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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВи І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАВОВих УЧЕНь

УДК 340.12:342.734(045)

ЦІННІСНиЙ ВиМІР ДЕРЖАВи

ThE VaLuE MEaSurEMENT Of ThE STaTE

Бостан С.К.,
доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права
Запорізького національного технічного університету

У статті схарактеризовано державу як ціннісну категорію, що являє собою певну систему аксіологічних значень, які відображають 
широкий спектр оцінок держави та показують її цінність в державно-організованому суспільстві.

Ключові слова: суспільство, держава, цінність, аксіосфера, аксіологічні значення, стійка держава, сильна держава.

В статье охарактеризовано государство как ценностная категория, представляющая собой определенную систему аксиологических 
значений, которые отражают широкий спектр оценок государства и показывают его ценность в государственно-организованном обществе.

Ключевые слова: общество, государство, ценность, аксиосфера, аксиологические значения, устойчивое государство, сильное го-
сударство.

In the article the characteristics of the state as the value category that is a specific axiological system of values that reflect a wide range of 
estimates of the state and show its value in state-organized society.

Key words: society, state, value, axiosphere, axiological notion, stand state strong state.

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем 
сучасного державознавства є проблема цінності держави. 
Зумовлена вона, зокрема, неоднозначним ставленням лю-
дей  до  цього  соціального  інституту,  коли  з  одного  боку, 
держава ототожнюється з країною, суспільством, народом 
або  нацією,  що  призводить  до  перебільшення  її  ролі  та 
недооцінки значення інших соціальних інститутів, а з ін-
шого – наявним в суспільній думці, особливо в кризисних 
ситуаціях, «водорозділом» між «вітчизною», «країною» і 
«державою», ступінь довіри до яких далеко не на користь 
держави, яка сприймається зазвичай як щось відокремлене 
від людей «не своє», чуже. Зрозуміти, чи дійсно держава 
є «чужеродним» або необхідним  інститутом суспільства, 
можна, тільки визначивши ті її властивості, які вказують 
на можливість держави  задовольнити потреби,  інтереси, 
запити і бажання людей, іншими словами, показати її со-
ціальну цінність.

Стан опрацювання. Проблема цінності держави ви-
кликала пізнавальний  інтерес на усіх  етапах  історії  дер-
жавно-організованого  суспільства.  Не  залишається  вона 
поза увагою й сьогодні. Серед останніх досліджень, при-
свячених  цій  проблемі,  варто,  насамперед,  відзначити 
праці Л. Мамута [1], в одній з яких він зазначав: «Для ви-
користання в державознавстві оптимальним, ймовірно, є 
трактування цінностей як явищ особливої реальності, що 
виникають  та  існують  в  результаті  «зчеплення»  певних 
властивостей предметів об’єктивної дійсності і спрямова-
них на них потреб,  інтересів суб’єкта  [2, c. 49]. Пробле-
ми  цінності  держави  (аксіосфери  держави)  висвітлені  в 
роботах Ю. Оборотова,  соціальної  цінності  держави  –  в 
дослідженнях  правознавців  Ю.  Лободи,  Б.  Бляхмана,  
Е. Позднякова, представників інших професійних напрямів:  
Ф.  Фукуями,  В.  Карасьова,  В.  Петрова,  С.  Селіванова,  
С.  Сичова  тощо.  Віддаючи  належне  вищезазначеним  та 
іншим дослідникам, слід сказати, що можливості для по-
дальшого  розроблення  аксіологічних  проблем  держави 
цим не вичерпуються, навпаки, сучасна державна практи-
ка постійно «підкидає» новий матеріал для їх осмислення.

Мета статті. Оскільки  комплексне  дослідження  дер-
жави  як  багатогранного  соціального  явища  можливе  в 

різних вимірах (соціальному, політичному, економічному, 
правовому тощо), метою цієї статті є визначення тих влас-
тивостей держави, що відображають її ціннісний вимір. 

Виклад основного матеріалу. Ціннісний (аксіологіч-
ний)  вимір  держави  визначається  за  допомогою  певної 
системи  аксіологічних  значень,  які  відображають широ-
кий спектр оцінок держави. Перелік останніх є досить ве-
ликим  і  перебуває  в  діапазоні  від  загальнооціночних  до 
частковооціночних.  Якщо  загальнооціночні  аксіологічні 
значення містять в собі оцінку держави в цілому, то част-
ковооціночні характеризують окремі  її сторони, зокрема, 
психологічні, естетичні, етичні, раціоналістичні тощо [1]. 

До першої групи таких значень – загальнооціночних, – 
які  характеризують  об’єкт  загалом,  належить,  на  нашу 
думку, так звана «абсолютна цінність» держави. Це питан-
ня  завжди було дискусійним  [3],  але  відповідь на нього, 
скоріше, є позитивною, ніж негативною, про що свідчать 
теоретичні здобутки таких видатних мислителів, як Арис-
тотель, Цицерон, Г. Гроцій, Г. Гегель, котрі вбачали «аб-
солютну» соціальну цінність держави у тому, що вона, як 
визначений природою самої людини складний соціальний 
організм, покликана враховувати особисті інтереси люди-
ни,  виробляти  колективні  інтереси різнорідного  суспіль-
ства  та  забезпечити  рівновагу  між  членами  останнього 
через певний правовий порядок.

Оцінка  держави  за  допомогою  загальнооціночного 
поняття  «благо»  визначається,  передусім,  через  призму 
її користі для людини. В цьому плані «благо» держави є 
певним  конкретизованим  проявом  абсолютної  цінності 
держави. Що дає, точніше, що має дати держава людині? 
Держава має надати безпеку, забезпечуючи її від всіляких 
посягань  ззовні.  Жоден  народ,  що  усвідомлює  себе  на-
родом,  ніколи  не  вважав  ціну  цього  блага  занадто  висо-
кою,  адже  коли  цьому  благу  загрожує  небезпека,  народ, 
як  правило,  добровільно  приносить  для  його  порятунку 
незрівнянно більші жертви, ніж ті, які вимагає від нього 
держава.

Людина  зобов’язана  державі  безпекою  усередині, 
тобто відповідною організацією і порядком. І якими б ці 
організація і порядок не були недосконалими або навіть 



13

Порівняльно-аналітичне право
♦

несправедливими,  вони  у  будь-якому  випадку  кращі  за 
відсутність таких взагалі, кращі за анархію з її «війною 
усіх  проти  усіх».  «Держава,  –  цитуючи  В.  Соловйова,  
зазначав М. Бердяєв, –  існує не для створення на  землі 
раю, а для того, щоб життя на ній не перетворилося на 
пекло» [4].

Для  людей,  які  усвідомлюють  позитивну  цінність 
держави,  вона  представлялася  і  представляється  публіч-
но-владною  асоціацією,  членів  якої  об’єднує  солідарна 
участь в  її  загальних справах. Таке уявлення йде  з часів 
Аристотеля  і Цицерона до наших днів.  Зокрема, Г. Хай-
неман (Президент ФРН 1969–1974 рр.) так сформулював 
своє бачення: «Держава – це ми усі  і кожен з нас зокре-
ма». І це було невипадково, адже як затятий супротивник 
Гітлера  та  активний  учасник  відродження  післявоєнної 
Німеччини,  він  на  практиці  зрозумів  справжню  суть,  на 
перший погляд, привабливої формули «Держава – це ми», 
яка була пристосована націонал-соціалізмом і сталінізмом 
до потреб тоталітарної держави. На відміну від  ідеї асо-
ціації  держави  з жорстко  зцементованим політичним ці-
лісним монолітом – «ми» (народом, етносом тощо), який 
відторгає особистісні начала, усереднює і уніфікує членів 
державно організованого суспільства, в основі ідеї Хайне-
мана («ми усі і кожен з нас зокрема»), – вільні і рівноправ-
ні  громадяни  держави.  І  не  просто  особи  з  юридичним 
статусом громадянина, що офіційно мають громадянство, 
а  передусім  люди,  чия  реальна  політична  поведінка  від-
значена високою пробою громадянськості. Так в сучасній 
демократично-правовій  свідомості  вербалізується  пози-
тивний образ держави [5]. 

Яскравим прикладом цього  є  висловлення  американ-
ського  юриста  К.  Бернхарда  (Kenneth  Bernhard)  під  час 
лекції  студентам-юристам  Запорізького  національного 
університету  21.04.2016  р.  Розкриваючи  деякі  державоз-
навчі питання, Кеннет Бернхар зазначив, що наведена ним 
інформація про те, що в американських меріях «заробітну 
плату  отримує  лише  мер,  а  інші  працівники  виконують 
свою роботу на волонтерських засадах» особливо обури-
ла російських слухачів його лекцій, які запитували, чому 
люди погоджуються працювати безкоштовно та чому уряд 
це  дозволяє.  Здивування  американського  юриста  такому 
підходу та його відповідь, що «держава – це  і  є люди,  а 
в США поширена практика робити свій внесок на благо 
держави»  [6],  є  додатковим підтвердженням вербалізації 
позитивного образу держави як «ми усі і кожен з нас зо-
крема».

Отже,  держава  –  іманентна  людині  форма  його  сус-
пільного  буття,  вище  благо  якого  полягає  в  можливості 
підтримання соціальної рівноваги, з одного боку, між ін-
дивідуалізмом  і  приватним  інтересом  людини,  а  з  іншо-
го  –  загального  інтересу  соціальних  спільнот  («загальна 
справа народу» – Цицерон).

На противагу образу «благої держави» як в суспільно-
політичній літературі, так і свідомості людей існує також 
негативний образ у вигляді «не благої, поганої держави». 
Оцінки такого роду знаходяться в діапазоні від «абсолют-
ного» (М. Штирнер, Ф. Ніцше, E. Канетті, М. Бакунін) до 
«відносного зла» (Т. Пейн, В. фон Гумбольдт). Чому так? 
Тому що «благий, добрий» образ держави для переважної 
кількості країн нашого світу знаходиться поки ще в сфе-
рі належного,  а у  сфері реального позитивні  її  якості не 
«дотягують» до визначеного благого ідеалу. Тому досить 
часто ми маємо справу зі «злою, поганою» державою. Це 
пояснюється зокрема тим, що у практичній площині існує 
конкретна держава, яка відрізняється одна від іншої пев-
ною «своєю» визначальною ідеєю, «духом», потребами і 
інтересами, загалом особливостями історичного розвитку. 
Хоча  людина  у  всі  часи  намагалася  і  тепер  намагається 
будувати своє життя на раціональних началах, на основі 
розуму і логіки, проте увесь попередній історичний досвід 
свідчить про інше: пристрасті і афекти, симпатії і антипа-

тії, надії і побоювання за своє існування, так само як і за 
свою сім’ю, суспільство, етнічну або соціальну групу, дер-
жаву,  завжди  переважали  над  розумом,  логікою,  істотно 
визначаючи рух історії. В результаті ми маємо як певний 
поетапний розвиток держави в цілому, так  і  її цінностей 
зокрема. 

Перший  етап  –  «архаїчна  держава»  ранньокласового 
суспільства – це держава як цінність «у собі». На цій ста-
дії цінність держави виявляється, насамперед, на загально 
цивілізаційному рівні, тобто на рівні забезпечення вижи-
вання всього суспільства, певного мінімального рівня со-
ціальної  культури  та  організації. Другий  етап  –  держава 
соціально неоднорідного суспільства, де її цінність визна-
чається «для себе». На цьому етапі вона забезпечує поряд 
з потребами виживання всього суспільства також і особли-
ві  інтереси певних домінуючих у суспільстві соціальних 
спільнот  (класів,  верств  тощо),  яким  належить  реальна 
влада  у  державі. Третій  етап  –  держава  високо  розвину-
того суспільства, де держава виступає як цінність «для ін-
ших». На цьому етапі вона створює умови для належного 
функціонування всієї сукупності соціальних систем і під-
систем, гарантує формально рівні можливості для розви-
тку кожної окремої особи як самодостатньої цінності [7]. 

Суперечність натури людини накладає свій незглади-
мий відбиток на усе її буття і, відповідно, на створювані 
ним інститути і установи. Але нагадаємо, що саме їх ви-
никнення було також зумовлено цією суперечністю. Якби 
людина керувалася у своїх діях тільки розумом, то її жит-
тя було б побудовано на чисто раціональних основах і на-
близилося б впритул до певного  ідеалу, про який мріяли 
філософи-ідеалісти  усіх  часів  і  народів;  якщо,  навпаки, 
вона керувалася б тільки  інстинктами, то  її буття було б 
організоване приблизно на тих же засадах, що  і у бджо-
линого  рою.  Якщо  держава  далека  від  досконалості,  то 
«зобов’язана вона, – слушно зазначає Е. Поздняков, – цією 
недосконалістю усій природі людини: вона має ту держа-
ву, яку здатна створити, – не більше і не менше. Вона не 
може обійтися без неї, але їй погано і в ній; вона, ціною 
життя свого захищає її, і вона же, не жаліючи того ж жит-
тя, руйнує її» [8, с. 33, 40].

З групи частковооціночних значень, які, в свою чер-
гу, поділяються на три підгрупи: а) сенсорні оцінки (сен-
сорно-смакові і психологічні; психологічні, у свою чергу, 
на інтелектуальні та емоційні); б) сублімовані (естетичні і 
етичні);  в) раціоналістичні,  оптимальними  для  викорис-
тання  в  державознавстві  стверджував  Л.  Мамут,  є  саме 
останні, тобто раціоналістичні оцінки, за допомогою яких 
можна  досить  збалансовано  розмірковувати  про фактич-
ний стан устрою і функціонування держави, про ціннісно-
нейтральні характеристики інших її параметрів, ніж сен-
сорні та сублімовані, які відрізняються більш пристрасною 
оцінкою тих чи інших сторін держави [2, c. 53–54]. З на-
веденим не зовсім можна погодитись, адже, якщо сприй-
мати  державу  як живий  соціальний  організм  –  «людину 
в ще більших масштабах» (Платон), то без аксіологічних 
значень першої та другої  груп, на нашу думку,  також не 
можна обійтись. Зокрема, для визначення «сублімованих» 
цінностей  держави,  можуть  бути  використані  естетичні 
і  етичні  оцінки. Незважаючи на  те, що  за  своїм  змістом 
вони менше піддаються опису,  тим не менш можливість 
визначення держави як «красивої, некрасивої» є не тільки 
на чуттєвому рівні. Для цього достатньо порівняти, напри-
клад,  будь-яку розвинуту країну  з  «слабко розвинутою», 
одразу у вічі впадає різка естетична різниця між ними. 

Також має право на існування така оцінка держави, як 
«гідна–негідна».  Ця  цінність  визначається,  насамперед, 
через  ставлення  держави  до  людини.  Причому  критерій 
забезпечення гідності особистості, зазначає Ю. Оборотов, 
є визначальним аргументом в аксіосфері сучасної держа-
ви  –  правової  держави,  де  гідність  особистості  одержує 
яскраве  вираження  через  все  різноманіття  здійснюваних 
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державою функцій і конкретних видів діяльності: з визна-
нням  і  юридичним  закріпленням,  гарантією  і  захистом, 
як  цінності  особистості,  так  її  гідності;  формуванням  і 
закріпленням  певного  обсягу  прав  і  свобод,  що  випли-
вають  із гідності особистості; визнанням і повагою прав 
та обов’язків у системі державних органів; дотриманням 
процедурних норм і режиму діяльності державних органів 
у забезпеченні гідності особистості [3, с. 46]. 

Спостерігаючи  за  сучасними  державами,  особливо  у 
зв’язку із ситуацією, яка склалася навколо України, також 
«напрошуються» такі оцінки: «чесні–нечесні», коли деякі 
держави декларують офіційно одне, а роблять інше; «мо-
ральні–аморальні», коли «бити лежачого», «узяти чуже», 
«не дотримуватись домовленостей» тощо – у всі часи було 
аморально. Причому ці естетичні та етичні оцінки, хоча і є 
емоційно забарвленими, мають під собою конкретну фак-
тологічну базу у сучасному світі.

Зрештою звернемося до тієї підгрупи частково оціноч-
них значень, які Л. Мамут вважає найбільш оптимальни-
ми  для  використання  в  державознавстві  –  раціональних. 
До  них  належать  утилітарні  («корисний–шкідливий», 
«сприятливий–несприятливий» тощо), нормативні («пра-
вильний–неправильний»,  «якісний–дефектний»,  «здоро-
вий–хворий»  тощо), телеологічні  («доцільний–недоціль-
ний»,  «вдалий–невдалий»,  «ефективний–неефективний» 
тощо). 

В цьому переліку немає, але ми би визначили головною 
в цій підгрупі аксіологічну пару: «стійкий–нестійкий», де 
мова має йти про  таку цінність держави,  як «стійкість». 
Але стійкість як властивість, що відображає здатність ко-
гось  або  чогось  до  тривалого  збереження  своїх  якостей, 
не піддаватися псуванню і руйнуванню, витримувати вну-
трішні  і  зовнішні  впливи,  протидіяти  чомусь,  –  поняття 
багатозначне.  У  вигляді  певної  теоретичної  конструкції 
воно відображає зміст як певних предметів (металів, по-
рід, матеріалів тощо), так і явищ, насамперед, системних. 
Оскільки серед останніх є такі соціальні організми як сус-
пільство і держава, то можна говорити про таку найваж-
ливішу властивість держави як «стійкість держави». Цій 
проблемі  присвячена  фундаментальна  праця  російських 
вчених  В.  Петрова  та  С.  Селіванова:  «Стійкість  держа-
ви» [9], де ця властивість розкрита комплексно: на осно-
ві філософії, політології, системології, математики тощо. 
Ближче  до  характеристики  цієї  властивості  як  цінності 
підійшов Ю. Оборотов, котрий розкрив означену пробле-
му аксіосфери держави в контексті «загальнотеоретичної 
юриспруденції»[3, с. 10]. 

Якщо  філософські  «подивитись»  на  цю  властивість 
держави, то «стійкість» держави, по-перше, проявляється 
в таких світоглядних поняттях, як «незламність» та «сила 
духу»  держави.  В  цьому  розумінні  незламність  є  інте-
гральною цінністю, що сполучає в свідомості та діяльності 
людини, певної соціальної групи або народу в цілому такі 
їх морально-етичні риси, котрі проявляються в здатності 
неухильно і твердо дотримуватися моральних переконань 
і принципів щодо своєї батьківщини, в умінні відстоюва-
ти справедливість, утверджувати  загальнолюдські норми 
моралі та права, у певному «імунітеті» до тих впливів, що 
можуть негативно вплинути на рівновагу в державі. Дух 
держави, як один із головних елементів механізму гомеос-
тазису (рівноваги) держави, є унікальним, особливим різ-
новидом свідомості великої біосоціальної спільноти, пер-
вісною основою формування якої завжди були і є глибоке і 
відчутне усвідомлення кожним з її членів своєї ментальної 
належності до свого соціального організму.

По-друге, стійкість проявляється в здатності держави 
підтримувати, за допомогою механізму «гомеостазису», у 
врівноваженому  стані  суспільну  систему,  яку  вона уосо-
блює. Держава, як і будь-яка інша організаційна система, 
по-різному  реагує  як  на  зовнішні  дестабілізуючі  впливи 
(природні катаклізми, торгівельні війни, економічні санк-

ції  тощо),  так  і  внутрішні  (міжнаціональні  та міжконфе-
сійні  конфлікти,  страйки,  революції,  реформи,  сепара-
тизм,  тероризм  тощо).  Закон  гомеостазису  встановлює 
умови  існування  доцільної  єдності  цілісності,  стійкості 
складу і властивостей їх динамічної сталості. Стійкими є 
організації, здатні ефективно мобілізувати свої ресурси на 
підтримку рівноваги  або цілеспрямованого руху при ви-
никненні тих чи інших зовнішніх або внутрішніх впливів 
[3, с. 48]. 

По-третє, «стійкість держави» є комплексним понят-
тям,  яке  охоплює  своїм  змістом  такі  раціональні  аксіо-
логічні  значення  як  «стабільний–нестабільний»,  «легі-
тимний–нелегітимний»,  «ефективний–неефективний», 
«сильний–слабкий»,  тобто  таких  властивостей  держа-
ви, що  в  певних  ситуаціях  набувають  змісту  цінностей 
останньої.

«Стабільність»  як  здатність  системи  функціонувати, 
не  змінюючи  змістовні  властивості  упродовж  певного 
проміжку  часу,  повною  мірою  підходить  до  держави  як 
різновиду  соціальної  системи. Стабільність  –  дуже  важ-
ливий  критерій  стійкості  і  водночас  цінності  держави, 
яка  надзвичайно  позитивно  сприймається  народом.  І  це 
не  випадково,  адже,  за  деякими  оцінками,  більше  двох 
мільярдів людей живуть у нестабільних державах, що ба-
лансують  на  межі  економічної  і  політичної  кризи.  Крім 
того,  нестабільні  держави  є  загрозою не  лише  для  себе, 
суміжних країн і регіонів, але і для довкілля, оскільки іс-
нує сильна кореляція між стійкістю останнього і стабіль-
ністю держави. 

Нестабільність  сучасних  держав  зумовила  появу  ор-
ганізацій, які переймаються проблемами неблагополуччя 
держав світу, визначаючи рівень їхньої небезпеки. Серед 
них  «Фонд миру»  (The  Fund  for  Peace),  котрий  як  своє-
рідну  інформаційну  «допомогу»  урядам  країн  з  2005  р. 
розраховує  і  оприлюднює  «Індекс  нестабільності  дер-
жав»  (Failed States  Index)  –  комплексний показник,  який 
характеризує  нездатність  влади  контролювати  цілісність 
території,  а  також демографічну, політичну  і  економічну 
ситуацію в 178 країн світу (найгірший показник – 1 міс-
це, як правило, це Сомалі; найкращий – 178, зазвичай, це 
Норвегія або ж Фінляндія – С.Б.) [11]. 

Особливо  відчутною  нині  для  сучасної  української 
держави є  така цінність,  як «стабільність», що випливає 
з наведених рейтингів: з країни, яка в 2013 і 2014 рр. зна-
ходилася серед держав з рівнем стабільності вище за се-
редній (низький рівень ризиків) – це 117 та 113 місце від-
повідно,  в 2015 р. ми перейшли в розряд країн  з рівнем 
стабільності нижче середнього (небезпечний рівень ризи-
ків) – 84 місце. Той факт, що в 2016 р. цей  індекс дещо 
покращився (85 місце), має нас мотивувати на вирішення 
проблем, які генерують нестабільність, а зрештою – під-
ривають  стійкість  держави.  Серед  таких  проблем:  зо-
внішня агресія, економічна нестабільність, корупція, роз-
дробленість  політичних  еліт  і  пов’язані  з  цим проблеми 
політичної конкуренції.

Другою за значимістю проблемою України вважається 
легітимність її публічної влади. «Легітимність», що висту-
пає одним з критеріїв стійкості держави, водночас є також 
найважливішою  цінністю  держава,  оскільки  легітимною 
вважається в ній тільки така влада, яка походить від на-
роду,  приймається  ним  і  тому  має  його  (народу)  добро-
вільну згоду підкорятися прийнятим рішенням і політиці, 
яка  проводиться.  Саме факт  сприймання  державної  вла-
ди справедливою і правомірною є свідченням ціннісного 
змісту легітимності для держави. Значно підривають легі-
тимність держави, відповідно, і її стійкість, наявність ко-
рупції, неефективність уряду, низький рівень демократії, 
тіньова економіка.

«Ефективність»  як  здатність  виконувати  відповідну 
роботу і досягати необхідного або бажаного результату з 
найменшою витратою часу і зусиль, поняття різноманітне 
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і найчастіше використовуються в економіці, але застосову-
ється воно і стосовно держави, адже остання являє собою 
своєрідне  «макропідприємство»,  метою  функціонування 
якого є досягнення позитивного результату з найменшими 
зусиллями. 

Бачення стабільної й ефективної держави традиційно 
корелює  з  таким поняттям  як  «сильна держава». Але не 
в  такому  розумінні,  як  це  сприймається  в  повсякденній 
свідомості та деяких навчальних джерелах. «Сильна дер-
жава, – зазначено в одному з останніх, – це держава, що 
характеризується розгалуженими державними структура-
ми, численною і могутньою бюрократією, яка прагне під-
порядкувати державні  інтереси власним інтересам еліти, 
˂…˃ якщо держава може нав’язати свою волю (волю елі-
тарного кола) усьому суспільству усупереч його істинним 
інтересам, то така держава є сильною» [12]. 

Держава, про яку йдеться вище, насправді є не силь-
ною,  а  «силовою»,  а  точніше:  за  формою  силовою,  а  за 
суттю «слабкою», оскільки рано чи пізно через соціально-
політичні і інші катаклізми (революції, перевороти, зброй-
ні конфлікти) зазнає краху. «Термін «слабкий», – зазначав 
Ф. Фукуяма, – характеризує безсилля держави, а не його 
масштаби;  він  означає  недолік  адміністративного  потен-
ціалу  для  нормального  управління  економікою,  причина 
якого корениться в нелегітимності політичної системи за-
галом»  [13, с. 56]. Справжня «сильна держава» – стійка, 
стабільна та ефективна держава, яка базується на конку-
рентній  економці,  демократії,  праві,  легітимізованої  сус-
пільством публічній владі. Сильна влада, на перший по-
гляд, має  компенсувати  слабкість  держави,  але парадокс 
у тому, що для того, аби держава була сильною, влада має 
бути менш  сильною. Сильна  держава  підтримується  си-
лою суспільства,  а  не  силовим примусом режиму. Якщо 

суспільство  сильніше,  а  держава  слабша,  демократія  пе-
ретворюється  на  охлократію. Якщо держава  сильніша,  а 
суспільство  слабкіше,  то  демократія  перетворюється  на 
автократію.  В  такій  ситуації  великою  цінністю,  як  для 
держави,  так  і  для  суспільства  стає  віднайдення  рівно-
ваги,  «золотої  середини»  у  цьому  питанні,  адже  зробле-
ний Ф. Фукуямою більше  10  років  висновок  про  те, що 
«слабкість  і руйнування держав служить джерелом бага-
тьох найбільш серйозних світових проблем», залишається 
актуальним [14].

Висновки. Таким чином, держава як ціннісна катего-
рія  державознавства,  є  теоретичним  відображенням  цін-
нісно-смислової форми спільного буття людей, яка знахо-
дить свій прояв в широкому спектрі оцінок держави. Хоча 
в своїй сукупності вони характеризують державу позитив-
но, в реальному житті ставлення до неї є негативним. Це 
відбувається тому, що у нашій свідомості вона сприйма-
ється досі як «особлива, досить стійка політична одиниця, 
що  представляє  відокремлену від населення організацію 
влади». Але влада, варто пам’ятати, це тільки частина дер-
жави – той регулятор, який покликаний вирішувати спори, 
облаштовувати інфраструктуру і робити так, щоб «либідь, 
рак і щука тягнули воза в одну сторону» [15]. Інша части-
на держави – це «ми усі і кожен з нас зокрема». Адже саме 
громадяни зрештою будують, створюють і перетворюють. 
Без усвідомлення своєї причетності до цього процесу не-
можливо  нормально  рухатися,  навіть  при  чудовій  владі. 
Але щоб цілеспрямовано рухатися куди б то не було, не-
обхідно, крім іншого, називати речі своїми іменами. Для 
початку  вартопереосмислити  і  впровадити  в  науковий, 
інформаційний та культурний простір правильне поняття 
держави,  всебічне розроблення  якого  стає  одним  з  акту-
альних та перспективних напрямів державознавства.
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Розглядається співвідношення понять правової культури та культури прав людини як сукупності уявлень, поглядів, переконань, 
оцінок, настроїв і емоційного ставлення людей до права та державно-правових явищ. Визначаються шляхи формування позитивного 
ставлення до закону, права, знання громадянами своїх прав і обов’язків перед державою і суспільством як основні завдання в процесі 
формування правової свідомості та правової культури.

Ключові слова: правова свідомість, правова культура, культура прав людини, проблеми формування, гуманістичний принцип пра-
вової культури.

Рассматривается соотношение понятий правовой культуры и культуры прав человека как совокупности представлений, взглядов, 
убеждений, оценок, настроений и эмоционального отношения людей к праву и государственно-правовым явлениям. Определяются пути 
формирования положительного отношения к закону, праву, знаниям гражданами своих прав и обязанностей перед государством и обще-
ством как основных задач в процессе формирования правового сознания и правовой культуры.

Ключевые слова: правовое сознание, правовая культура, культура прав человека, проблемы формирования, гуманистический 
принцип правовой культуры.

Examines the relationship between the concepts of legal culture and human rights culture as a set of ideas, attitudes, beliefs, evaluations, 
attitudes, and emotional attitude of people towards law and state-legal phenomena. Defined ways of formation of positive attitude to the law, the 
rights of citizens knowledge of their rights and responsibilities before the state and society as the main tasks in the process of formation of legal 
consciousness and legal culture.

Key words: legal consciousness, legal culture, culture of human rights, problems of formation of the humanistic principle of legal culture.

Постановка проблеми. Сучасне українське суспіль-
ство  переживає  кризу  духовності,  що  супроводжується 
переоцінкою цінностей,  зміною орієнтирів  і  ідеалів. На 
даному  етапі,  в  умовах  глобалізованого  світу,  Україна 
перебуває  в  пошуках  власної  ідентичності.  Але  яким 
би  не  був  шлях,  обраний  Україною,  перед  державою  і 
суспільством в  якості пріоритетного  завдання буде сто-
яти устаткування демократичних ідеалів і цінностей, які 
ставлять у главу кута права і свободи людини. У період 
кардинальної зміни правових підвалин життя української 
держави  і  суспільства, формування  нової  правової  сис-
теми  особливо  значущим  чинником  підтримки  право-
вих перетворень та  їх реалізації повинні  стати високий 
рівень правової культури та правосвідомості всіх верств 
суспільства. У зв’язку із цим особливу актуальність на-
буває  наукове  дослідження  співвідношення  категорій 
«правова культура» і «культура прав людини», які мають 
тісний взаємозв’язок з правовою свідомістю, спираються 
на демократичні цінності та ідеали прав людини. 

Мета дослідження – дослідити взаємозв’язок визна-
чень правової культури та культури прав людини та шля-
хи імплементації в суспільне життя.

Виклад основного матеріалу дослідження. Науко-
вий рівень правового мислення та правосвідомості забез-
печує не лише розвиток правової культури в цілому, але 
й формування ідеалу правової особистості, яка поважає 
правовий закон, визнає його верховенство у всіх сферах 
життя, своїми діями підтримує режим правозаконності в 
Україні.

На  сьогодні  правова  свідомість  і  правова  культура 
набули  нового  визначення.  Цю  проблему  досліджува-
ли  такі  українські  вчені,  як  В.Д.  Бабкін,  М.І.  Коцюба,  
В.А. Котюк, П.Ф. Мартиненко, А.Р. Мащок, Є.В. Наза-
ренко, П.М. Рабінович, В.М. Селіванов, С.А. Тихонова та 
ін. В їх працях характеризується нова сутність правової 
культури, а саме: правова культура не зводиться лише до 
правосвідомості громадян суспільства. Вона визначаєть-
ся як сукупність досягнень суспільства, його соціальних 

груп  та  громадян  у  галузі  регулювання  суспільних  від-
носин, яке забезпечує верховенство права в суспільному 
житті,  тобто  панування  в  суспільному  житті  правових 
принципів  справедливості  і  гуманізму,  захисту  прав  і 
свобод людини, її честі і гідності, реальне забезпечення 
місця людини як вищої соціальної цінності.

Поняття «культура» та «правова культура» мають зна-
чну кількість дефініцій. В юридичній літературі пропо-
нується широке розуміння правової культури – це все те, 
що  перебуває  у  сфері  дії  права:  норми  права  та  право-
відносини,  правові  настанови,  правосвідомість  і  право-
ва  поведінка.  В Юридичній  енциклопедії  за  редакцією  
Ю. Шемшученка (1998) читаємо, що правова культура – 
це складова частина загальної культури, сукупність фак-
торів, що характеризують рівень правосвідомості, право-
відносин, досконалості законодавства, організації роботи 
з його дотримання, стан законності і правопорядку [6].

Також під правовою культурою розуміється  система 
правових  цінностей,  що  відповідають  рівню  правового 
прогресу,  досягнутого  суспільством,  і  відображають  у 
правовій формі стан свободи особи,  інші найважливіші 
соціальні  цінності  (В.  Копєйчиков)  [4];  правова  куль-
тура  –  характеристика  якісного  стану  правового  життя 
суспільства,  що  характеризується  досягнутим  рівнем 
розвитку правової системи – станом та рівнем правової 
свідомості,  юридичної  науки,  системи  законодавства, 
правозастосовної  практики,  законності  і  правопорядку, 
правової освіти, а також ступенем гарантованості осно-
вних прав і свобод людини (М. Цвік) [5]; правова куль-
тура  –  своєрідне  юридичне  багатство,  яке  виражається 
в  досягнутому  рівні  регулятивних  властивостей  права, 
нагромаджених  правових  цінностей,  тих  особливостей 
права, юридичної техніки, які належать до духовної куль-
тури, правового прогресу (В. Лемак) [3] 

Усі  зазначені  дефініції  вказують  на  регулятивну 
функцію  правової  культури  в  життєдіяльності  соціуму, 
тому слід простежити, як трансформується остання під 
впливом глобалізації та мультикультуралізму.
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Правова культура припускає відповідні знання людь-
ми  певних  положень  чинного  законодавства,  порядку 
його реалізації, вміння користуватися даними знаннями 
під  час  застосування  норм  права,  їх  виконання.  Розріз-
няють правову культуру суспільства в цілому  і правову 
культуру особистості. Причому ці два поняття є взаємо-
залежними.

Чим більше освічених у правовому відношенні осо-
бистостей є в суспільстві, тим вищою буде правова куль-
тура даного суспільства. Правова культура особистості, 
будучи компонентом правової культури суспільства, ви-
ражає  ступінь  і  характер  розвитку  суспільства,  так  чи 
інакше забезпечує соціалізацію особистості та правомір-
ну діяльність особи [3; 6].

Автор статті визначає культуру прав людини як скла-
дову частину духовної культури, що представляє собою 
систему знань, ціннісних орієнтацій і поглядів, психоло-
гічних почуттів, заснованих на визнанні та повазі гіднос-
ті людини, її прав і свобод, а також практичних навичок 
і умінь для  їх реалізації та захисту. З одного боку, вона 
представляє собою складову частину духовної культури 
суспільства, а з іншого, пронизує інші її частини, напри-
клад таку, як «правова культура», і відображає в них по-
няття «права людини». 

На думку автора, «правова культура» і «культура прав 
людини»  не  є  ідентичними  поняттями  або  складовими 
частинами  один  одного,  але  знаходяться  в  складній  ор-
ганічній  єдності  як  складові  частини духовної  культури 
суспільства. При цьому  культура прав  людини має  най-
важливіше значення для формування правової культури. 
Так, саме право – істотний фактор і спосіб реалізації прав 
і свобод людини, тому гуманістичний характер правової 
культури  сприяє  більш  реальному  та  ефективному  вті-
ленню  прав  людини  в  життя.  В  основі  змісту  правової 
культури знаходиться суто юридичний аспект, у той час 
як  в  основі  культури  прав  людини  лежить  ідея  гідності 
людської особистості, а це, безумовно, моральна катего-
рія, тому під час характеристики даного поняття перева-
жає морально-етичний аспект. Правова свідомість також 
являє  собою  складне  духовне  утворення.  Воно  входить 
складовою  частиною  в  суспільну  свідомість  і  виступає 
як сукупність поглядів, уявлень, переконань, теорій і ідей 
про сутність, принципи права, законності, правопорядку, 
тобто  відображає  не  всю,  а  ту  сторону  суспільної  дій-
сності,  яка  охоплюється  державно-правовими  зв’язками 
і відносинами. Крім того, деякі автори вважають, що пра-
восвідомість є сукупністю уявлень, що виражають відно-
шення не  тільки до діючого позитивного права  та юри-
дичної практики, але і до правового ідеалу, якого поки що 
не існує в суспільстві. З правосвідомістю тісно пов’язане 
поняття  «правова  культура».  Як  справедливо  зазначив 
П.В. Анісімов,  правова  культура  визначається,  з  одного 
боку, рівнем розвитку правових інститутів, а з іншого, – 
рівнем  правової  свідомості  як юристів,  так  і  населения 
[1].  Правова  культура  включає  в  себе  елементи  право-
свідомості. Так,  за  словами А.С. Гречина,  в  ряду  інших 
елементів, об’єднаних поняттям «правова культура», осо-
блива роль належить правовій свідомості, якa зумовлює 
досконалість  і  розвиток  кожного  з  її  елементів,  а  отже, 
і  всієї  правової  культури. Правова  свідомість  становить 
основу  правотворчої  діяльності  в  суспільстві,  зумовлює 
досконалість  права  і  правових  відносин,  багато  в  чому 
зумовлює  чітку  і  злагоджену  роботу  правових  установ. 
За змістом та рівнем правової свідомості ми судимо про 
адекватність  правової  культури  в  суспільстві,  і  в  цьому 
відношенні правову свідомість та правову культуру пред-
ставляється можливим розглядати як однозначні  і  одно-
порядкові явища, що часто і робиться в лiтературi [2]. 

Таким чином, в першу чергу через правосвідомість як 
один із значущих елементів правової культури тісно вза-
ємодіє остання категорія з культурою прав людини.

Отже,  правова  культура  і  культура  прав  людини  – 
взаємопов’язані  і  взаємозалежні  категорії,  що  мають 
загальні  раціональні  компоненти.  Основним  гуманіс-
тичним принципом правової культури та культури прав 
людини є ідея поваги і дійсного дотримання прав і сво-
бод, гідності і цінності людської особистості. 

Давно  назріла  необхідність  формування  загально-
української  правової  ідеології,  що  ґрунтується  на  за-
гальнонаціональній ідеї  і покликана творчо осмислити 
правове минуле і на основі цього запропонувати україн-
ському суспільству адекватний його духові та традиці-
ям юридичний шлях розвитку.

У зв’язку з усіма вищеназваними проблемами, а та-
кож із метою створення стрункої, взаємозалежної систе-
ми правового виховання і освіти громадян України, що 
включає в себе державні органи, засоби масової інфор-
мації та громадські об’єднання, було б доцільно:

1) розробити державну програму розвитку правової 
культури в країні;

2) створити певний комітет із правового виховання, 
до складу якого мають увійти представники правоохо-
ронних органів, діячі культури, кіно, телебачення, пред-
ставники наукових і навчальних юридичних інститутів 
та ін. Даний орган повинен займатися вивченням рівня 
правової освіченості населення, узагальненням форм  і 
методів роботи з поширення юридичних знань і органі-
зації правового виховання, аналізом правових матеріа-
лів  і форм  їх подання, визначенням найбільш актуаль-
них напрямків правопросвітницької роботи, розробкою 
рекомендацій і методичних вказівок;

3) розробити  і впровадити у всіх типах навчальних 
закладів програм спеціального курсу з вивчення основ 
українського законодавства;

4)  запровадити обов’язковий  іспит для всіх учнів  з 
«правознавства» з метою створення загального уявлен-
ня про державу і право у всіх громадян України;

5)  розробити  і  здійснювати  конкретні  заходи щодо 
організації пропаганди законодавства і підвищення пра-
вової  свідомості  населення  шляхом  активної  участі  в 
цій роботі суддів, працівників прокуратури, внутрішніх 
справ;

6)  організувати  мережу  громадських  юридичних 
консультацій  для правової  допомоги  громадянам  (осо-
бливо незаможним) із соціальних питань та цивільного 
законодавства.  Ефективність  роботи  таких  консульта-
ційних центрів була б вище у випадку знаходження по-
близу державних органів, зокрема судів;

7) визначити обсяг юридичних знань, якими повинні 
володіти фахівці, що працюють у тій чи іншій сфері, а 
також  їх обов’язки щодо додержання правових норм у 
своїй галузі. Підготувати та видати відповідні вимоги;

8)  забезпечити  видання  популярної  юридичної  
літератури, правових довідників і коментарів для насе-
лення;

9) приділяти особливу увагу правовому вихованню 
молоді;

10) створити єдині центри правової інформації з ви-
користанням електронно-обчислювальної техніки. Удо-
сконалити  систему  доведення  законів  та  інших  право-
вих актів до населення, забезпечити вільний доступ до 
правової  інформації  громадян,  підприємств,  установ, 
організацій, а також ряд інших заходів.

Висновки. Тільки ретельно продумана  і  ефективна 
система правової пропаганди зможе підвищити правову 
культуру суспільства і буде сприяти підвищенню рівня 
правової свідомості громадян.

Формування позитивного ставлення до закона, пра-
ва,  знання  громадянами  своїх  прав  і  обов’язків  перед 
державою  і  суспільством  є  основними  завданнями  в 
процесі  формування  правової  свідомості  та  правової 
культури.
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Статтю присвячено аналізу питання правового самовиховання, особливостей та специфіки правового самовиховання студентів. 
Акцентовано увагу на взаємозв’язку правового виховання та правового самовиховання. Bизначено роль правового самовиховання як 
важливої умови формування правової культури.

Ключові слова: правове виховання, правове самовиховання, правова культура, мотиви правового самовиховання, методи право-
вого самовиховання.

Статья посвящена анализу правового самовоспитания, особенностей и специфики правового самовоспитания студентов. Акценти-
ровано внимание на взаимосвязи правового воспитания и правового самовоспитания. Определена роль правового самовоспитания как 
важнейшего условия формирования правовой культуры.

Ключевые слова: правовое воспитание, правовое самовоспитание, правова культура, мотивы правового самовоспитания, методы 
правового самовоспитания.

The article is devoted to analysis of legal self-education, peculiarities and characteristics of students’ legal self-education. Attention is given 
to questions of the relationship of legal education and legal self-education. Determined the role of legal self-education as major condition of 
formation of legal culture.

Key words: legal education, legal self-education, legal culture, reasons of legal self-education, methods of legal self-education.

Постановка проблеми. Особливості  правового  ви-
ховання  і  правового  самовиховання  на  сучасному  етапі 
обумовлені  потребами  суспільства  в  побудові  правової 
держави, необхідністю виховання високої правової куль-
тури населення,  захисту  законних прав та свобод грома-
дян, необхідністю регулювання відносин між правовими 
вимогами суспільства і держави.

Увага  до  проблеми  самовиховання  та  самовдоскона-
лення  особистості,  в  тому  числі  й  правового,  зумовлена 
актуальністю  питань,  пов’язаних  із  дослідженням  вну-
трішньої  активності  та  власних резервів, максимального 
їх  використання  для  підвищення  самостійності  особис-
тості  в  процесі  її  розвитку.  Самовиховання  передбачає 
наявність певного рівня розвитку волі, здатності до само-
регуляції, позитивне ставлення до навчання і обов’язково 
до права.

Але слід констатувати  і той факт, що через  існуючий 
достатньо  низький  рівень  правової  культури  та  високий 
рівень правового безкультур’я громадяни в більшості ви-
падків не спрямовані до правового самовиховання. 

Стан дослідження. Аналіз праць з юридичних і педа-
гогічних  наук  показує,  що  обґрунтуванням  теоретичних 
засад  правового  виховання  та  методів  його  здійснення 
займались  такі  науковці,  як  В.  Альхименко,  В.  Бабкін,  
Г. Балюк, В. Головченко, А. Долгова, О. Магдик, А. Міцке-
вич, Є. Мурадьян, Ю. Оборотов, І. Рябко, О. Татаринцева, 
М. Фіцула,  Г.  Яворська,  В.  Ягупов  та  ін.  Окремі  аспек-
ти  самовиховання  та  правового  самовиховання  вивчали  
А. Бондарев, А. Ковальов, П. Макушев, А. Мудрик, І. Оси-
ка, В. Осташова, Д. Тихомиров, І. Чеснокова, В. Царенко, 

М. Цимбалюк, В. Швачка тощо. Але не дивлячись на зна-
чну кількість грунтовних наукових розробок, сфера юри-
дичної науки потребує й подальшого розвитку досліджень 
правового виховання та правового самовиховання в ціло-
му й студентської молоді зокрема. 

Мета  даної  статті  полягає  в  теоретичному обгрунту-
ванні  сутності  правового  самовиховання,  особливостей 
правового самовиховання студентів, визначенні основних 
методів правового самовиховання.

Виклад основного матеріалу. Самовиховання – сис-
тематична  і  свідома  діяльність  людини,  спрямована  на 
саморозвиток і формування базової культури особистості. 

Самовиховання  покликане  укріплювати  і  розвивати 
здатність  до  добровільного  виконання  зобов’язань  (як 
особистих, так і заснованих на вимогах колективу), фор-
мувати  моральні  почуття,  необхідні  навички  поведінки, 
вольові якості, а також спрямовуватись на нейтралізацію 
і  подолання  своїх  асоціальних  якостей  та  власних  недо-
ліків. Самовиховання і є прагненням максимально повно 
засвоїти певні вимоги та зробити їх своїм надбанням.

Самовиховання  –  складова  частина  і  результат  вихо-
вання і всього процесу розвитку особистості. Воно зале-
жить від конкретних умов, в яких живе людина [1, с. 137].

Процес самостійної роботи з підвищення рівня право-
свідомості і правової культури починається з появою в мо-
лоді потреби в самоаналізі та самопізнанні.

М.І. Городиський вважає, що «саморозвиток – найви-
ща  мета  навчання,  за  умови  особистісно-орієнтованого 
підходу.  Якщо  в  період  навчання  в  студента  виробилась 
потреба і навички до саморозвитку, то це запорука успіху 
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його наступної самостійної професійної діяльності, тому 
що тільки постійно самовдосконалюючись в особистісно-
му і професійному плані, майбутній фахівець може досяг-
ти вершин правової культури у своїй майбутній професій-
ній діяльності» [2, с. 66].

У міру підвищення рівня усвідомлення самовиховання 
стає все більш значною силою саморозвитку особистості. 

Самовиховання  грунтується  на  знанні  про  свої  ре-
альні  можливості,  вмінні  критично  оцінити  свої  інди-
відуальні  особливості  та  потенційні  можливості.  Воно 
зумовлюється низкою різних суб’єктивних і об’єктивних 
причин,  наприклад  вимогами  суспільства  до  громадян, 
бажанням наслідувати позитивний приклад, прагненням 
випробувати себе та підготувати до подолання життєвих 
і професійних труднощів, бажанням успішної професій-
ної кар’єри або досягненням високого соціального стату-
су, прагненням до повної самореалізації себе в житті, ма-
теріальними  інтересами,  можливо,  через  невдоволення 
собою, своїми досягненнями, невідповідністю своїм іде-
алам та ін., – під впливом яких і створюються внутрішні 
передумови  для  самовиховання,  формуються  потреби, 
погляди  і  переконання,  уточнюються  або  складаються 
життєві ідеали й цілі. 

Правове самовиховання передбачає засвоєння, розви-
ток, зміцнення певних принципів політики, права й мора-
лі, цінностей, соціальних та правових норм поведінки для 
того, щоб встояти перед будь-яким негативним зовнішнім 
впливом. 

Об’єктивний  самоаналіз  своїх  особистих  якостей до-
зволяє зробити самооцінку власних правових знань, вчин-
ків  і  дій,  їхньої  відповідності  або  невідповідності  вста-
новленим правилам і правовим нормам. Надалі необхідно 
визначити  і  чітко  сформулювати  перед  собою  кінцевий 
результат, тобто з’ясувати, до чого варто прагнути. 

Отже,  правове  самовиховання  –  цілеспрямована,  по-
всякденна, систематична діяльність людини з оволодіння 
правовими  знаннями,  формування  позитивних  правових 
мотивів  і  настанов,  навичок  правомірної  поведінки,  що 
полягає  в  самостійних  зусиллях,  спрямованих  на  виро-
блення  звички  до  активної  правомірної  поведінки  [3,  с. 
135–136].

Кінцевою метою особи, яка стала на шлях правового 
самовиховання,  повинно  бути  формування  правомірної 
поведінки і діяльності. Може формулюватись і вища мета 
правового самовдосконалення – досягнення високої пра-
восвідомості і правової культури.

Таким чином, у процесі правового самовиховання мо-
лодим людям надається велика можливість для глибокого 
пізнання змісту вимог законів. Але правове самовихован-
ня передбачає не тільки глибоке вивчення правових норм, 
формування  поваги  до  чинного  правового  закону,  виро-
блення  звички  його  дотримуватися  і  впевненості  в  його 
справедливості,  а  й  формування  у  своїй  свідомості  пра-
вових  почуттів,  зокрема  почуття  відповідальності,  дис-
циплінованості,  обов’язковості,  необхідності  правового 
регулювання тощо.

Правове  самовиховання  –  це  складна  інтелектуальна 
діяльність,  що  обумовлена  особливими  шляхами,  фор-
мами, методами, прийомами і засобами. Тому вищий на-
вчальний заклад повинен організувати навчання так, щоб 
в ньому здійснювалася активна робота з правового само-
виховання  (зокрема,  постановка  перед  студентами  піз-
навальних  проблем  правового  характеру  і  пробудження 
зацікавленості до самостійної дослідницької роботи, вра-
хування  індивідуальних  і групових здібностей студентів, 
організація  дієвої  допомоги  у  вирішенні  екстремальних 
правових ситуацій тощо), що припускає певний рівень ви-
хованості студента, його готовність та здатність до право-
вої самосвідомості, самоаналізу і самооцінки своїх вчин-
ків, що й стимулюватиме вироблення стійкої установки на 
постійне самовдосконалення в галузі права. 

В.О. Осташова згрупувала два види мотивів правового 
самовиховання: мотиви, опосередковані вимогами зовніш-
нього середовища (психологічна потреба людини бути ви-
знаною соціумом високоосвіченим, високоморальним гро-
мадянином, кращим за інших, схожим на ідеал, здатним до 
саморозвитку  та  самовдосконалення);  мотиви,  зумовлені 
внутрішніми потребами людини (аксіологічні, що поляга-
ють у повазі до права як соціальної цінності громадянсько-
го  суспільства;  для  задоволення  пізнавальних  інтересів; 
усвідомлення невідповідності існуючого рівня правосвідо-
мості та правової культури бажаному; необхідність постій-
ного самовдосконалення, в т.ч. правового) [4, с. 19].

У науковій літературі  розрізняють чотири  етапи пра-
вового  самовиховання:  прийняття  рішення  про  самови-
ховання;  самопізнання;  вибір  засобів,  складання  плану; 
реалізація плану. 

Перший етап передбачає, що процес правового само-
виховання має починатися з прийняття твердого рішення 
про необхідність правового вдосконалення, що є запору-
кою успіху. 

Другий  етап  включає  в  себе  дослідження  особистіс-
тю  стану  власної  правової  культури.  А  отже,  необхідно 
з’ясувати реальний  стан усіх  елементів правової  культу-
ри – правових знань, правової впевненості і власної соці-
ально-правової активності, щоб зрозуміти реальні дефек-
ти елементів своєї правової культури. 

Третій  етап  правового  самовиховання  –  вибір  засо-
бів,  методів  і  складання  плану.  Виявлення  конкретних 
дефектів елементів власної правової культури дозволяють 
особистості розробити конкретний план роботи щодо ці-
леспрямованого  їх усунення, для чого знати зміст  і при-
значення основних методів правового самовиховання. 

Четвертий  етап  правового  самовиховання  –  це  само-
контроль  за  процесом  правового  самовиховання.  Його 
складає активна соціально-правова діяльність із реалізації 
розробленого особистістю плану правового самовихован-
ня [5, с. 10–12]. 

Важливим елементом механізму правового виховання 
виступають різноманітні методи право-виховної роботи – 
прийоми,  способи  роз’яснення  політико-правових  ідей  і 
принципів із метою впливу на свідомість і поведінку осо-
би в інтересах правопорядку. 

Д.Е. Тихомиров стверджував, що систему методів ор-
ганізації процесу правового самовиховання складають ті 
ж методи, що й у процесі самовиховання, а саме: самопе-
реконання; самонавіювання, самовправа; самодисципліна 
[6, с. 28]. 

Також  до  найбільш  значущих  методів  правового  са-
мовиховання  відносяться  правове  самоспостережен-
ня,  правовий  самоаналіз,  правова  самооцінка,  правове 
самозобов’язання,  правовий  самопримус,  правова  само-
корекція тощо. 

Ми поділяємо думку, згідно з якою процес самовихо-
вання студента повинен починатись з самоусвідомлення, 
тобто усвідомлення себе як особистості та свого місця й 
життєвих  орієнтирів  у  суспільній  діяльності.  Самоусві-
домлення є вищим рівнем розвитку свідомості і включає 
в себе самопізнання, самоактуалізацію та саморегуляцію.

Самопізнання – це вивчення особистістю своїх власти-
востей,  системи цінностей, життєвих намірів,  провідних 
мотивів і мотивацій, характеру, темпераменту, особливос-
тей процесів пізнання, завдяки якому вихованець може са-
мостійно визначити, яких успіхів він може досягти в тій 
чи  іншій діяльності,  а  також проаналізувати можливості 
вдосконалення своєї повсякденної діяльності [7, с. 540].

Методично  правильно  організоване  самопізнання 
здійснюється за допомогою самоосвіти і самооцінки.

Самоосвіту можна розглядати як напрям самовихован-
ня,  де  велике  значення має  внутрішня  позиція  студента, 
тобто усвідомлення свого становища в житті і своїх жит-
тєвих спрямувань. 
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У формуванні в студентів прагнення задовольнити свої 
пізнавальні потреби й інтереси шляхом самоосвітньої ді-
яльності основними рушійними силами є такі внутрішні 
суперечки в їх різноманітних поєднаннях: 

1)  між  необхідністю  рішення  того  або  іншого  пізна-
вального чи практичного завдання, що виникли в студен-
та, і знаннями (чи їх недостатністю), що виникли в нього 
на даний момент; 

2) між прагненням задовольнити пізнавальний  інтер-
ес  і обмеженими можливостями набути ці знання безпо-
середньо під час навчальних занять; 

3) між досягнутим рівнем знань і новими (що виникли 
на цій основі) потребами в більш довершених знаннях як 
підґрунтя для поглибленого вивчення даної проблеми.

Основна суперечність полягає в тому, що студент отри-
мує велику кількість інформації з різних джерел, і в нього 
виникають  проблеми,  які  потребують  вирішення. Ці  пи-
тання за своїм характером і науковою глибиною виходять 
за  межі  обумовленого  навчальними  програмами  обсягу 
змісту навчання. Для  вирішення цих  суперечностей  сту-
денти  звертаються  до  різних  додаткових  до навчального 
процесу засобів задоволення своїх пізнавальних потреб та 
інтересів і, зокрема, до самоосвіти.

У свою чергу, самооцінка включає в себе визначення 
студентом власних умінь, дій, якостей, мотивів, мотивацій 
і цілей своєї поведінки, їх усвідомлення та вміння оцінити 
свої сили й можливості, узгодити їх із зовнішніми умова-
ми, вимогами суспільства, вміння самостійно ставити пе-
ред собою певну мету. 

Основними прийомами самооцінки визнаються само-
спостереження, самоаналіз, самозвіт, самоконтроль та по-
рівняння.

Самоспостереження – це «спостереження за своїми ді-
ями, думками, почуттями; метод вивчення психічних про-
цесів, властивостей  і станів за допомогою суб’єктивного 
спостереження  за  явищами  своєї  свідомості»  [8,  с.  297]. 
Самоспостереження ґрунтується на загальній спостереж-
ливості людини.

Виразом самоконтролю та самоаналізу є співставлен-
ня плану самовиховання особи з реальністю, результатами 
діяльності,  встановлення  їх  невідповідності  та  внесення 
необхідної корекції для досягнення намічених дій, пошук 
причини  відхилень  тощо.  Самоконтроль  як  метод  само-
виховання  розривається  на  основі  здатності  вихованця 
контролювати будь-яку свою діяльність.

Як метод правового самовиховання використовується 
самозобов’язання – добровільне прийняття усвідомлених 
цілей,  завдань,  змісту  самовдосконалення  та  визначення 
на цій основі програми самовиховання. Вони виникають 
завдяки  внутрішньому  переконанню  в  їх  необхідності  і 
визначаються  умовами  життя,  потребами  суспільства, 
обов’язками  вихованця.  Це  процес  співставлення  свого 
«Я» з вимогами, які висуваються колективом, групою, ви-

хователями, суспільною організацією, суспільством у ці-
лому.

Слід не забувати й про метод самостимулювання, який 
полягає у визначенні для себе певних заохочень і стягнень 
та  їх  застосуванні,  прийомами  якого  є  самозаохочення  і 
самостягнення.  Самозаохочення  –  усвідомлення  та  пе-
реживання  своїх  успіхів,  нагородження  себе  за  успіхи  у 
виконанні програми самовиховання подякою, вільним ча-
сом,  улюбленою справою. Самостягнення  –  усвідомлене 
переживання провини перед собою, перед колективом; не-
задоволення собою [7, с. 545].

На нашу думку, перш за все під час правового вихован-
ня студентів варто застосовувати метод самопереконання.

Правове самопереконання необхідно перш за все для 
вдосконалення і розвитку правової переконаності, в змісті 
якої повинні бути досконалими всі три її компоненти: ра-
ціональний, емоційний і вольовий. 

Самопереконання  –  це  дискусія,  суперечка  особи  із 
собою, процес знаходження істини і доведення собі необ-
хідності правового самовдосконалення. Правове самопе-
реконання покликане довести собі необхідність і цінність 
права для успішного і справедливого життя в існуючому 
суспільстві.  Тобто  правове  самопереконання  покликане 
формувати і підтримувати позитивну правову установку. 

Безумовно, самопереконання як правове самовихован-
ня  повинно  базуватися  на  високих  моральних  потребах 
особи, формувати якості, якими повинен володіти майбут-
ній фахівець.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що правове ви-
ховання і правове самовиховання є двома нерозривними і 
взаємнообумовленими сторонами демократичного право-
виховного процесу, спрямованими на реалізацію загальної 
цілі – формування високої правової культури.

Правове самовиховання студентів – це цілеспрямова-
на активна діяльність із формування і розвитку в собі по-
зитивних  та  усунення негативних якостей, пов’язаних  із 
навчанням і правовою культурою, яка дозволяє виробити 
в індивідуальній правосвідомості чіткі уявлення про від-
повідність правомірності засобів та цілей. 

Пігрунтям правового самовиховання є прагнення са-
мореалізувати свої можливості в житті і стати гідною й 
шанованою  особистістю,  яскравою  індивідуальністю, 
цивілізованим  громадянином  і  висококваліфікованим 
професіоналом. Найважливішими умовами успіху в ро-
боті  із  самовиховання  виступають  максимальна  само-
критичність, висока відповідальність за свої дії і спосіб 
життя,  послідовна  наполегливість  у  досягненні  постав-
леної мети.

Формування правосвідомості і правової культури сту-
дентів можливе при активному використанні результатив-
них методів її розвитку, серед яких чільне місце посідають 
методи самовиховання, кожен з яких має складний зміст і 
певну роль у процесі правового самовиховання.
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Статтю присвячено дослідженню особливостей правових систем сучасних африканських держав. Встановлено, що головною заса-
дою правових систем країн Африки є звичаєве право. Визначено, що правові системи більшості африканських держав можна віднести 
до змішаних правових систем.

Ключові слова: правова система, звичаєве право, громада, правова традиція, змішана правова система.

Статья посвящена исследованию особенностей правовых систем современных африканских государств. Установлено, что главной 
основой правовых систем стран Африки является обычное право. Определено, что правовые системы большинства африканских госу-
дарств можно отнести к смешанным правовым системам.

Ключевые слова: правовая система, обычное право, община, правовая традиция, смешанная правовая система.

The article is devoted to research the features of legal systems of modern African states. Established that the main principle of legal systems 
of Africa is customary law. Determined that the legal systems of most African countries can be attributed to the mixed legal systems.

Key words: legal system, customary law, community, legal traditions, mixed legal system.

Постановка проблеми. Формування  правової  систе-
ми України  –  тривалий  процес,  який  потребує  вивчення 
досвіду становлення державності та розвитку права в ін-
ших країнах. У сучасному світі відбувається змішування 
культур  та  правових  традицій,  триває  процес  так  званої 
юридичної  гібридизації.  Тому міжнародна  політика  дер-
жави та її взаємини з іншими країнами залежать від здат-
ності  розуміти  особливості  правової  організації  певної 
держави тощо.

Процес  формування  державності  та  національного 
права в Африці дає можливість говорити про формування 
нового типу правових систем, який поєднує основи звича-
євого права, права колишніх метрополій, релігійних норм 
та нового законодавства.

В Африці відбувається протистояння, конфлікт різних 
громадських структур і водночас – синтез різних африкан-
ських  інститутів  із  європейськими  та  мусульманськими, 
що веде до різкої та стрімкої зміни всього політичного та 
правового  стану.  Створення  права,  адекватного  суспіль-
ству, – тривалий процес, який має виняткову складність. У 
зв’язку із цим досить важливим є питання співвідношен-
ня в Африці різних систем і типів права, взаємовідносини 
різноманітних правових інститутів.

Стан опрацювання. На  жаль,  у  вітчизняних  теорети-
ко-правових  джерелах  практично  відсутні  спеціальні  на-
укові  праці,  присвячені  дослідженню  правових  систем 
країн сучасної Африки. Вагомий внесок у розроблення те-
оретичних  аспектів  цієї  проблематики  зробили  С.  Алексє-
єв, Б. Бенсон, О. Васильєв, М. Гуренко, О. Зайчук, В. Кар- 
ташов,  Д.  Керімов,  О.  Лукашова,  Л.  Луць,  О.  Малько,  
М. Марченко, Н. Оніщенко, П. Рабінович, Є. Сініцина та ін.

Метою статті є виокремлення особливостей правових 
систем сучасних африканських держав та віднесення та-
ких систем до певної класифікації.

Виклад основного матеріалу. Населення Африки вже 
перевищує 1 млрд осіб. Це близько 15% всього населення 
Землі. За офіційними даними, щорічно населення Африки 
збільшується приблизно на 30 млн людей. Нині в Африці 
нараховується 54 незалежні держави, а також 9 «терито-
рій» та ще 3 невизнані республіки [1].

Серед довгого переліку нерозв’язаних проблем, з яки-
ми  сьогодні  стикаються  незалежні  держави  Африки,  є 
одна досить серйозна – створення національних правових 
систем,  які  на  сучасному  етапі  розвитку  являють  собою 
сумбур  корінних  звичаїв  та  традицій,  релігійних  норм, 
нав’язаних метрополіями законів, з якими вони прийшли 

до  незалежності.  У  більшості  країн  збереглося  звичаєве 
право,  до  якого  були  додані  правові  елементи  європей-
ських держав, а в деяких випадках також з’явилися запо-
зичені норми права Близького Сходу та Азії.

Африканський  континент  є  дуже  різноманітним,  його 
правові  системи поєднують  традиції,  релігійні норми,  зви-
чаєве право,  західне загальне право та європейські цивіль-
но-правові традиції. Водночас багато із цих комбінацій не є 
результатом  об’єктивного  розвитку  африканської  правової 
системи, вони формувалися під впливом домінантних коло-
ніальних держав. Системи, які виникли на тлі тендітної рів-
новаги, часто складаються з норм, які суперечать одна одній.

Громади та племена, які є основними суспільними ре-
сурсами африканських держав, не є однорідними. Можна 
говорити про  їх  етнічні, мовні,  релігійні,  культурні,  тра-
диційні  відмінності. Але  ключовою  засадою функціону-
вання спільнот та базою для формування правових систем 
африканських  держав  є  те,  що  найбільш  важливі  сус-
пільні  відносини регулюються  звичаєвим правом. Також 
потрібно зазначити, що звичаєве право необхідно відріз-
няти від різноманітних звичаїв та традицій, що склалися  
у численних племенах, які населяють Африку. Так, фран-
цузька  екваторіальна  Африка  і  бельгійське  Конго  були 
населені приблизно 1500 народностями. Тільки в Судані 
їх налічувалося 579, в англійській Західній Африці – 200, 
на Мадагаскарі – 19  [2, с. 377–378.]. Нігерія, наприклад, 
є найбільш  густонаселеною країною не лише Африки,  а 
всього світу [3]. У країні проживають понад 250 етнічних 
груп [3], кожна з яких є своєрідною, усі вони користують-
ся звичаєвим правом для регулювання найбільш суттєвих 
суспільних відносин, насамперед особистого характеру.

Загальноприйняті  звичаї  та  традиції  займають  цен-
тральне місце в самоідентичності корінних народів і міс-
цевих громад, визначенні прав, обов’язків та відповідаль-
ності їх членів. Ці звичаї стосуються важливих аспектів їх 
життя, культури та світогляду. Звичаєві норми, як правило, 
регулюють відносини з використання та доступу до при-
родних ресурсів, прав та обов’язків, пов’язаних із землею, 
успадкуванням  майна,  духовним  життям,  збереженням 
культурної спадщини, та багато інших питань. Підтримка 
звичаєвого права може мати вирішальне значення для про-
довження  життєздатності  інтелектуального,  культурного 
та духовного життя корінних народів та місцевих громад, 
які також закликали до поваги і визнання норм звичаєво-
го права, що виходять за рамки їхніх спільнот, наприклад, 
щодо претензій на землю та природні ресурси [3].
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Для  початку  розглянемо  поняття  звичаєвого  права 
в  сучасному  теоретико-правовому  розумінні.  Звичаєве 
право являє собою сукупність звичаїв, практики та пере-
конань, які прийняті як обов’язкові правила поведінки ко-
рінних народів та місцевих громад. Воно є невіддільною 
частиною їхньої соціально-економічної системи та спосо-
бу життя. Звичаєве право складається із групи звичаїв, які 
визнаються колективно спільнотою, людьми, племенами, 
етнічною або релігійною  групою. Це  контрастує  з  писа-
ним  законом,  який,  як правило,  відображає  інтереси по-
літичної влади.

Традиції та звичаї стають нормами звичаєвого права, 
коли  вони підтримуються  більшістю  громади  та  переда-
ються з покоління в покоління. Звичаєве право, таким чи-
ном,  є  потенційним комплексним  елементом,  який може 
охоплювати звичаї та корінні закони, а також інструменти 
для захисту традиційних знань.

Серед основних ознак звичаєвого права можуть бути, 
залежно від контексту, його легітимність, гнучкість і адап-
тивність.  У  більшості  країн Африки  воно  визнається  як 
джерело права, у деяких країнах його роль обмежується 
здійсненням  внутрішньої  автономії  або  самоврядування 
корінних народів і місцевих спільнот.

Загалом  норми  звичаєвого  права  можуть  слугува-
ти:  фундаментальною  правовою  основою  або  джерелом 
права для регулювання відносин усередині національної 
спільноти; фактичним елементом у створенні прав на тра-
диційні знання колективу громади; елементом визначення 
традиційних знань; засобом визначення або напрямом ви-
користання традиційних знань; як конкретні права корис-
тувачів;  посібником  з  оцінки  культурного  чи  духовного 
проступку  або  пошкодження,  спричинені  неправильним 
використанням  традиційних  знань;  засобом  визначення 
належних способів правового захисту; шляхом для вирі-
шення спорів щодо права власності або іншого права.

У  звичаєвому праві Африки відбитий так  званий аф-
риканський спосіб мислення [4, с. 54], який заснований, з 
одного боку, на реалістичному сприйнятті життя та люд-
ських  відносин,  а  з  іншого  –  характеризується  певною 
міфологічністю,  визнанням  надприродних  сил.  Звичаєве 
право, що панує в африканських державах, існує в усній 
формі та не має будь-яких письмових юридичних джерел 
або  конструкцій.  Воно  не  є  правом  окремих  осіб,  воно 
є  правом  певних  племінних  груп  та  громад. Колективна 
організація  суспільного  життя  передбачає  сприйняття 
звичаєвих норм як чогось органічного, що йде зсередини 
громади, на відміну від законодавства держави, що сприй-
мається як явище, що руйнує її зовні. Громада або плем’я 
має свою структуру, органи управління, свої уявлення про 
засади організації колективного життя. Власність на землю 
громади є колективною, такою ж була  і відповідальність 
за правопорушення, яке скоїв хто-небудь із членів грома-
ди. У колективному житті вбачається суспільна гармонія, 
що й відображено у звичаєвому праві. Для африканських 
звичаєвих норм, як і для будь-якого звичаєвого права вза-
галі,  характерним  є  нерозривний  зв’язок  між  звичаями 
та мораллю, зокрема юридичні та моральні обов’язки не 
розрізняються. Виконання норм звичаєвого права забезпе-
чується самим укладом колективного життя, повторенням 
звичаїв із покоління в покоління, традиційністю, страхом 
перед надприродними  силами,  людським осудом,  хоча й 
засновано на принципі добровільності. Звичаєве право є 
місцевим законом, який застосовується до різних етнічних 
груп та використовується переважно у сфері сімейних від-
носин. Усі ці норми, як уже зазначалося, неписані, й існує 
відмінність  між  звичаями  різних  етнічних  груп.  Місце-
ві  суди у  багатьох  випадках очолюються людьми,  які  не 
мають юридичної  підготовки. Шаріат же,  заснований на 
ісламській релігії, існує в письмовій формі, і тому його за-
стосування є більш зручним у різних громадах на всій те-
риторії країни. На півдні Африки шаріат розглядається як 

один з аспектів звичаєвого права, тоді як на півночі шаріат 
є окремою юридичною системою [5].

Цей правовий плюралізм, звичайно ж, є просто юри-
дичним аспектом загальнокультурного стану, який харак-
терний для нових африканських держав.

Звичайно,  на  великих площах  існує  суттєва  схожість 
культури і мови. Наприклад, сьогодні більша частина кон-
тиненту на південь від Судану населена народами, які роз-
мовляють на банту та пов’язаними з нею мовами [5]. Але 
звичаєве право,  не  будучи  втіленим у письмовій  культу-
рі, яка могла би сформулювати і конкретизувати звичаєві 
норми, має не настільки значний вплив, щоб стати важли-
вою частиною законодавства нових держав.

Більш глибоке  і  тривале почуття державності та гро-
мадянства у сучасний період розвивається повільно через 
конфронтацію загальних проблем і через ідеологічні роз-
біжності лідерів, які здатні синтезувати нову національну 
культуру, що насамперед буде спиратися на традиційну єд-
ність та звичаєві норми Африки. Водночас, однак, найваж-
ливішою  культурно-правовою  реальністю  для  більшості 
сільських жителів Африки є традиції та звичаї їх етнічної 
групи.

У більшості африканських держав застосування звича-
євих норм отримало офіційне визнання в конституціях, за-
конодавчих актах, місцевих актах, постановах, системати-
зованих актах, квазіофіційних документах та інших видах 
правових матеріалів. Досягнення незалежності цими краї-
нами привело певною мірою до відродження традицій, ви-
кликало до них нове ставлення як до частини національної 
культури. Можна вважати, що в ряді країн епоха активної 
вестернізації  закінчилася.  Сьогодні  більшість  правових 
систем  не  може  формуватися  без  урахування  юридич-
но  або  фактично  чинних  підсистем  звичаєвого  права.  У 
більшості держав відбувається «інвентаризація» звичаїв – 
скасування застарілих, що виходять з ужитку, і юридичне 
визнання наявних, інтеграція їх у законодавство та систе-
матизація. Процес проведення останньої в кожній країні 
специфічний: він може диктуватися правовою політикою, 
характером  державного  розвитку,  впливом  колоніальної 
спадщини, релігійною обстановкою, етнічною ситуацією.

Проблеми  правового  управління,  яке  здійснюється  у 
сфері примирення цих десятків, навіть сотень, звичаєвих 
норм між собою з недавно прийнятими нормами законів, 
покладено, як правило, на судові органи [3].

Звичаєве право має місцеве  застосування,  воно регу-
лює відносини між членами  громади. При цьому оцінка 
сучасного  стану  звичаєвого  права  в  африканському  сус-
пільстві вказує на те, що воно може допомогти юристам у 
вирішенні більш широких правових проблем на рівні но-
вих національних держав. Якщо звичаєве право залиша-
ється важливим у житті людей і якщо воно є досить гнуч-
ким, щоб адаптуватися до нових умов, то «архітекторам» 
нових  національних  правових  систем  можна  включити 
його в національну систему права, оснастивши правови-
ми інструментами для подальшої еволюції, а не відмітати 
його в пориві законодавчого ентузіазму.

Сучасні правові системи Африки, які засновані на міс-
цевому звичаєвому праві, виконують різну соціальну і по-
літичну ролі. В одних державах вони слугують ідеї консо-
лідації народу для нормального розвитку країни, в інших, 
навпаки, посилюють сепаратизм окремих етнічних груп, 
перешкоджають прогресивному суспільному розвитку та 
включенню держави в міжнародну спільноту.

У  деяких  країнах  механічне  перенесення  на  афри-
канський  ґрунт  європейських  правових  інститутів  про-
демонструвало  свою  неефективність.  Скасування  норм 
звичаєвого  права  в  деяких  етнічних  групах  призвело  до 
заміщення їх мусульманським правом. Цей процес остан-
німи  роками  набуває  все  більш  інтенсивного  характеру. 
Оскільки  діапазон  традиційного  права  обмежений,  воно 
не  може  бути  поширене  на  багато  сучасних  суспільних 
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відносин.  Замість  нього  застосовуються  більш  розвине-
ні мусульманські норми, які за своїм духом виявляються 
ближчими до традиційного світосприйняття, ніж європей-
ське право. Останнім часом у Нігерії розширюється сфера 
дії мусульманського права,  розповсюджуючись  також на 
кримінальні злочини, а в Кенії, навпаки, все більшої сили 
набуває індуське право [3].

Під  час  формування  національних  правових  систем  у 
нових африканських державах необхідно враховувати міс-
цеві традиції та звичаєві норми. Як правило, відбір звича-
євих норм у проведенні систематизації права та створенні 
кодексів пов’язаний із політичною орієнтацією держави та 
міжнародною політикою її уряду. Більшість африканських 
держав змушені враховувати етнічні особливості та прово-
дити уніфікацію звичаєвого права. Питання про роль звича-
євого права можна розглядати як складову частину загаль-
ної проблеми прав людини. Це відображає роль традицій та 
звичаєвих норм у сучасних африканських державах.

Таким чином, можна  зазначити, що в Африці  в біль-
шості  держав формуються  національні  правові  системи, 
де поряд із місцевим звичаєвим правом існують елементи 
європейського, індуського та ісламського права, і така си-
туація, швидше за все, буде залишатися ще багато років. 
Африка  є  континентом  із  великим  потенціалом  із  пози-
ції економіки та стратегічного значення. З кожним роком 
вплив різних правових систем і культур збільшується. Для 
вирішення  своїх  поточних  правових  та  інших  ситуацій 
національні  суспільства  повинні  адаптуватися  до  цього 
впливу. Адаптація та запозичення не повинні бути однови-
мірними, західні суспільства також можуть перейняти від 
Африки шляхи вирішення національних проблем, особли-

во у сфері сімейного права та альтернативного вирішен-
ня спорів. Адже під час вирішення спорів за допомогою 
звичаєвого права африканські громади та судова система 
виходять із принципу справедливості та намагаються бути 
корисними усім сторонам процесу, на відміну від західно-
го права [5].

У наших попередніх дослідженнях було сформульова-
но власне визначення змішаної правової системи [6, с. 48] 
як  сукупності національних правових  систем, що мають 
такі  спільні  риси:  поєднання  в  регулюванні  суспільних 
відносин  різних  правових  традицій;  суттєвий  вплив  на 
формування права культурних та релігійних традицій на-
роду певної держави; мирне співіснування різних культур, 
які  сприймають  право;  поєднання  універсального  пра-
ва  з особливими нормами права  та  іншими соціальними 
нормами;  наявність правових  комбінацій між  системами 
та  підсистемами  різного  походження;  культурний  плю-
ралізм та  зіткнення різних культур; наявність перехідної 
економіки. На наш погляд, багато із цих критеріїв можна 
віднести до більшості національних правових систем аф-
риканських держав, тому вбачаємо, що в сучасний період 
потрібно  переглянути  підхід,  згідно  з  яким  африканські 
правові  системи  називають  звичаєвими  або  традиційни-
ми, та віднести їх до змішаних правових систем.

Висновки.  Вивчення  африканських  правових  систем 
дозволяє виявити автономний розвиток права зазначених 
держав  в  умовах  політичних  змін.  Співіснування  євро-
пейського, релігійного,  звичаєвого права дає можливість 
говорити  про  формування  самобутніх  правових  систем, 
які, на нашу думку, можна віднести до змішаних правових 
систем.
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Of LEgaL LIaBILITy Of ThE MEdIa
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доцент кафедри теорії, історії держави і права та міжнародного права
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У статті проведено теоретико-правове обґрунтування визначення нормативних і фактичних підстав юридичної відповідальності за-
собів масової інформації. Доведено, що юридична відповідальність останніх має комплексний характер, застосовується до певної групи 
правопорушень, що мають специфічні ознаки. Базуючись на теоретико-правових положеннях, охарактеризовано елементи складу пра-
вопорушень у сфері діяльності засобів масової інформації, за які передбачено різні види юридичної відповідальності.

Ключові слова: юридична відповідальність, засоби масової інформації, правопорушення, об’єктивна та суб’єктивна сторони складу 
правопорушення, законодавство.

В статье проведено теоретико-правовое обоснование определения нормативных и фактических оснований юридической ответ-
ственности средств массовой информации. Доказано, что юридическая ответственность последних имеет комплексный характер, 
применяется к определенной группе правонарушений, имеющих специфические признаки. Основываясь на теоретико-правовых по-
ложениях, охарактеризованы элементы состава правонарушений в сфере деятельности средств массовой информации, за которые 
предусмотрены различные виды юридической ответственности.

Ключевые слова: юридическая ответственность, средства массовой информации, правонарушения, объективная и субъективная 
стороны состава правонарушения, законодательство.

Theoretical and legal justification for the definition of legal liability presented in the article, that is, the totality of the circumstances, the pres-
ence of a possible legal responsibility (accountability) and objectively necessary (responsibility). Based on theoretical and legal provisions, the 
elements of offenses in the sphere of mass media described that there are different types of legal liability. Conclusion according to the results of 
the study, the legal responsibility in the sphere of mass media should be understood as a specific form of social relations, involving, on the one 
hand, individual and collective subjects of offences in the sphere of organization and activities of the media, and other authorized persons who 
respond to wrongful acts first, and with the help of legal norms or other legal means to provide voluntary or compulsory execution of perpetrators 
of requirements of the legislation on mass media allowed for information offences.

Key words: legal liability, media, offense, objective and subjective side of the offense, law.

Постановка проблеми. Сучасна загальносвітова інте-
грація  як  невід’ємний  елемент  глобалізаційних процесів 
створює  загальні  передумови  існування  єдиного  міжна-
родного інформаційного простору. Водночас глобалізація 
створює загальнополітичні й загальноекономічні переду-
мови для розширення кола суб’єктів міжнародних відно-
син для наближення рівнів економічного, політичного, со-
ціального та, у контексті теми, інформаційного розвитку. 
Результатом  цього  є  існування  визначальних  принципів, 
дотримання яких розглядається як критерій відповідності 
певному рівню розвитку держав або їх об’єднань. Тому ін-
формаційний простір української держави має визначаль-
ний характер у прагненнях України до  інтеграції в євро-
пейське  співтовариство, що означає  актуалізацію питань 
щодо  підвищення  рівня  внутрішнього  інформаційного 
простору, створюючи належні правові умови, засновані на 
принципах  балансу між  свободою журналістської  діяль-
ності та державними заходами з обмеження зловживання 
цією свободою.

Відповідно до Конституції України кожному гаранту-
ється право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня  своїх  поглядів  і  переконань.  Кожен має  право  вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інфор-
мацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір 
[1]. Однак ці права є обмеженими в інтересах інших прав 
людини. Саме вони є охоронюваними законом благом та 
об’єктом, посягання на який може призвести до юридич-
ної  відповідальності  засобів  масової  інформації  (далі  – 
ЗМІ).

Стан опрацювання. Проблеми  юридичної  відпо-
відальності  ЗМІ  вивчали  українські  фахівці  в  різних  га-
лузях права. Питання правового регулювання юридичної 
відповідальності загалом та відповідальності ЗМІ зокрема 
цікавило  у  різні  часи  таких  вчених,  як: О. Костенко  [2],  

А. Полушкін [3], О. Скакун [4], О. Зайчук [5], Н. Оніщенко 
[5] та ін.

Конкретним  аспектам  відповідальності  ЗМІ  в  Украї-
ні приділяли увагу О. Вознесенська [6], Р. Головенко [7],  
О. Каплій [8], В. Мульченко [9], В. Паліюк [10], В. Пого-
рілко [11], В. Федоренко [11] та ін.

Таким чином, на основі аналізу вітчизняної та світової 
нормативної бази, вітчизняного законодавства та наукових 
опрацювань автором було досліджено визначення поняття 
«юридична відповідальність ЗМІ» та виявлено низку про-
блем, які потребують дослідження та нормативного регу-
лювання в Україні.

Метою статті є  визначення  нормативних  та фактич-
них підстав юридичної відповідальності ЗМІ на підставі 
теоретико-правового обґрунтування.

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі сус-
пільство  фактично  розглядає  ЗМІ  як  «четверту  владу». 
Тому, як і традиційні три гілки влади, ЗМІ повинні нести 
юридичну  відповідальність  за  свою  діяльність.  Причи-
ною є те, що часто свобода слова як в українському, так 
і в будь-якому іншому суспільстві існує у формі свавілля 
журналістів та окремих осіб. О. Костенко, який проводить 
дослідження  із  цієї  теми,  говорить:  «Свобода  слова  без 
культури – це свобода зловживання словом» [2].

З  теорії  права  відомо,  що  як  самостійний  і  необхід-
ний елемент механізму правового регулювання юридична 
відповідальність – це  застосування в особливому проце-
суальному порядку до особи, яка вчинила правопорушен-
ня,  засобів  державного  примусу,  передбачених  санкцією 
правової норми [5, с. 502]. Для всіх різновидів юридичної 
відповідальності  спільними  є  такі  ознаки:  1)  підставою 
відповідальності  є  правопорушення  як  конкретний  факт 
поведінки, юридична кваліфікація якого вміщена у  зако-
ні;  2)  наявність  правової  основи,  яку  складають  правові 
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норми;  3)  наявність  визначеного  суб’єкта  –  фізичної  та 
юридичної особи, що повинна володіти певними характе-
ристиками (правосуб’єктністю), а вчинене правопорушен-
ня має пов’язуватись із наявністю вини, тобто психічним 
ставленням  до  скоєного;  4)  юридична  відповідальність 
спирається  на  державний  примус  –  специфічний  вплив 
на поведінку людей;  5) метою відповідальності  є  охоро-
на  правопорядку, що  здійснюється шляхом  примусового 
поновлення порушених прав, припинення протиправного 
стану чи покарання правопорушника; 6) відображається у 
настанні певних негативних наслідків для правопорушни-
ка, що мають особистий, майновий, організаційний харак-
тер; 7) наявність особливої процесуальної форми покла-
дення та реалізації відповідальності [5, с. 502–504].

Отже, насамперед  слід  з’ясувати, що розуміється під 
правопорушенням у процесі діяльності ЗМІ. Загальнотео-
ретичне визначення правопорушення як суспільно небез-
печного або суспільно шкідливого протиправного винного 
діяння (дії або бездіяльності) деліктоздатної особи, за яке 
передбачена юридична відповідальність згідно із чинним 
законодавством [4, с. 455], безумовно, можна застосувати, 
за дослідженнями фахівців, для  інформаційних правопо-
рушень, до яких належать правопорушення ЗМІ [3, с. 53]. 
Аналіз сучасних реалій українського суспільства показує, 
що особливою ознакою правопорушень ЗМІ є їх міжгалу-
зевий характер,  у  зв’язку  із  чим відповідальність  за них 
передбачена  в  деліктному  законодавстві  різних  галузей 
права  (адміністративного,  кримінального,  цивільного, 
трудового).

Найбільш  повну  характеристику  будь-якого  право-
порушення,  зокрема  інформаційного,  дає  склад  право-
порушення  –  юридична  конструкція,  що  складається  із 
системи  ознак  (елементів)  акта  поведінки,  необхідних  і 
достатніх для кваліфікації його правопорушенням  і при-
тягнення правопорушника до юридичної відповідальності 
[4, с. 459].

До цих ознак (елементів) належить об’єкт і об’єктивна 
сторона  правопорушення,  суб’єкт  і  суб’єктивна  сторона 
правопорушення. Під об’єктом у теорії права розуміються 
охоронювані  нормами  права  суспільні  відносини,  соці-
альні блага, права і законні інтереси суб’єктів права, при-
родне становище тощо, яким у разі здійснення правопору-
шення заподіюється шкода [4, с. 459]. Аналізуючи чинне 
законодавство  про  ЗМІ,  практику  їх  діяльності,  можна 
визначити, що об’єктом інформаційних правопорушень є 
охоронювані нормами права суспільні відносини, що ви-
никають  у  процесі  діяльності  суб’єктів  щодо  створення 
ЗМІ, збирання, одержання, зберігання, використання, по-
ширення,  охорони  та  захисту масової  інформації.  Також 
можна  погодитися  з О. Вознесенською, що  об’єктом  ін-
формаційних правопорушень у галузі ЗМІ є власне діяль-
ність учасників зазначених суспільних відносин, а також 
встановлений законодавством про ЗМІ порядок здійснен-
ня їхньої діяльності [6, с. 142].

Як і для будь-якого правопорушення, об’єктивна сто-
рона інформаційного правопорушення у сфері діяльності 
ЗМІ характеризується низкою ознак (елементів). Основні 
ознаки об’єктивної сторони правопорушення: 1) наявність 
протиправного діяння  (дії  чи бездіяльності),  де дія  є  ак-
тивною поведінкою особи, котра усвідомлює свої вчинки 
і  здатна  керувати  ними,  а  бездіяльність  –  пасивна  пове-
дінки  особи, що  виражається  у  невиконанні  тих  дій,  які 
вона повинна була і могла здійснити у конкретній ситуації;  
2) результат діяння, його суспільно небезпечні або шкід-
ливі наслідки; 3) причинно-наслідковий зв’язок між діян-
ням і результатом [4, с. 460–461]. Наприклад, об’єктивна 
сторона  такого  правопорушення,  як  надання  інформації, 
що  не  відповідає  дійсності,  щодо  діяльності  юридичної 
особи  (банку,  будівельної  організації,  страхової  компанії 
тощо), виражається у дії (опублікуванні у ЗМІ неправди-
вої  інформації),  наслідках  (опорочено  ділову  репутацію, 

втрачено клієнтів тощо) та причинним зв’язком (очевид-
ний, тому що тільки завдяки надрукованій інформації ста-
лися шкідливі наслідки).

Факультативними ознаками об’єктивної сторони пра-
вопорушення у процесі діяльності ЗМІ можуть бути спо-
сіб, обставини, місце, час тощо, які враховуються за ква-
ліфікації діяння у випадках, передбачених нормами права.

Як відомо з теорії права, суб’єкт правопорушення – фі-
зична або юридична особа, яка вчинила правопорушення і 
яка є деліктоздатною, тобто може нести юридичну відпо-
відальність [4, с. 459]. У сфері діяльності ЗМІ суб’єктами 
відповідальності  можуть  бути  журналіст,  редактор  (го-
ловний  редактор),  редакція,  засновники,  видавці  та  роз-
повсюджувачі,  а  також  провайдери  програмної  послуги, 
телерадіоорганізації,  їх  керівники  та  працівники,  інші 
суб’єкти господарської діяльності, посадові особи органів 
державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування, 
інші суб’єкти, тобто фізичні та юридичні особи.

Як було визначено, юридична відповідальність ЗМІ є 
поняттям  комплексним  і  містить  конституційно-правову, 
кримінальну,  адміністративну,  цивільно-правову  та  дис-
циплінарну відповідальність за порушення законодавства 
про ЗМІ. За законодавством України суб’єктами дисциплі-
нарного,  матеріального  правопорушення  є  лише фізичні 
особи, конституційного, кримінального, адміністративно-
го, цивільного – фізичні та юридичні особи.

Суб’єктивна  сторона  правопорушення  –  сукупність 
ознак,  що  характеризують  психічне  ставлення  особи  до 
вчиненого нею протиправного діяння та його негативних 
наслідків. Ознаками суб’єктивної сторони правопорушен-
ня  є  вина  (основна  ознака),  мотив,  мета  (факультативні 
ознаки)  [4,  с.  460]. Суб’єктивною стороною  інформацій-
ного правопорушення у  сфері діяльності  ЗМІ  є  вина фі-
зичної  (творчий  працівник,  журналіст)  або  юридичної 
особи  (аудіовізуальний  ЗМІ,  друкований  ЗМІ),  яка може 
бути як у формі умислу (прямого та непрямого), так і че-
рез необережність (протиправну самовпевненість та про-
типравну недбалість). При цьому вина юридичної особи – 
це  винне  здійснення  протиправних  дій  її  працівниками, 
що виконують покладені на них за законом або договором 
обов’язки (службові, трудові). Так, згідно зі ст. 17 Закону 
України «Про державну підтримку засобів масової інфор-
мації та соціальний захист журналістів» умислом журна-
ліста  та/або  службової  особи  засобу  масової  інформації 
вважається таке їх/її ставлення до поширення інформації, 
коли журналіст та/або службова особа засобу масової ін-
формації  усвідомлювали  недостовірність  інформації  та 
передбачали її суспільно небезпечні наслідки [12]. Мотив 
(наприклад, помста)  і мета  (наприклад,  опорочити честь 
і гідність людини) використовуються під час кваліфікації 
правопорушення, у визначенні міри покарання, якщо цьо-
го прямо вимагає правова норма.

Характеризуючи  ознаку  юридичної  відповідальності 
як  наявність  правової  основи,  слід  зазначити, що  з  ура-
хуванням  комплексного  характеру  відповідальності  ЗМІ 
така правова основа обов’язково має бути за адміністра-
тивні  та  кримінальні  правопорушення  («Немає  злочину, 
немає покарання, якщо немає відповідного закону» – відо-
мий правовий принцип римських юристів), може і не бути 
за інші правопорушення (застосовується аналогія закону, 
аналогія права, міжгалузева аналогія [4, с. 428–430]). Вра-
ховуючи той факт, що правопорушники майже завжди «на 
крок попереду закону», у державі має бути повсякчас плід-
на нормотворча діяльність для усунення прогалин у зако-
нодавстві для можливості притягнення правопорушників 
до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Виходячи з теоретико-правових положень про підстави 
юридичної  відповідальності  як  сукупності  обставин,  на-
явність яких робить юридичну відповідальність можливою 
(притягнення до відповідальності) і об’єктивно необхідною 
(настання  відповідальності),  доцільно  розглянути  таку  об-
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ставину для настання  відповідальності,  як  відсутність під-
став  для  звільнення  від  відповідальності.  Щодо  ЗМІ  такі 
підстави  для  звільнення  від  відповідальності  визначені  у 
законах України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу)  в Україні»  від  16  листопада  1992 р.  [13],  «Про  те-
лебачення і радіомовлення» від 12 січня 2006 р. [14] тощо. 
Треба наголосити, що нормативні положення щодо підстав 
звільнення ЗМІ від відповідальності повинні мати більш уні-
фікований вигляд. Так, Закон України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні» не зазнавав змін у по-
ложеннях про звільнення від відповідальності із самого його 
прийняття, а тому ставить друковані ЗМІ в гіршу ситуацію, 
ніж інші види ЗМІ (наприклад, телерадіоорганізацій). Закон 
України «Про телебачення і радіомовлення», який був при-
йнятий 12 січня 2006 р., у новій редакції закріпив зміни щодо 
звільнення цих видів ЗМІ від відповідальності за порушення 
честі, гідності та ділової репутації, тому ці положення най-
більш  відповідають  сучасним  викликам.  Згідно  із  цим  до-
цільно закріпити відповідні підстави звільнення засобів ма-
сової інформації від відповідальності для інших видів ЗМІ.

Висновки. Отже, юридичну відповідальність у сфері 
ЗМІ слід розуміти як специфічну форму суспільних відно-

син, у яких беруть участь, з одного боку, індивідуальні та 
колективні  суб’єкти правопорушення у  сфері  організації 
та діяльності ЗМІ,  а  з  іншого – уповноважені особи,  які 
реагують на протиправні  діяння перших  і  за  допомогою 
правових норм й інших юридичних засобів забезпечують 
добровільне  чи  примусове  виконання  винними  особами 
вимог законодавства про ЗМІ за допущене правопорушен-
ня. Юридична відповідальність у сфері діяльності ЗМІ має 
низку особливостей, адже настає за здійснення особливої 
групи  правопорушень,  що  вчиняються  в  інформаційній 
сфері. Стосовно ЗМІ та їх працівників, винних у порушен-
ні чинного законодавства, можуть бути застосовані заходи 
конституційної,  цивільної,  адміністративної,  дисциплі-
нарної та кримінальної відповідальності, алгоритм яких є 
недостатньо врегульованим, а відповідні охоронні норми 
не мають належного рівня систематизації, що призводить 
до виникнення маргінальних умов для зловживань із боку 
посадових і службових осіб компетентних органів публіч-
ної влади. Отже,  існує необхідність у прийнятті Кодексу 
законів про інформацію (що тривалий час обговорюється), 
у який доцільно внести норми для регламентації юридич-
ної відповідальності ЗМІ.
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У дослідженні розкрито сутність правової соціалізації особистості, об’єктивні чинники, що зумовлюють правову соціалізацію, зокрема 
глобалізаційні процеси та трансформація вітчизняного, європейського та міжнародного права, їх взаємозв’язок і взаємовплив.

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

В исследовании раскрыта сущность правовой социализации личности, объективные факторы, которые обусловливают правовую 
социализацию, в частности глобализационные процессы и трансформация отечественного, европейского и международного права, их 
взаимосвязь и взаимовлияние.

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

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

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

Постановка проблеми. Занепад економіки, політична 
нестабільність, правовий нігілізм, соціальне зубожіння та 
бойові  дії  на  сході України  стали не  лише перешкодами 
для  змін,  а  й  вагомими факторами  концентрації  зусилля 
на їх вирішення. У цьому напрямі рушійною силою є осо-
бистість,  її  соціалізація  взагалі  та  правова  зокрема,  що 
формує  свідомість  у  плані  професійного  вдосконалення, 
безперервної  освіти,  критичного  мислення,  ставлення 
мети та досягнення її в полікультурному середовищі. Усі 
ці аспекти в тій чи іншій мірі акумулює правова соціаліза-
ція особистості.

У нинішніх умовах євроінтеграційного поступу Укра-
їни  процес  правової  соціалізації  особистості  є  одним  із 
найважливіших завдань різних інститутів з огляду на такі 
чинники: 

1) розбудови посттоталітарної держави у демократич-
ну;

2)  трансформація  вітчизняного  законодавства  та  імп-
лементація в нього норм міжнародного права;

3) прагнення України стати повноправним членом Єв-
ропейського Союзу;

4) глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі як 
чинник  мегарівня  (міжнародного  життя,  демократизації 
сучасного світу, міжнародне право);

5) мобільність творчої особистості.
Стан наукового опрацювання. Дана  проблема  від-

носиться  до  малодосліджених  у  вітчизняній  юридичній 
літературі.  Комплексного  підходу  у  трактуванні  даного 
терміну  немає.  Немає  і  сучасної  дефініції  правової  со-
ціалізації  особистості.  Більшість  зарубіжних  робіт  при-
свячена  соціологічним аспектам соціалізації  особистості 
(П. Абрамсон, С. Алексеев, М. Вебер, Б. Коулз, Я. Щепан-
ський та інші).

Проблеми  взаємовідносин  особистості,  суспільства 
і  держави  з  позицій  філософії,  соціології  права  розгля-
даються в працях П. Баранова, К. Вітрука, Ю. Гревцова,  
В. Нерсесянца,  В. Оксамитного  та  інших.  Із  публікацій, 
що мають  дотичність  до  досліджуваної  теми,  треба  від-
нести таких авторів: Я. Гілинського, В. Головченко, І. Де-
ментьєву,  І.  Коваленко,  С.  Кожевнікова,  А.  Потьомкіна,  
В. Федорина та інших.

Мета дослідження – розкрити сутність поняття пра-
вової соціалізації особистості як правового феномену на 

національному і міждержавному рівні в період глобаліза-
ційних процесів, його складові частини, а також фактори, 
що сьогодні безперервно впливають на особистість, її пра-
вову соціалізацію, адаптацію до глобалізаційних процесів 
у плані реалізації своїх прав і свобод та «Я-концепції» на 
державному і міждержавному рівнях.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні  в  Україні  у 
зв’язку з інтеграцією її в європейське співтовариство перед 
правовими та громадськими інститутами постає важлива 
проблема правової соціалізації особистості. Адже в країні 
формуються нові соціально-правові інститути, трансфор-
муються старі та змінюється їх зміст. Соціальні та правові 
реформи  в  більшості  негативно  відобразилися не  тільки 
на  старшому  посттоталітарному  поколінні,  а  особливо 
на  молоді.  Останнє  сьогодні  більш  мобільне,  ерудоване 
в результаті глобалізаційних процесів і змін, котрі відбу-
ваються у світі  і особливо на європейському континенті. 
Воно відчуває суттєву зміну цінностей, норм правової по-
ведінки.  Необхідність  розбудови  власної  демократичної 
держави  та  громадянського  суспільства,  реалізації  прав 
і свобод людини є як у власній країні,  так  і в спільному 
полінаціональному  домі  –  Європейському  Союзі.  Права 
і  свободи людини сьогодні  стали органічною складовою 
частиною процесу глобалізації, його характерною рисою. 
Вони з вузького розуміння як об’єктивного права перетво-
рилися в універсальну цінність, яка все більше впливає на 
держави і народи незалежно від обраних моделей цивілі-
заційного розвитку. В умовах глобалізації механізм забез-
печення прав і свобод людини суттєво коригується і вихо-
дить за межі національного правопорядку та втілюється в 
глобальних і наднаціональних правових механізмах. Крім 
того, створюється окремий простір і нові засоби для реа-
лізації  прав  і  свобод людини як на  індивідуальному,  так  
і на колективному рівнях [1, с. 38–39]. 

Мета правової соціалізації – розкрити в особистості не 
тільки  її  здібності  в плані  адаптації до внутрідержавних  
і  глобалізаційних  правових  процесів  і  змін,  а  в  першу 
чергу змінити своє ставлення, підходи до перебудови від-
носин  між  людиною  та  державою,  набути  вміння  толе-
рантного співжиття в поліетнічному середовищі на основі 
трансформації та вдосконалення вітчизняного і міжнарод-
ного права, законності, справедливості, встановлення до-
віри та поваги.
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Суттєвим  чинником  розвитку  особистості,  її  само-
достатності та самореалізації в процесі глобалізаційних 
змін  і  новоутворень  є правова  соціалізація. На наш по-
гляд, вона інтегрує в собі три блоки права: вітчизняного, 
європейського  і  міжнародного.  Саме  такий  триєдиний 
комплексний підхід і є надійною моделлю, що може за-
безпечити на сьогоднішньому етапі ефективність  і про-
грес в соціально-правовому процесі правової соціалізації 
особистості.

Дана  проблема  охоплює,  крім  теорії  держави  і  пра-
ва,  також  такі  галузі  наук:  філософія  права,  соціологія 
права,  психологія,  педагогіка  і  т.д.  Саме  на  стику  наук 
і  комплексної  характеристики  з  домінантою  правовою 
аспекту теорії і практики соціалізації можна досягти пе-
реконливих  результатів  із  застосуванням  їх  у  практиці 
повсякденного життя.

Виходячи саме із цих позицій, зазначимо, що систе-
моутворюючими поняття «правова соціалізація» є: юри-
дична  освіта,  правова  освіта,  правове  виховання,  що  в 
першу  чергу  формують  в  особистості  правосвідомість, 
правову  культуру.  Саме  вони  становлять  правові  і  мо-
ральні норми поведінки в контексті конкретної держави 
на базі внутрішніх і міжнародних норм, законів, а також 
є  регулятором  і  стимулятором  їх  правової  активності. 
Адже  правова  соціалізація  особистості  забезпечує  роз-
виток і вдосконалення посттоталітарного суспільства на 
різних етапах його розвитку. Крім того, в процесі право-
вої соціалізації важливе місце посідає правова мотивація 
як  засіб самовдосконалення  і  самореалізації особистос-
ті. Усе це в комплексі має реалізуватися в безперервно-
му процесі навчання,  виховання  і  розвитку особистості 
від  інститутів  сім’ї,  школи  до  інституту  самоосвіти  з 
детермінуванням характерних рис у свідомості та пове-
дінці. Принагідно зазначимо, що правова соціалізація – 
обов’язковий компонент процесу соціалізації особистос-
ті в суспільство. Тобто правова соціалізація – це єдність 
об’єктивного буття і суб’єктивного світосприймання.

Реалізувати  процес  правової  соціалізації  неможли-
во  без  урахування  таких  його  складників:  мети,  спря-
мованості,  послідовності,  систематичності,  взаємодії 
суб’єктів  правовиховної  діяльності  та  правової  соціалі-
зації, особливостей суб’єктів соціалізації і т.п. Все це не 
має випадати з поля зору під час планування та організа-
ції процесу правової соціалізації особистості.

Враховуючи  різні  теоретико-методологічні  підходи 
до характеристики правової соціалізації особистості, за-
уважимо, що в юридичній науковій літературі немає од-
ностайної дефініції цього терміна. Правову соціалізацію 
особистості В. Головченко та А. Потьомкін розглядають 
як «процес, завдяки якому люди вчаться думати  і вести 
себе  відповідно  до  засвоєння  та  активного  відтворення 
соціально-правового досвіду, набутого в умовах спілку-
вання з іншими людьми і суспільством у цілому, а також 
різних  рівнів  суспільно-правової  дійсності»  [2,  с.  103].  
У вітчизняних нормативних і правових актах також від-
сутнє  визначення  даного  поняття.  Немає  також  тлума-
чення  даного  поняття  ні  в  «Юридичному  словнику-до-
віднику» [3], ні в «Словнику законодавчих термінів» [4]. 
Воно  інколи  підмінюється,  на  нашу  думку,  поняттями 
правове виховання і правова освіта. Насправді останні, а 
також юридична освіта є складовими частинами в реалі-
зації суті поняття «правова соціалізація». Це обов’язкові 
компоненти  в  ієрархії  правової  соціалізації.  Саме  вони 
формують систему правових  знань, правову свідомість, 
переконання, мотиви і норми поведінки, поступків і со-
ціальної  активності. Саме в цих компонентах найбільш 
відображено  змістову  сторону  правової  соціалізації. 
Якісна освіта і виховання є важливим фактором і каталі-
затором правової соціалізації особистості.

Розпочаті  сьогодні  зміни  в  освіті  України  на  всіх  її 
рівнях,  що  базуються  на  нових  вітчизняних  законах 

про  освіту,  Концепції  розвитку  освіти  в  Україні  на  пе-
ріод 2015–2025 років, концептуальних засадах програми 
«Нова школа» та інших базових документах, а також на 
зарубіжному досвіді, мають перетворити освіту на чин-
ник  економічного  зростання,  джерело  національної  єд-
ності, засіб соціального просування кожного громадяни-
на [5, с. 5].

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

В  умовах  глобалізацій  них  процесів  і  мобільності 
особистості,  особливо  молоді,  необхідна  модернізація 
освіти взагалі і юридичної зокрема. Це вимоги як на вну-
трідержавному так і міжнародному рівнях, що засвідчує 
тенденція формування загальноєвропейського простору і 
спільного дому з метою засвоєння і реалізації загально-
людських цінностей,  усвідомлення принципів  провопо-
ведінки відповідно до норм права. Пошук інноваційних 
підходів у правовій соціалізації особистості забезпечить 
успіх щодо викликів сучасних глобалізаційних процесів 
та якість життя в суспільстві.

Висновки. Визнаючи  сьогодні  державами  глобаль-
ний характер прав і свобод людини, пріоритет загально-
людських цінностей, закріплених на внутрідержавному і 
міжнародному рівнях, які виступають двома системами, 
між якими наявний тісний взаємозв’язок, правова соціа-
лізація особистості, неминуча на рівні цих систем і гло-
балізаційних процесів [6, с. 104].

Філософія глобалізації  світу змінює підходи до вдо-
сконалення правової системи на національному і міжна-
ціональному рівнях, механізму захисту прав і свобод лю-
дини, що не може не відбитися на правовій соціалізації 
особистості.  Глобалізація  сьогодні  виступає  провідним 
фактором  впливу  на  права  людини  й  механізм  їхнього 
забезпечення, посилюється усвідомлення того, що вони 
все більше виводяться за межі національного сувереніте-
ту з формуванням «глобальної правової інфраструктури» 
[7, с. 147].

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

  Враховуючи  стрімкість  впливу  сучасних  глобаліза-
ційних процесів і вдосконалення механізму забезпечення 
прав і свобод людини на національному і міжнародному 
рівнях,  їх  вплив  на  правову  соціалізацію  особистості, 
а  також  аналіз  понятійної  характеристики  правової  со-
ціалізації  особистості  в  плані  теорії  і  практики  дають 
нам  підстави  на  авторську  дефініцію  правової  соціа-
лізації  особистості:  правова соціалізація особистос-
ті – невід’ємна складова частина загальної соціалізації, 
багатогранний глобалізаційний і перманентний процес 
цілісного і якісно самостійного явища правової системи, 
яке в комплексі взаємопов’язаних діючих систем на на-
ціональному і міждержавному рівнях прилучає і включає 
індивіда в систему правовідносин між людиною і дер-
жавою пануючої правової доктрини до свідомого засво-
єння системи правових норм, правової ідеології, як відо-
браження правової реальності і цілісного інтегрального 
розвитку особистості на всіх вікових періодах із метою 
формування правосвідомості і правової культури, моти-
вів правомірної та соціально активної поведінки в управ-
лінні процесами демократизації, спрямованих на пере-
творення права в рушійну силу змін, що дає можливість 
для повноцінної самореалізації особистістю своїх прав і 
свобод.
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ТЕОРЕТиЧНІ ТА ПРАКТиЧНІ ОСНОВи ТРАНСФОРМАЦІї ПРАВОВОї СиСТЕМи 
УКРАїНи В УМОВАх ГЛОБАЛІЗАЦІї
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Стаття присвячена визначенню ролі глобалізації у сучасному житті. Визначено, що комплексне загальнотеоретичне дослідження 
трансформаційних змін правової системи України на рівні її підсистем і елементів в умовах глобалізації відсутнє. Звернено увагу на 
актуальність дослідження теоретико-правових засад трансформацій правової системи України в умовах глобалізації, що зумовлена як 
суперечливими реаліями розвитку правової системи, її інтеграцією до європейського та світового правового простору, так і проблемами 
теоретико-правового осмислення та обґрунтування подальшого правового розвитку України.

Ключові слова: правова система, трансформація, глобалізація, модернізація, право.

Статья посвящена определению роли глобализации в современной жизни. Определено, что комплексное общетеоретическое ис-
следование трансформационных изменений правовой системы Украины на уровне ее подсистем и элементов в условиях глобализа-
ции отсутствует. Обращается внимание на актуальность исследования теоретико-правовых начал трансформации правовой системы 
Украины в условиях глобализации, что обуславливается как противоречивыми реалиями развития правовой системы, ее интеграцией 
в европейское и мировое правовое пространство, так и проблемами теоретико-правового осмысления и обоснования дальнейшего 
правового развития Украины. 

Ключевые слова: правовая система, трансформация, глобализация, модернизация, право.

The article is devoted to the determination of the part played by globalization in our modern life. It is stated that the complex general – theo-
retical investigation of transformational changes of Ukrainian legal system at the level of its subsystems and elements and under conditions of 
globalization is lacking. The attention is paid to the urgency of the investigation of theoretical and legal sources of the transformation of Ukrainian 
legal system under conditions of globalization which is caused by both contradictory realities of the legal system development, its integration into 
European and world legal space and the problems of theoretical and legal interpretation and substantiation of the future legal development of 
Ukraine.

Key words: legal system, transformation, globalization, modernization, law.

Постановка проблеми. Проблема  модернізації  право-
вої  системи  турбує  багатьох  дослідників.  Вона  передбачає 
комплексну структурну трансформацію усього конгломерату 
суспільних  відносин,  які  регулюються  правом. Мистецтво 
та перевага концепції поступового реформування – в умінні 
здійснювати цей процес поступово, не знижуючи ефектив-
ності забезпечення соціальних та державних потреб.

Тенденції  зростання  ролі  й  значення  права  в  житті 
суспільства й усього людства в умовах глобалізації, забез-
печенні його стабільності й функціонування корелюється 
з тенденцією зростання ролі й значення людини як у сус-
пільстві, так і у праві. При цьому змінюється буття самої 
людини, її потреби та інтереси, значна їх частина, зокрема 
потреба в безпеці, самоідентифікації й визнанні, набуває 
глобального характеру, проникає у сферу правових відно-
син, знаходить прояв у нормах  і правилах поведінки, за-

кріплених у нормативно-правових актах, вносить зміни у 
структуру й особливості функціонування правової систе-
ми. Глобалізація остаточно трансформує увесь правовий 
світ,  відбувається  сутнісна  зміна  (еволюція)  суспільних 
відносин,  що  докорінно  змінює  форми  управління  соці-
альними відносинами, змінює світовий порядок. 

Реалії соціального та політико-правового буття україн-
ської держави, яка проголосила своєю найвищою соціаль-
ною цінністю людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку, а змістом і спрямованістю своєї 
діяльності – гарантії прав і свобод усіх членів суспільства, 
зумовлюють потребу в теоретичному аналізі проблем, які 
виникають у процесі правотворення та формування дер-
жавності. 

Докорінні  структурні  перетворення  сучасних  сус-
пільств,  поряд  із  глобалізацією,  зумовлені  й  інформа-
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ційно-технологічною  революцією.  У  взаємодії  зазначені 
тенденції породжують нові форми організації праці, зрос-
тання сектору послуг, міжнародну конкуренцію й глобаль-
ний  ринок,  втрату  ідентичності  та  ін. В  умовах  глобалі-
зації,  «розмивання»  національно-культурних  кордонів, 
поширення  мультикультуралізму,  уміння  користуватися 
своїми правами, знання й повноцінне залучення до прак-
тики  участі  у  соціально-правовому  спілкуванні  кожної 
людини  є  найважливішими  проблемами,  які  потребують 
пильної уваги з боку держави. 

Стан опрацювання. Зазначене  вище  зумовлює  на-
гальну необхідність  досліджень  трансформацій правової 
системи, визначення напрямів і наслідків впливу глобалі-
зації на правову систему,  її підсистеми й елементи крізь 
призму людини, її потреби та інтереси з метою убезпечен-
ня  від  негативних,  руйнівних  наслідків  глобалізаційних 
процесів. 

За останнє десятиліття окремі аспекти проблем розви-
тку права в умовах глобалізації, насамперед, у межах по-
рівняльного правознавства й окремих галузей права, ста-
ли  предметом  дослідження  провідних  правників,  таких, 
як: В. Денисов, А. Дмитрієв, В. Журавський, В. Забігайло,  
М. Козюбра, А. Колодій, О. Копиленко, О. Кресін, Л. Луць, 
Ю.  Оборотов,  Н.  Оніщенко,  М.  Панов,  О.  Петришин,  
В.  Погорілко,  П.  Рабінович,  В.  Тацій,  О.  Тихомиров,  
М. Цвік, Ю. Шемшученко, Л. Удовика, І. Яковюк. 

Виклад основного матеріалу. Трансформація (від лат. 
transformatio – перетворення) – перетворення, зміна вигля-
ду, форми, істотних властивостей будь-чого [1, с. 248]. На 
парадигмальному полі трансформація етимологічно озна-
чає  докорінні  зміни,  яким  піддаються  сутність  та  зміст 
явищ під впливом різних чинників, що мають як внутріш-
ній, так і зовнішній характер, оскільки більшість явищ, зо-
крема правових, є синкретичними, що, відповідно, містять 
синтетичні атрибути. 

Ю. Шемшученко з цього приводу зазначає, що кінець 
ХХ – початок ХХІ ст. – це час трансформації світу на гло-
балізаційних засадах і така трансформація кардинальним 
чином  вплинула  на  всі  сфери  життя  людини  –  політич-
ну, соціально-економічну, духовну  і, безумовно, правову. 
Науковець  найактуальнішим  питанням,  яке  стосується 
проблеми  глобалізації,  назвав  питання  трансформації 
державно-правового  простору, що  пов’язано  з  процесом 
інтеграції правових систем [2, с. 146]. І. Яковюк підкрес-
лює, що трансформація, поряд із рецепцією та відсилан-
ням,  є  основними  способами  імплементації  як  поняття, 
більш широкого за змістом, що розуміється як спеціальна 
законодавча процедура перетворення норм міжнародного 
права на норми внутрішньодержавного права [3, c. 649].

В  юридичній  літературі  виділяють  кілька  видів  або 
форм  трансформації  норм  міжнародного  права  в  націо-
нальне. Є.Усенко вважає, що трансформацію можна поді-
лити на генеральну та спеціальну. Генеральна трансфор-
мація полягає у встановленні державою в національному 
праві  загальної  норми,  яка  надає  міжнародно-правовим 
нормам сили внутрішньодержавної дії. Спеціальна транс-
формація полягає в наданні державою конкретним нормам 
міжнародного права сили внутрідержавної дії шляхом  їх 
відтворення в законі текстуально або у вигляді положень, 
адаптованих  до  національного  права,  або  шляхом  зако-
нодавчого  узгодження  їх  застосування  іншим  способом  
[4, c. 16–17].

Трансформація може відбуватися безпосередньо, що 
припускає,  наприклад,  застосування  норм  міжнародно-
го права в рамках національного,  тоді,  коли це витікає  з 
норм,  закріплених  у  конституції  або  інших  нормативно-
правових актах, що передбачають примат норм міжнарод-
ного права над нормами національного права. Таку форму 
трансформації називають прямою трансформацією. Зо-
крема, ст. 9 Конституції України передбачає: «Міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства 
України»  [5].  Таким  чином,  санкціонується  їх  пряма  дія 
нарівні з чинним законодавством України.

Існує  й інша форма безпосередньої трансформації 
(яку  ще  називають  інкорпорацією),  відповідно  до  якої 
деякі  норми  міжнародного  права  не  просто  за  своєю 
юридичною  силою  визнаються  частиною  національного 
законодавства, а включаються у внутрішнє право, що пе-
редбачається для певних видів норм міжнародного права. 
Така практика має місце в таких європейських державах, 
як Австрія, ФРН тощо.

В юридичній літературі виділяють й опосередковану 
трансформацію, відповідно  до  якої  для  визнання  норм 
міжнародного  права  необхідним  є  видання  або  ухвален-
ня відповідного нормативно-правового акту в рамках на-
ціональної правової системи. Така практика реалізується, 
наприклад,  у  Франції  та  стосується  найбільш  важливих 
міжнародних договорів. Так, ст. 53 Конституції Французь-
кої Республіки передбачає: «Торгові, фінансові договори, 
які відносяться до міжнародної організації, до становища 
особи, можуть  бути  ратифіковані  або  схвалені  тільки на 
підставі закону та набувають чинності тільки після рати-
фікації або ухвалення». 

Таким  чином,  якщо  пряма  трансформація  норм між-
народного  права  автоматично  спричиняє  такі  самі  зміни 
і в національній правовій системі, то у разі застосування 
опосередкованої трансформації для внесення змін в рам-
ках національної правової системи необхідним є ухвален-
ня відповідного нормативно-правового акту.

Як  демонструє  досвід  функціонування  національних 
правових систем,  з метою ефективної  трансформації на-
ціонального права під впливом глобалізаційних процесів 
використовують  як  безпосередню,  так  і  опосередковану 
трансформацію національної правової системи. Цей про-
цес  є  доволі  складним  і  суперечливим.  Трансформація 
може  відбиватися  на  перетворенні  найрізноманітніших 
компонентів правової  системи. Ступінь цих перетворень 
залежить від безлічі чинників, що визначають особливості 
цих компонентів, які за своєю суттю та змістом є різними. 
Якщо одні компоненти є пристосованими до змін, то інші 
є  доволі  консервативними  і,  відповідно, менш  гнучкими 
[6, c. 72].

Ґрунтуючись  на  основних  етапах  трансформаційно-
го циклу, а саме: 1) етапі безпосередньої трансформації;  
2) етапі інтерформації; 3) етапі інтоформації; 4) етапі пост-
трансформаційного  стану,  встановлено, що  сучасна  пра-
вова  система України  перебуває  на  етапі  інтоформації  – 
періоді  набуття  нової  цілісності,  стійкості,  намагається 
враховувати окремі переваги глобалізації та протистояти 
глобальним викликам і загрозам [7, c. 137]. На цьому етапі 
визначальними у правовій  системі  є не окремі  елементи 
правової  системи,  структура,  а  глобалізаційні  трансфор-
мації, зміни у самій правовій системі, її внутрішніх (між 
підсистемами і елементами) та зовнішніх (з економічною, 
політичною та іншими правовими системами: національ-
ними,  міждержавними,  міжнародною)  зв’язках.  Етап  ін-
терформації трансформаційного циклу вітчизняної право-
вої  системи  характеризується  тим,  що  правова  система, 
маючи відкритий характер, відображає окремі прояви пра-
вової глобалізації та інтеграції у формі правової адаптації, 
гармонізації, уніфікації. Водночас у своїй сукупності вони 
не забезпечують нової якості правової системи, переходу 
на новий етап. 

I. Вплив глобалізаційних процесів на національну пра-
вову систему позначається, перш за все, на функціональ-
ній складовій частині правової системи,  а  саме  про-
цесі  правотворчості,  правореалізації,  правозастосуванні, 
юридичній  діяльності, юридичній  практиці, що  є  доволі 
складними явищами, зумовленими відповідними соціаль-
ними,  економічними, політичними,  етичними, релігійни-
ми,  філософськими  чинниками.  Правові  норми, що  міс-
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тяться  в  нормативно-правових  актах,  прийняті  в  умовах 
як  формального,  так  і  змістовного  аспектів,  враховують 
специфіку глобалізаційних процесів. 

У  сучасних  умовах  розбудови  державності  в  Україні 
суттєво  інтенсифікується  процес  реформування  й  онов-
лення  національної  законодавчої  бази.  Вказаний  процес 
зумовлений  трансформаційним  періодом  розвитку  сус-
пільства  та  ускладненням  суспільних  відносин,  що  ви-
магає  не  лише  вдосконалення  самих  нормативно-право-
вих  актів,  а  й  активізації  наукових  досліджень  проблем 
формування  права,  правоутворення, нормотворчості  та 
інституту  реалізації  права.  Розвиток  та  вдосконален-
ня  законодавчої  бази  будь-якої  держави  безпосередньо 
пов’язується з явищем правоутворення, що є складним со-
ціальним інститутом (процесом) створення права як сис-
теми загальнообов’язкових правових норм, що знаходять 
свій прояв у правовій свідомості та правовій культурі як 
усього населення, так і окремих громадян [8, c. 120].

Процес  правової  глобалізації  активізує  впроваджен-
ня  й  реалізацію  міжнародних  і  європейських  правових 
стандартів у правотворчу, правореалізаційну й правозас-
тосовну діяльність, насамперед, правоохоронну, правоза-
хисну, судову. Зростає роль і значення норм, принципів і 
прецедентів міжнародного права, міжнародних договорів, 
ратифікованих Україною.  Істотно  посилюється  вплив  на 
правозастосовну практику міжнародних та європейських 
правових інститутів. Провідну роль у трансформації пра-
возастосовної діяльності в національній правовій системі 
відіграють Рада Європи, ОБСЄ, ЄС, ПАРЄ, практика Єв-
ропейського суду з прав людини, діяльність Венеціанської 
Комісії, Генеральної Дирекції з прав людини та верховен-
ства права Ради Європи.

Нормотворчість в умовах глобалізації трансформуєть-
ся, перш за все, у напрямі поширення її соціальної бази, 
тобто все більша кількість суб’єктів приймає не пасивну, 
а  найактивнішу  та  безпосередню участь  у  цьому проце-
сі. Цей  процес  трансформується  і  під  впливом  того, що 
в правовому полі  з’являються нові проблеми, вирішення 
яких  вимагає  обов’язкового  правового  урегулювання  на 
національному і наднаціональному рівнях. Проблеми еко-
логії,  безпеки,  інформації,  демографії  вимагають  нового 
підходу  і  нового  осмислення,  в  рамках  якого  необхідно 
поєднувати всі сфери правового регулювання. Справедли-
вим є зауваження, що глобалізація вимагає іншого погляду 
на  процес  нормотворчості,  відповідно,  інших принципів 
регулювання сучасних соціальних процесів. Має відбути-
ся етичний поворот у міжнародних відносинах, в основу 
яких необхідно покласти етичні принципи буття людини у 
світі: справедливість, свободу, рівноправність, консенсус, 
плюралізм.  Не  можна  у  правовому  полі  ігнорувати  тра-
диції, ментальність народів і нав’язувати єдині юридичні 
норми. Будь-який юридичний закон може тоді ефективно 
функціонувати, коли він є легітимованим, тобто визнаним 
народом.  Якщо  закон  не  легітимований,  він  не  матиме 
юридичної сили і буде втілюватися за допомогою насилля 
[9, c. 14].

II.  Подальший  аналіз  потребує  звернення  до  інсти-
туційної складової частини правової системи, яку 
утворюють  суб’єкти  права  (їх  правові  статуси,  особли-
вості юридичної відповідальності). Саме людина та різні 
об’єднання  (громадські  організації  та  рухи,  акціонерні 
товариства,  інші  комерційні  та  некомерційні  організації, 
соціальні спільноти – нації, народи, держава загалом) ма-
ють  права  і  відповідні  юридичні  обов’язки,  виступають 
реальними  елементами  правової  системи.  Звернення  до 
зазначеного аспекту зумовлено тим, що упродовж другої 
половини XX ст. і початку XXI ст. у соціальному й право-
вому бутті людини відбулися й продовжують відбуватися 
значні зміни, які впливають на її особливості як суб’єкта 
правової  системи.  Сучасний  етап  розвитку  українського 
суспільства  і  держави  може  бути  охарактеризований  як 

трансформаційний,  для  якого  характерним  є  прагнення 
створення  громадянського  суспільства  та  забезпечення 
максимальної  реалізації  прав  людини  [10,  c.  4]. Отже,  в 
умовах глобалізації трансформація національної правової 
системи  зумовлює  істотні  зміни такої найважливішої 
сфери, як права і свободи людини й громадянина [11, c. 6].  
Таким чином, аналіз дає підстави стверджувати, що в умо-
вах глобалізації відбуваються зміни в її інституційній під-
системі, внаслідок активізації людини як індивідуального 
суб’єкта правової системи, а  саме:  1)  зростає  інтенсив-
ність ділової активності  індивідуальних суб’єктів право-
вої системи, що сприяє збільшенню зон дії права, розши-
ренню  меж  правового  простору;  2)  актуалізуються  різні 
види  правових  статусів  особи:  громадянина,  іноземців, 
осіб  без  громадянства,  ускладнюються  й  загострюються 
проблеми, які виникають у колі конституційного та галу-
зевих  правових  статусів  особи  (політико-правовому,  со-
ціально-економічному,  соціально-правовому,  культурно-
правовому тощо); 3) мірою розвитку міжнародного права 
й міждержавних відносин зростає обсяг прав і обов’язків 
індивіда,  зростає  роль  індивіда  на  міжнародній  арені;  
4) простежується тенденція розширення обсягу прав лю-
дини та поглиблення їх змісту. Зазначені тенденції не є ви-
черпними, а класичні права й свободи людини у найближ-
чій перспективі набудуть нових аспектів і нового виміру у 
глобальному просторі. 

Глобалізація  впливає  і  на  інших  суб’єктів  правової 
системи,  зокрема,  на  соціальні  організації  та  спільноти, 
насамперед, державу, громадські організації, територіаль-
ні громади, народи, нації, етноси, які, у свою чергу, впли-
вають  на  подальше функціонування  і  розвиток  правової 
системи, а саме: зростають роль і значення національно-
го  громадянського  суспільства,  громадських  організацій 
(як  міжнародних,  так  і  національних),  які  є  активними 
суб’єктами національної правової системи, а відповідно, 
посилюється їхній вплив на формування правової політи-
ки, законотворчий процес.

В  умовах  глобалізації  роль  національної  держави  як 
суб’єкта правової системи трансформується у напрямі по-
силення відповідальності органів державної влади перед 
громадянським  суспільством,  відповідальності  виконав-
чої влади,  її посадових осіб за свої рішення, дії або без-
діяльність перед громадянами, права яких були порушені; 
формуються  та  впроваджуються  механізми  контролю  за 
функціонуванням виконавчої влади з боку громадянсько-
го  суспільства  через  інститути  парламентської  і  прямої 
демократії.  Поряд  із  цим,  спостерігається  перерозподіл 
функцій  держави  на  національному,  наднаціональному 
та субнаціональномцу рівнях. За державою зберігаються 
центральні позиції у розв’язанні проблем підтримки миру, 
стабільності,  національної  безпеки,  розвитку,  зокрема 
боротьби  із  міжнародним  тероризмом,  транскордонною 
злочинністю;  наданні  соціальних  послуг;  регулюванню 
ринку;  контролю  над  видобутком  природних  ресурсів; 
регулювання  міграційних  процесів;  розв’язанням  між-
етнічних  проблем.  Держава  є  гарантом  прав  громадян, 
основним суб’єктом відповідальності за громадянина, на-
самперед, його права й свободи, безпеку й добробут тощо. 
Зрештою правова глобалізація активізує перехід від патер-
налістської держави до регулятивної моделі держави, від 
«держави-опікуна» до «держави-партнера». 

III.  Вплив  глобалізаційних  процесів  на  національну 
правову систему позначається також на нормативній під-
системі правової системи,  що  зумовлює  істотні  зміни 
на рівні правових принципів, норм, галузей та інститутів 
права і законодавства. Саме у нормативній підсистемі про-
цес глобалізації як посилення взаємодії і взаємозалежнос-
ті  найбільш  чітко  проявляється,  насамперед,  у  правовій 
інтеграції  всіх  її  складових  елементів  (норм,  принципів 
і,  відповідно,  нормативно-правових  актів),  правовій  ін-
тернаціоналізації  та  правовій  стандартизації.  Безумовно, 
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глобалізація детермінує і прискорює інтеграцію правових 
систем та їх підсистем і елементів, тим самим актуалізує 
гармонізацію,  уніфікацію,  адаптацію,  імплементацію, 
стандартизацію,  універсалізацію,  інтернаціоналізацію 
права.  Глобалізаційні  трансформації  нормативно-право-
вої  основи різною мірою проявляються у  галузях націо-
нального права: в одних вони виявляються досить чітко, 
в  інших – перебувають на стадії формування. В узагаль-
неному  вигляді  вплив  глобалізації  на  національну  сис-
тему права виявляється в: 1)  інтенсивному розвитку вже 
сформованих інститутів і галузей, таких, як права людини, 
екологічне право,  інформаційне право, медичне право та 
ін.; 2) формуванні й розвитку нових комплексних галузей 
та інститутів, таких як право миру, право безпеки, право 
стійкого  розвитку,  міграційне  право  тощо,  нормативна 
база яких знаходиться на стадії систематизації; 3) почат-
ковому етапі концептуалізації й формуванні нових інсти-
тутів,  нормативної  бази  і  комплексних  галузей  –  еконо-
мічного права, соціального права (соціальне страхування, 
соціальні послуги, соціальне забезпечення); 4) активному 
розвитку прав людини на основі визнання і впровадження 
світових  та  європейських  правових  стандартів;  5)  обме-
женні заборон у приватній сфері життя людини, наділен-
ні  особистості  більшою  автономністю  у  виборі  рішень;  
6) активному впливі публічного (насамперед, адміністра-
тивного) права на сферу приватного права, що виявляєть-
ся у зміні договірного права, сутності цивільно-правового 
договору тощо. Спільною рисою для нових, інтегрованих, 
комплексних галузей є їхня інтенсивна конституціоналіза-
ція, що відображає загальносвітову тенденцію зростання 
ролі  конституцій  як  інструменту  впливу  на  внутрішньо-
державні й загальносвітові процеси з метою формування 
й захисту стабільного, справедливого та демократичного 
світового порядку; 7) тенденція, пов’язана зі зміною кон-
цепції джерел права, яка проявляється з однієї сторони в 
появі  нових  джерел  (насамперед  включення  до  системи 
джерел національного права принципів і норм міжнарод-
ного  права),  а  з  іншої  –  у  зміні  значення  кожного  з  них 
[12,  c.  34–35].  Так,  останнім  часом  зростає  роль  такого 
джерела права, як судовий прецедент, який посилює свою 
позицію в системі джерел національного права. У період 
сьогодення у системі романо-германського права визначи-
лася тенденція фактичного  [13],  а частково, юридичного 
визнання  прецеденту  як  джерела  романо-германського 
права, причому не тільки на рівні національно-правових 
систем,  але  й  у  масштабі  загальноєвропейського  права, 
а  точніше,  права  Європейського  Союзу  загалом.  Анало-
гічна  ситуація  з  іншими  джерелами  права  правових  сі-
мей, що  розглядаються,  –  такими,  як  закон/статут,  який, 
будучи  основним  джерелом  романо-германського  права, 
посилив свій вплив у післявоєнний період у низці  країн 
англосаксонського права та відіграє в них нині роль, яку 
важко переоцінити. Так, двома основними джерелами пра-
вової системи США є судовий прецедент і законодавство. 
Нині  зміни відбуваються й у структурі джерел правових 
систем, що входять до системи традиційного і релігійного 
права. Такі правові джерела, як закони, уніфіковані право-
ві норми, нормативні договори посилюють свої позиції у 
структурі джерел вищезгаданих правових систем. Глоба-
лізаційні  трансформації  нормативної  підсистеми  зумов-
лені,  по-перше,  прагненням  України  до  більш  активної 
участі у різних міжнародних і міждержавних інститутах, 
органах, укладання низки багатосторонніх і двосторонніх 
угод;  по-друге,  задекларованим  стратегічним  процесом 
євроінтеграції, відповідно, активізацією процесів адапта-
ції, гармонізації, уніфікації, апроксимації,  імплементації; 
по-третє,  необхідністю  створення  дієвого  правового  ме-
ханізму  захисту  національних  інтересів  від  глобальних 
викликів  і  загроз. Більшість  змін,  які  відбуваються  в  га-
лузях, підгалузях, інститутах національної системи права 
й законодавства, ініційовані чи відбуваються під впливом 

міжнародних  об’єднань,  таких  як ЄС, ВТО, МВФ, СОТ, 
ПАРЄ ОСУР, Венеціанська Комісія, Європейський Суд з 
прав людини, роль і значення яких в умовах глобалізації 
зростають.  Можна  погодитись  з  тезою,  що  підґрунтям 
глобалізаційних трансформацій нормативної підсистеми є 
ліберальні правова ідеологія та правова політика євроінте-
грації,  які  відображають  стратегічний напрям державно-
правового розвитку України.

IV.  Трансформація ідеологічної складової право-
вої системи. Впливаючи практично на  всі  підсистеми й 
елементи правової системи, глобалізація спричиняє зміни 
у правових політиці,  ідеології, культурі  і свідомості, які, 
у свою чергу, відіграють вагому роль у функціонуванні й 
розвитку правової системи. 

В умовах глобалізації суттєво зростає значення ідеоло-
гічних факторів правового розвитку, де, зокрема, просте-
жується протистояння ліберальної правової ідеології, іде-
ологій глобалізму та антиглобалізму, наслідком чого стає 
трансформація національних правових ідеологій, форму-
вання  спільних  засад  правової  ідеології  міжнародної  та 
міждержавних правових  систем. Саме  в  умовах  глобалі-
зації  постає  нагальна  потреба  формування  національної 
правової  ідеології,  яка у  змістовному  і функціональному 
аспектах  підпорядкована  принципу  верховенства  права, 
гарантує і захищає права людини, забезпечує ефективність 
законодавства,  сприяє  формуванню  цілісної,  динамічної 
національної  правової  системи,  досягненню структурно-
функціональної єдності її елементів, правовими засобами 
забезпечує модернізацію правової системи й держави, за-
хищає національні інтереси, гарантує оптимальне функці-
онування правової держави і громадянського суспільства, 
надає  адекватні  й  дієві  правові  засоби  убезпечення  від 
викликів,  ризиків  і  небезпек,  зумовлених  глобалізацією, 
сприяє  зміцненню  міжнародного  авторитету,  позиціонує 
Україну як цивілізовану європейську державу в глобаль-
ному правовому просторі.

Трансформація  реалізації  національної  правової  іде-
ології  пов’язується  з  відповідною  правовою  політикою, 
яка  здатна  виступати  потужним  чинником  розвитку  на-
ціональної правової системи, оптимізації взаємовідносин 
громадянського суспільства і держави. Правова політика є 
сучасним важливим компонентом процесів демократичної 
трансформації суспільних відносин загалом та формуван-
ня  і  функціонування  ефективної  правової  системи  сус-
пільства в умовах глобалізації зокрема визначає стратегію 
і напрям трансформації правової системи.

У  сучасних  умовах,  коли  вже  ні  в  кого  не  викликає 
сумнівів  потреба  у  децентралізації  багатьох  функцій 
державної  влади,  розвитку  місцевого  самоврядування, 
стає цілком очевидним, що результативне упорядкування 
правових  і  пов’язаних  із  ними  інших відносин на  регіо-
нальному рівні можливе лише у межах правової політики. 
Вона  здатна  ефективно  регулювати  міжнаціональні  від-
носини, особливо в регіонах, де тісно переплітаються та 
взаємодіють  інтереси багатьох націй, народностей, окре-
мих груп населення і час від часу виникають протиріччя 
та конфлікти [14, с. 7; 15, с. 55]. Правова політика держави 
має будуватись, зважаючи на загрози і висновки глобалі-
зації, передусім, визначення пріоритетних напрямів юри-
дичного забезпечення національних інтересів країни. 

Висновки. Отже, увесь модернізаційний курс україн-
ської держави має бути спрямований на забезпечення прав 
та  свобод людини та  громадянина, оскільки вони визна-
ються  вищою  цінністю  на  конституційному  рівні.  Про-
стим, що знаходиться на поверхні, критерієм необхідності 
проведення  правової  політики  у  сфері  модернізації  пра-
вової системи є її спрямованість на забезпечення прав та 
свобод її громадян, якої б інноваційної сфери суспільних 
відносин це не  торкалося.  Запорукою оптимізації  розви-
тку вітчизняної правової системи в умовах глобалізації є 
обґрунтування й прийняття Концепції правової політики в 
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умовах  глобалізації,  яка передбачає модернізацію право-
вої  системи України,  істотне  оновлення  сутнісних,  зміс-
товних складників, інтегративно-комунікативних зв’язків, 
встановлення  їхнього  оптимального  балансу  й  співвід-
ношення, що  уможливлять  перехід  вітчизняної  правової 
системи на новий рівень функціонування й розвитку, від 
фрагментарно  глобалізованої  до  глобалізованої  право-

вої  системи,  яка  гармонізує  світові,  європейські  та наці-
ональні  правові  принципи,  норми,  стандарти,  інститути, 
переформатовує  інтегративно-комунікативні  зв’язки  з 
міжнародною, регіональними (РЄ, ЄС) та національними 
правовими системами, захищає національні інтереси, во-
лодіє потужним потенціалом стійкості, дієвості, ефектив-
ності, протистоїть глобальним викликам і загрозам. 
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У статті розкривається правова природа електронної демократії як особливої форми державно-політичного режиму. Обґрунтовуєть-
ся гібридність електронної демократії, що включає у себе елементи як прямої, так і представницької демократій.

Ключові слова: демократія, електронна демократія, форми демократії, пряма демократія, представницька демократія, політико-
правовий режим держави. 

В статье раскрывается правовая природа электронной демократии как особой формы государственно-политического режима. Обо-
сновывается гибридность электронной демократии, которая включает элементы как прямой, так и представительной демократии.

Ключевые слова: демократия, электронная демократия, формы демократии, прямая демократия, представительная демократия, 
политико-правовой режим государства.

The article deals with legal nature of e-democracy as a special form of public-political regime. There is grounded hybridity electronic democ-
racy that includes elements of both direct and representative democracies.

Key words: democracy, e-democracy, forms of democracy, direct democracy, representative democracy, political and legal regime of the 
state.

Постановка проблеми. Актуальність  дослідження 
електронної  демократії  зумовлена  необхідністю  визна-
чення правової природи цього явища та пошуку його ролі 
з-поміж інших юридичних категорій. Зрозуміло, що елек-
тронна демократія є похідною категорією від родового по-
няття демократії, яка, з точки зору конституційного права, 
є політико-правовим режимом форми держави.

Стан опрацювання. Здобутки теорії держави і права, 
історії політ-правових вчень виробили станом на сьогодні 
(початок ХХІ ст.) більш-менш єдиний, сталий  і узгодже-
ний підхід щодо питання про державно-політичні режими 
як елементу форми держави, що органічно сприйняті тео-
рією конституційного права та реалізовані в інших галузях 
права. Аристотель вів мову про форми державного прав-
ління, Монтеск’є  оперував  категорією  «державно-право-
вий режим», але зрештою політико-правова наука і держа-
вознавство більш-менш стало уніфікували підходи. Точне 
авторство поняття «форми держави» встановити не вида-
ється можливим. Умовно можна вважати, що у юрислекси-
ку поняття «форми держави» в сучасному конституційно-
правовому розумінні у 20-ті роки ХХ ст. ввів німецький 
юрист-політолог Карл Шмітт  [1,  с.  58].  Згадане питання 
має досить давню історію у суспільно-політичних науках. 
Форма держави, незалежно від того, якою стороною вона 
виявляється,  завжди  має  безпосередній  зв’язок  із  дер-
жавною  владою. На  початку ХХ  ст. С.А. Котляревський 
вказував,  що  у  сучасну  епоху  будь-яка  держава  є  нічим 
іншим,  як  «організацією  державної  влади,  що  виступає 
у  різноманітних  її  формах та  проявах»  [курсив авт. – 
П.К.] [2, с. 18]. Хоча, наприклад, Н.М. Коркунов у цьому 

ж  значенні  вживав  поняття  «форма  устрою»  [3,  с.  311],  
а Б.Н. Чичерин – термін «образ правління» [4, с. 298].

Але нині традиційно конвенціональним для більшос-
ті  академічних  видань  пострадянського  правознавства  є 
те, що форма держави складається з: 1) форми правління;  
2)  форми  державного  устрою;  3)  форми  державно-по-
літичного  режиму.  Цей  підхід  вже  став  класичним,  ві-
дображеним у  більшості  підручників  із  теорії  держави  і 
права, конституційного права, політології,  історії політи-
ко-правових  вчень.  Деякі  авторі  виділяють  більшу  кіль-
кість складових елементів форми держави, але в контексті 
цього дослідження це не настільки важливо, оскільки усі 
автори однозначно визнають складовим елементом форми 
держави державно-політичний режим, а отже, демократію 
як один із видів зазначеного режиму. Щоправда, існує та-
кож американський підхід, за яким замість поняття «дер-
жавно-політичний режим» використовується поняття «по-
літична система», яку запровадив Д. Істон (David Easton, 
1917–2014)1. Поняття «політичного режиму» в американ-
ських суспільних науках майже не вживається. Водночас 
і французький професор Ж. Бюрдо фактично прирівнює 
політичний режим до політичної системи [5, с. 170]. 

Таким чином, резюмуючи аналіз форм держави, умов-
но візьмемо як доведену догму посилання на те, що дер-
жавно-політичний режим – це сукупність (система) при-
йомів,  форм,  засобів  та  методів  здійснення  державної 
політичної влади у країні, засіб функціонування політич-
ної  системи  (режиму)  і  вираз  функціональних  власти-
востей (характеру) державної влади. Приблизно таке ви-
значення,  з  тими чи  іншими незначними відмінностями, 
міститься у більшості підручників з теорії держави і пра-
ва,  державознавства,  конституційного  права,  політології 1 Девід  Істон  є  автором  відомої  трилогії:  «Політична  система»  (The  political 

system: An inquiry into the state of political science. N. Y., 1953. N. Y.), «Концеп-
туальна структура для політичного аналізу» (А framework for political analysis. 
Chi.;  IL 1965),  «Системний  аналіз політичного життя»  (А  systems  analysis  of 
political  life.  N. Y.,  1965).  Вважається, що  ним  вперше  було  запроваджено  у 
суспільні науки основи системного аналізу, що базуються на загальній теорії 
систем розроблених австрійсько-американським біологом Людвигом фон Бер-
талафі (Ludwig von Bertalanffy:1901-1972) у роботі – Общая теория систем – 
Критический обзор. // Исследования по общей теории систем: Сборник пере-
водов / Общ. ред. вст. ст. В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина. – М.: Прогресс, 1969.

2 Див.: Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О.В. Зайчук [та 
ін.]  ; ред. О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. – К.  : Юрінком Інтер, 2008. – 688 c.; 
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. Харків: Консум, 2001, 656 с; 
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред. М.Н. Мар-
ченко. – М.: Юристь, 2001. – 656 с.;  Хропанюк В.Н. Теория государства и права /  
Под ред. В.Г. Стрекозова. – 2-е изд. – М., 1995; Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. 
Конституционное право : учебник для вузов. – М., Юристъ, 2000. –  496 с.
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країн пострадянського правового простору2. У принципі, 
такий  підхід  до  поняття  державно-політичного  режиму 
не претендує на новаторський і є одним з парафразів кла-
сичного визначення політичного режиму Ж.-Л. Кермонна, 
що є найбільш цитованим і вживаним в європейських до-
слідників  режимів,  а  тому  представники  пострадянської 
правової доктрини не оригінальні у цьому. Ж.-Л. Кермонн 
визначив політичний режим як сукупність елементів іде-
ологічного,  інституційного  та  соціального  порядку,  що 
сприяє формуванню політичної влади даної країни на пев-
ний період [6, с. 34]. А тому, аби не вдаватись у надмірну 
деталізацію, що може відхилити нас від безпосереднього 
предмета дослідження, візьмемо саме таке визначення до 
уваги як вихідне.

Існують, щоправда, певні незначні розбіжності у різ-
новидах  державно-політичного  режиму,  а  саме:  як  нази-
вати антиподи демократичного режиму – диктаторський, 
тоталітарний, авторитарний тощо. Але стосовно того, що 
основним  прийнятним  видом  державно-політичного  ре-
жиму  (або  на  англо-американський  манер  –  політичної 
системи) є демократія, дослідники є одностайними. 

Безсумнівним  є  те,  що  зміст  поняття  демократії  за-
лежно  від  конкретно-історичного  періоду  і  конституцій-
но-правових реалій тлумачився і розумівся досить різно-
манітно:  від  платонівського  оголошення  його  «гіршою» 
формою  правління  до  найвищого  людського  здобутку  у 
конституційно-правовій царині. Вочевидь, що не існує та-
кої форми демократії, яка б задовольняла попит кожного 
окремого індивіду, але як здобуток еволюції правової док-
трини безсумнівно, що демократія в її розширеному тлу-
маченні нині є цінністю у правосвідомості кожної людини.

Метою статті є розкрити правову природу електронної 
демократії як особливої форми державно-політичного ре-
жиму,  обґрунтувати  гібридність  електронної  демократії, 
що  включає  елементи  як  прямої,  так  і  представницької 
демократій.

Виклад основного матеріалу. Демократія  є  різнови-
дом  державно-політичного  режиму  (і  ми  приймаємо  це 
як даність у контексті цього дослідження), що характери-
зується певними ознаками. І такі сутнісні ознаки, власне, 
і  формують  її  визначення.  Ми  не  ставимо  собі  за  мету 
надати  універсальне  і  вичерпне  визначення  демократії, 
оскільки це об’єктивно неможливо. Напевне,  скільки  іс-
нує дослідників форм державно-політичних режимів, по-
літичних систем, стільки існує визначень демократії. Ще 
у 1977 р. видатний голандсько-американський дослідник 
А. Лейпхарт зазначив, що демократія – це поняття, яке зо-
всім не піддається визначенню. Це не система влади, що 
повністю втілює усі демократичні ідеали, але система, яка 
достатньою мірою до них наближається [7, р. 11]. 

Попри це, демократія залишається однією з найбільш 
невизначених та оспорюваних категорій конституційного 
права.  Сучасний  американський  професор  А.  Пшевор-
ський  називає  демократію  «системою  впорядкованої  не-
обмеженості та організованої невизначеності» [8, с. 31]. 

Існує доволі значна кількість пропозицій щодо типоло-
гії видів, підвидів, режимів, типів, форм демократії. У люд-
ському лексиконі поняття демократії існує вже близько 2 500 

років. У спеціальній літературі зустрічаються дані про те, 
що налічується близько 550 концепцій демократії [9, с. 87].  
Це й агрегативна, і деліберативна, партисіпаторна, мініма-
лістська, юридизована концепція демократії тощо.

За такого розмаїття підходів  і визначень нам залиша-
ється лише досить узагальнено окреслити ознаки демокра-
тії як державно-політичного режиму, при цьому лише з од-
нією техніко-юридичною метою встановити, чи підпадає 
е-демократія під такі ознаки, а отже, претендує остання на 
роль нової або самостійної форми чи типу демократії, як 
на цьому наголошують піонери в галузі її дослідження. Не 
беручись навести усі без винятку ознаки демократичного 
режиму, оскільки це детерміновано перед усім тим визна-
ченням сутності демократії, якої дотримується інтерпрета-
тор цієї категорії (і це може бути диференційовано залеж-
но від концепції, якої дотримується дослідник), наведемо 
лише найбільш загальновизнані, такі, що не викликають 
полеміки,  відображені  у  більшості  робіт  із  теорії  демо-
кратії,  апробовані  сторіччями  розвитку  теорії,  знайшли 
своє  підтвердження  у  практиці  державотворення.  Зокре-
ма, до таких ознак належить: визнання за народом права 
суверенітету і прерогативи вищого носія влади; наявність 
гарантій забезпечення невід’ємних прав і свобод людини; 
верховенство  права;  рівноправність  громадян;  система 
прийняття  рішень  більшістю,  яка  пов’язана  із  системою 
механізмів дотримання прав меншин та поваги до їх прав; 
наявність правової держави і громадянського суспільства; 
дотримання принципу розподілу гілок влади, виборність 
та  змінюваність  органів  державної  влади  та  місцевого 
самоврядування  та  їх  підзвітність  виборцям;  гласність, 
транспарентність функціонування державних інституцій; 
незалежність та безпристрасність суду; деполітизація і де-
партійність армії, поліції, органів державної безпеки, про-
куратури, суду; громадський та парламентський контроль 
за армією, поліцією, силовими структурами; наявність до-
мінуючого політичного плюралізму; гласність та незалеж-
ність ЗМІ; багатоманітність форм власності та гарантії  її 
недоторканості. Можна виділяти ще й інші ознаки, прин-
ципи,  критерії,  засади демократії  (іноді  їх називають  ін-
дексами чи показникам, еталонами3) або ж вести мову про 
те, що певні з вищезазначених позицій поглинають одна 
одну, такий список не є вичерпним і є лише загальним по-
біжним оглядом робіт із теорії демократії4. 

Однозначно,  що  електронна  демократія  спрямована 
на  досягнення  усіх  зазначених  вихідних  засад  (показни-
ків, індексів, принципів). Окрім того, в арсеналі прийомів 
і  засобів  інформаційно-комунікативних  технологій  (ІКТ) 
наявні алгоритми якомога ефективнішого і найоптималь-
нішого досягнення будь-якого із вищезазначених пріори-
тетів. Відтак, справедливо говорити, що у випадку, якщо 
методи  ІКТ,  які  застосовуються  у  державі  чи  спільноті, 
сприяють досягненню  і реалізації  вищезазначених ознак 
забезпечення  прав  і  свобод  людини,  гарантій  прав  мен-
шин,  транспарентності  у  діяльності  державних  інститу-
цій,  розподілу  гілок  влади,  побудові  правової  держави, 
підзвітності  державних  інституцій  народу  (і  т.  д.  за  ви-
щеозначеним переліком), справедливо говорити, що така 
модель  є  демократичною  і  забезпеченою  за  допомогою 
новітніх електронних технологій. Тому усталена назва для 
комплексу заходів забезпечення народовладдя за допомо-
гою ІКТ, як «е-демократія», на наш погляд, є цілковито ви-
правданою,  хоча  й  умовною,  оскільки  не  призводить  до 
нової сутності демократії, а лише зміщує акценти на фор-
ми,  методологію  і  інструментарії  її  забезпечення.  Мова 
йде дійсно саме про демократію як про різновид держав-
но-політичного режиму, що є орієнтиром для конституцій-
но-правового механізму. 

Інша мова, що ІКТ є лише інструментарієм досягнення 
такої політичної системи, як демократія. Тобто правильно 
розставлені акценти спонукають робити наголос саме на 
демократії, а не засобах  її досягнення, адже використан-

3  Див.  наприклад:  Политический  атлас  современности:  Опыт  многомерного 
статистического анализа политических систем современных государств. – М.: 
Изд-во «МГИМО –Университет», 2007.
4 Див: Основи демократії: Підручник. /За заг. ред. А. Колодій, – Львів, Астро-
лябія, 2009. – 832 с.; Демократія: Антологія / Упорядник О. Проценко. – Київ, 
Смолоскип,  2005; Мутагиров,  Д.  Демократия  как  универсальная  ценность  : 
курс лекций / Д. Мутагиров. – М. : Логос, 2014; Погорілко В. Основні засади 
теорії безпосередньої демократії // Право України. – 2001. – № 8. – С. 26–32; 
Бойчук М. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в 
період утвердження незалежності  / М. Бойчук. – К.  : Генеза, 2012. – 238 с.  ; 
Головатий М. Демократія: історія, теорія, практика: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. та аспірантів-політологів / М. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. пер-
соналом (МАУП). – К.: Персонал, 2011. – 227 с.; Кельзен Г. Про сутність і цін-
ність демократії [Текст] / Г. Кельзен ; з нім. пер. О. Мокровольський. – [Львів]: 
ВНТЛ-Класика, 2013. – 139 с.
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ня  ІКТ  за  своєю  суттю не має  на меті  побудову  якогось 
нового політико-правового електронного феномену, а по-
будову демократії  з  її вихідними, базовими, природними 
цінностями та ідеями. А тому цілковито логічним було б 
сконцентрувати свою увагу на формах того державно-по-
літичного режиму, який може бути побудований або удо-
сконалений за допомогою ІКТ. Функції демократії реалі-
зуються через її форми, як зовнішній вираз її змісту. Саме 
у формах демократії  вона  реалізується  у  дії,  у  динаміці, 
розкривається,  як  суспільно-правове явище конституцій-
ного порядку, що не є статичною категорією, оскільки по-
стійно розвивається, розширює свої межі та принципи.

Питання форм демократії видається також досить по-
ліваріантним та багатовекторним і не таким простим і од-
нозначним, як це видається авторам багатьох академічних 
видань  із  конституційного  права.  Саме  розуміння  форм 
демократії  як  способів  і  засобів, що  історично  склалися 
щодо виявлення та виразу інтересів різноманітних верств 
суспільства,  яке  традиційно  використовується  у  кон-
ституційно-правовій  літературі  в  принципі  не  викликає  
[10, с. 272]. Хоча Д. Хелд у цьому випадку веде мову не 
про форми, а про моделі демократії [11, с. 81].

Більшість дослідників як аксіома, що не потребує до-
казування  констатують  просту  наявність  двох  форм  де-
мократії  –  прямої  (безпосередньої)  та  представницької 
(репрезентативної).  При  цьому  як  критерій  для  поділу 
демократії на дві форми визначають форму волевиявлен-
ня народу – пряму чи опосередковану представницькими 
інституціями5.  Такий  підхід  є  досить  традиційним  для 
підручників  із  Конституційного  права  України  і  зумов-
лений,  передусім,  особливостями  Конституції  України, 
яка у ч. 2 ст. 5 визначає, що носієм суверенітету і єдиним 
джерелом  влади  в Україні  є  народ. Народ  здійснює  вла-
ду безпосередньо  і  через органи державної  влади та ор-
гани місцевого самоврядування – так зазначено у статтях 
Конституції. Таким чином, саме із конституційної норми 
випливає наявність  таких форм демократії,  хоча  консти-
туційна норма напряму не називає їх формами демократії. 
Конституційно-правовий поділ народовладдя на пряме та 
представницьке зумовлює і форму реалізації відповідних 
конституційних  прав  громадян  –  у  пряму  чи  опосеред-
ковану.  Між  тим,  конституційному  праву  відомі  й  інші 
форми  участі  громадян  у  здійсненні  влади  та  впливу  на 
державно-владну політику. Багато цих форм існують і без 
юридичної формалізації, через що не мають правового ви-
знання та захисту: багато форм волонтерства, суспільний 
моніторинг  діяльності  влади,  громадські  розслідування, 
політичні  флешмоби,  інтернет-розсилання  громадських 
заяв, групування у політичні осередки громадськості у со-
ціальних мережах тощо.

Якщо  у  теорії  конституційного  права  дуалістичний 
підхід  зумовлений  особливостями правових  конструкцій 
основного  закону,  академічні  видання  з  теорії  держави  і 
права  та  політично-правових  вчень  здебільшого  просто 
вдаються  до  констатації  лише  двох форм  демократії  без 
типологічної  градації можливих  інших форм демократії, 
виділення інших критеріїв для класифікації форм6. Мож-
ливо,  це  пояснюється  особливостями методології  викла-
дання  державознавства,  можливо,  слабкістю  розроблень 
типологізації  форм  демократії  як  державно-політичного 
режиму. Але ситуація у навчально-методичній літературі 
виглядає так, що коли мова ведеться про форми демокра-
тії  зазначаються  лише  дві  вказані  позиції,  здебільшого 
навіть без посилання на критерій, за яким вони виділені. 
С. Кожевніков однозначно закарбував, що питання форми 
демократії  у  будь-якому  разі  так  чи  інакше  пов’язане  зі 

з’ясуванням способів формування волі народу, зовнішнім 
виразом змісту цього процесу [12, с. 111].

Спеціальні роботи з прямої демократії також лише кон-
статують наявність дуалізму форм демократії  і не  зверта-
ють уваги на можливість  інших класифікаційних критері-
їв  типологізації  демократії. Подекуди виділяють окремою 
формою виділеної за тим самим критерієм ще й делеговану 
демократію, але вже у глибоко спеціалізованій літературі, 
присвяченій детальним нюансам дослідження цих  специ-
фічних конституційних правовідносин. Так, американський 
мислитель Б. Барбер виділяє три типи представницької де-
мократії  (владну, правову  та плюралістичну),  а  також два 
види  прямої  демократії  –  унітарну  та  сильну  [13,  р.  14]. 
Водночас А. Лейпхарт вирізняє дві моделі (два типи демо-
кратичних  режимів):  мажоритарну,  або  Вестмінстерську 
модель (або демократія більшості), взірцем якої є Велико-
британія,  і  консенсусну  модель  (розподільча  демократія), 
яка може бути найвиразніше представлена через політичну 
систему Швейцарії [14, с. 138]. Але дослідження, на кшталт 
останнього, мають характер вузько профільних і не відомих 
широкому загалу правознавців.

Упускається  із  бачення  і  така  важлива  демократична 
правомочність, як право бути вільним від «будь-яких асо-
ціацій»,  «право  бути  вільним  від  політики»  [15,  с.  890]. 
А електронна форма дає змогу людині реалізовувати свої 
конституційні права поза межами як представницької, так 
і прямої демократія, яка передбачає необхідність фізичної 
явки  на  політичні  процедури  (явка  на  виборчі  дільниці, 
фізична явка на  зібрання та  ініціативи). Проте такий ас-
пект не вписується у наявну панівну типологізацію форм 
демократії.

Безсумнівно, поділ форм демократії на пряму та пред-
ставницьку є досить важливим, оскільки у його підґрунтя 
закладено ідею суверенітету народу як однієї з основних 
ознак  демократії,  тобто  форма  реалізації  суверенітету  – 
прямо чи опосередковано. Але ця типологізація, претен-
дуючи на роль найголовнішої, не є єдиною. Виключення 
може становити хіба що доробок А. Соловйова та В. Пуга-
чова, які запропонували класифікувати види демократії за 
різними  критеріями:  за  формою  народного  суверенітету, 
за принципами реалізації у суспільстві рівності, ступенем 
надання народу виборчих прав [16, с. 150].

Вочевидь,  що  типологізація  лише  двох  класичних 
форм не дає  змогу вести мову про е-демократію, як про 
нову форму демократії, якщо у якості критерію виділяти 
форму народного волевиявлення. Адже е-демократія у та-
кому разі повністю охоплюється як репрезентативною, так 
і  прямою демократією. Так,  скажімо,  електронні  петиції 
до  органів  державної  можуть  подаватися  як  у  системах 
прямої демократії, так і у системах репрезентативної де-
мократії,  оскільки це лише спосіб передачі  інформації  – 
змісту петиції до державної  інституції.  Інший приклад – 
успішне  функціонування  в  Україні  «Системи  підтримки 
прийняття рішень для законотворчого процесу Верховної 
Ради України та рад інших рівнів» (більш відомої як сис-
тема «Рада»), ще не означає впровадження е-демократії у 
державі, оскільки не будь-яке використання електронних 
технологій  автоматично  призводить  до  такого  висновку 
про  новелізацію  державно-політичного  режиму.  Більше 
того,  електронна  передача  інформації  може  використо-
вуватись  і  у  недемократичних  країнах.  Вочевидь,  суть 
від цього не міняється. Так, Сінгапур  є  одним  із  лідерів 
запровадження  ІКТ  у  публічну  сферу  у  сферах  e-gov  та 
e-participation  і  займає  чільне  місце  за  обсягами  адміні-
стративних послуг, які можуть отримати громадяни за до-
помогою онлайн-сервісів. Водночас Швейцарія, хоча і має 
провідні позиції у сфері розвитку інформаційного суспіль-
стві  та  рівня  ІКТ,  далеко  не  є  лідером  саме  електронної 
демократії. Так, Сингапур  за  дослідженням 2006 р.  бри-
танського  дослідного  центру  The  Economist  Intelligence 
Unit, за індексом демократії займає 81 місце у світі, а його 

5  Див.  приміром:  Совгиря  О.  Конституційне  право  України:  навч.  посіб.  /  
О. Совгиря, Н. Шукліна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 632 c.
6 Див.  приміром:    Загальна  теорія  держави  і  права:  підручник  / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: М. Цвіка, О. Петри-
шина. – Х. : Право, 2009. – 584
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політичний  режим не  визнається  повною демократією  у 
цьому рейтингу. Швейцарська Конфедерація за цим самим 
індексом посідає 7 місце й однозначно визнається повною 
демократією [17]. 

Водночас за рейтингом країн світу за рівнем розвитку 
e-gov, що  складений ООН у  2014  р.  (The United Nations 
E-Government  Survey  2014),  Сінгапур  посідає  3  місце 
(пропустивши уперед тільки Південну Корею та Австра-
лію),  а Швейцарія  –  лише  30  місце  [18].  Сінгапурський 
лідер Лі Куан Ю, відомий як «найулюбленіший диктатор 
демократичного світу», неодноразово заявляв, що модель 
західної  демократії  не  підходить  для  азійського  суспіль-
ства,  що  «головна  слабкість  демократії  –  це  помилкове 
припущення, що нібито усі люди є рівними і усі здатні на 
рівний внесок у загальне благо» [19, с. 90]. Доречним буде 
зазначити, що у 1997 р. відомий американський публіцист 
Ф. Закарія у своїй публікації у журналі “Foreign Affairs” 
вводить таке поняття, як «неліберальні демократії».

Водночас рейтинг «демократичності» країн складений 
приватною інституцією. Таких офіційних міжнародно-пра-
вових  рейтингів  не  існує,  оскільки питання  визнання  тієї 
чи іншої держави демократичною є занадто політизованим, 
ідеологізованим та ситуативно кон’юнктурним. Отже, зміс-
товна юридична дискусія у цій площині навряд чи можлива 
через  оціночні  характеристики  трактування  критеріїв  де-
мократичності. Водночас показники e-gov, або електронної 
складової  частини  демократії,  є  об’єктивно  прозорими  і 
піддаються незаангажованому розрахунку й оцінці.

Такий приклад наочно демонструє, що виділення лише 
двох форм демократії  (прямої  та  представницької)  лише 
за  єдиним  критерієм,  не  може  охопити  таке  явище,  як 
е-демократія, і потрібен пошук інших координат і крите-
ріїв  для  кореляції  е-демократії  у формах  демократичних 
режимів. С. Васильєва правильно відзначає, що критерій, 
за яким можна виділити лише два чи три типи демократії, 
не дає змоги врахувати множинність наявних типів демо-
кратії. Для повної і цілісної типології необхідний не один 
критерій, а їх сукупність: характер участі громадян у вла-
ді, об’єкт (результат), на який спрямоване народне прав-
ління,  ступінь  залучення  громадян  у  прийняття  публіч-
но-владних рішень та в управління справами держави та 
характер комунікації між громадянами та органами [20].

З огляду на загально діалектичне поняття «форми» (як 
категорії, що позначає спосіб зовнішнього прояву змісту, а 
також спосіб зв’язку елементів змісту [21]), форма демо-
кратії являє собою зовнішній вираз її змісту. Отже, залеж-
но  від  того,  який  зміст  вкладає  інтерпретатор  в  поняття 
демократії, виділятимуться у типології форми демократії. 
Політико-суспільні і, зокрема, юридичні науки виділяють 
кілька  критеріїв  класифікації  форм  демократії  як  видів 
державно-політичного режиму. При цьому варто мати на 
увазі  таку  обставину:  зміст  поняття  «демократія»  є  нео-
днорідним  у  дослідників  під  час  виділення  відповідних 
форм. Так, залежно від залученості громадян до процесу 
прийняття  політичних  рішень  виділяють  елітарну  (деле-
гуючу)  демократію  та  партисипаторну  (демократія  учас-
ті); за гарантіями дотримання прав меншин – демократію 
більшості  (електоральну  чи  мажоритарну,  вестмінстер-
ську)  та  деліберативну;  за  історичними  формами  –  пер-
вісну, античну, середньовічну, демократію нового часу; за 
ступенем автономії особистості – індивідуалістичні, плю-
ралістичні та колективістські демократії тощо. Але склад-
ність типологізації форм полягає, як ми зазначили вище, 
саме  у  диференційованості  концепцій  змісту  демократії, 
наявності  нормативістських  бачень  та  описово-емпірич-
них (дескриптивних) напрямів.

Тому  абсолютно  виправданим  та  об’єктивно  реаль-
ним був би ще один критерій для  таксономії форм демо-
кратії – використовуваність інформаційно-комунікаційних 
технологій (далі – ІКТ) під час реалізації громадянами де-
мократичних прав і свобод. Такий критерій типології форм 

демократії  з’являються лише  з появою  ІКТ та  їх  застосу-
ванням у суспільно-політичних відносинах – тобто віднос-
но нещодавно (історія  їх використання у зазначеній сфері 
ледве налічує 20 років). Звичайно, через незначну історію, 
недовгу практику використання, швидкоплинність електро-
нних форм  і  засобів передачі  інформації фундаментальна 
юридична наука ще не встигла доктринально відреагувати 
на стрімкий розвиток ІКТ та їх проникнення у конституцій-
но-правову сферу, а тому досліджень, зокрема вітчизняних, 
у цій частині бракує. Проте об’єктивно поза межами будь-
яких дискусій, незалежно від того, якої концепції демократії 
дотримується автор, не зачіпаючи фундаментальних основ 
змісту  демократії,  однозначно  і  категорично  варто  ствер-
джувати, що за ступенем використання ІКТ демократія має 
дві форми – конвенціональну та електронну. 

Поняття  «конвенціональна»  ми  вводимо  у  предмет 
даної  роботи  у  лінгвістично-правовому  розумінні  (лат. 
conventionalis – «загальноприйнятий, традиційний, умов-
ний»;  англ. сonventional – «звичний,  узвичаєний,  загаль-
ноприйнятий»),  на  кшталт  англійського  “conventional 
wisdom”, і вживаємо дане умовне позначення у тому ро-
зумінні, що і Ю. Хаберамс. Він описував загальну значи-
мість політичної культури, яка на його думку, ґрунтується 
на  постійно  оновленій  конвенціональній [курсив авт. – 
П.К.] угоді усіх громадян суспільства з приводу мети та 
сенсу політики, що проводиться [22, р. 30]. Певною мірою 
термін «конвенціональна демократія» є умовним, і ми його 
використовуємо для позначення узвичаєної форми демо-
кратії  без  використання  ІКТ. Він набуває  значення лише 
у  парній  діалектичній  дихотомічній  єдності  із  поняттям 
«електронна демократія», яка, в свою чергу, також є доволі 
умовною і певною мірою конвенціональною дефініцією. 

Правильно підкреслювала свого часу Л. Рожкова в уні-
кальній  роботі  «Принципи  і  методи  типології  держави  і 
права»: «Особливо важливо для класифікацій-системати-
зацій, що  відображають  закони функціонування  і  розви-
тку об’єктів, що досліджуються, обирати підґрунтям для 
типології найбільш  істотні ознаки  і  властивості,  які роз-
кривають  сутність об’єктів, що досліджуються,  дозволя-
ють  пояснити  максимальну  кількість  їх  властивостей  та 
характеристик»  [23,  с.  34]. Такою  істотною ознакою для 
запропонованої нами класифікації є ІКТ, і при цьому кон-
ституційно-правові  принципи  демократії  залишаються 
константними.  Електронні  форми  передачі  політичного 
волевиявлення громадянина не створюють нової сутності 
демократії,  не  надають  їй  нового  змісту  і  не  створюють 
нового  державно-політичного  режиму,  нової  політичної 
системи  (в  англо-американському  розумінні  політичної 
системи). Усі  ознаки,  типи,  індекси,  макроси,  підґрунтя, 
ідеї,  принципи  демократії,  при  всій  диференційованості 
розуміння даного поняття зберігаються і під час електро-
нної  форми  передачі  юридично  значимої  інформації  від 
громадянина до органів  влади  і навпаки,  і під час кому-
нікації громадян. За  інших обставин, за відсутності хоча 
б  одного  з  елементів  конвенціональної  демократії  під 
час використання ІКТ, електронна форма опосередкуван-
ня  конституційних  правовідносин  не  може  називатися 
«демократією».  Для  таких  політичних  режимів  існують 
інші ідентифікуючі назви, хоча б вони і використовували 
електронні форми політичної  комунікації. У  такому  разі 
електронна  демократія  є  нічим  іншим,  як  формою  кон-
венціональної демократії, що реалізовується шляхом ви-
користання ІКТ. 

Таким чином, зазначений класифікаційний підхід ви-
значає  роль  та  місце  електронної  демократії  у  системі 
конституційно-правових категорій, що дає змогу концеп-
туалізувати правове регулювання зазначеної сфери право-
відносин і на такому ґрунті запропонувати більш реальні 
механізми реалізації та захисту прав громадян із застосу-
ванням  інноваційних  допоміжних  інформаційних  техно-
логій.
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Східноєвропейського університету економіки та менеджменту

Стаття присвячена дослідженню історико-правових аспектів становлення та розвитку прокуратури України. Проаналізовано основні 
етапи розбудови європейської моделі органів прокуратури в Україні. На підставі проведеного аналізу систематизовано форми, методи та 
практичні аспекти впливу європейських інституцій на організацію та діяльність органів прокуратури в сучасній правовій системі України 
протягом її новітньої історії. Наголошується, що побудова європейської моделі прокуратури є важливим напрямком діяльності держави 
та актуальним аспектом модернізації правоохоронної діяльності в сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції та імплемента-
ції до українського законодавства європейських правових стандартів.

Ключові слова: прокуратура, правоохоронна система, правоохоронна діяльність, європейські стандарти, прокурор. 

Статья посвящена исследованию историко-правовых аспектов становления и развития прокуратуры Украины. Проанализированы 
основные этапы построения европейской модели органов прокуратуры в Украине. На основании проведенного анализа систематизи-
рованы формы, методы и практические аспекты влияния европейских институтов на организацию и деятельность органов прокура-
туры в современной правовой системе Украины в течение ее новейшей истории. Отмечается, что построение европейской модели 
прокуратуры является важным направлением деятельности государства и актуальным аспектом модернизации правоохранительной 
деятельности в современных условиях европейской межгосударственной интеграции и имплементации в украинское законодательство 
европейских правовых стандартов.

Ключевые слова: прокуратура, правоохранительная система, правоохранительная деятельность, европейские стандарты, прокурор.

The article investigates the historical and legal aspects of formation and development of the prosecution in Ukraine. The basic stages of 
development of the European model of prosecution in Ukraine. Based on the analysis systematized forms, methods and practical aspects of the 
impact of the European institutions on the organization and activity of organs in the modern legal system of Ukraine during its recent history. It is 
noted that the construction of the European model of prosecution is an important activity of the state and important aspect of the modernization 
of the enforcement activity in modern conditions of European integration and the implementation of the intergovernmental Ukrainian legislation 
to European legal standards.

Key words: prosecutors, law enforcement system, law enforcement, the European standards, public prosecutor.

Постановка проблеми. Побудова в Україні демокра-
тичної, правової, соціальної, людиноцентричної держави 
з  розвинутими  інститутами  громадянського  суспільства, 
обраний стратегічний курс на вступ до Європейського Со-
юзу (далі – ЄС), пов’язана із цим адаптація законодавства 
України  до  законодавства ЄС,  правові  засаді  якої  визна-
чені Угодою про  асоціацію між Україною  та ЄС,  зумов-
люють  необхідність  удосконалення  правової  бази  функ-
ціонування  органів  прокуратури  України  на  сучасному 
етапі, зважаючи на інтенсифікацію процесів європейської 
міждержавної  інтеграції  та  реалізацію  комплексної  кон-
ституційної модернізації правоохоронної системи в межах 
загальної конституційної реформи.

При цьому слід зазначити, що питання про конститу-
ційно-правовий  статус  прокуратури,  місце  органів  про-
куратури  в  механізмі  державної  влади  значною  мірою 
визначається  її функціями.  Разом  із  тим це  питання має 
самостійне значення, і, у свою чергу, від місця знаходжен-
ня  прокуратури  в  системі  державної  влади  залежить  ха-
рактер її функцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід  від-
значити,  що  зазначена  проблематика  досить  ретельно 
розглядається  у  вітчизняній  конституційно-правовій  та 
міжнародно-правовій  літературі.  Зокрема,  можна  відзна-
чити праці М.О. Баймуратова, Ю.О. Волошина, Л.Р. Гри-
цаєнка, Ю.М. Грошевого, Л.М. Давиденка, В.В. Долежана,  
В.С.  Зеленецького,  П.М.  Каркача,  О.Р.  Михайленка,  
Ю.М.  Тодики,  О.Ф.  Фрицького,  В.М.  Шаповала,  
Ю.С. Шемшученка та інших дослідників.

Водночас ще не вироблено концептуальні підходи до 
модернізації  правоохоронної  системи  України  на  тлі  ін-
тенсифікації впровадження європейських правових стан-
дартів, теоретичної моделі державної політики та її реалі-
зації щодо вдосконалення правового статусу прокуратури 

як  структурного  елементу  правоохоронної  системи  дер-
жави, концептуального механізму реалізації реформи ор-
ганізації та діяльності органів прокуратури в Україні, що 
потребує,  в  тому  числі,  ретельного  науково-практичного 
аналізу історико-правових передумов організації та діяль-
ності  прокуратури України,  найважливіших  тенденцій  її 
становлення та розвитку протягом різних історичних пері-
одів існування державності на території сучасної України.

Мета статті – дослідити історико-правові особливості 
становлення та розвитку конституційно-правового інсти-
туту прокуратури України.

Виклад основного матеріалу. Сучасний конституціо-
налізм може бути певним чином ототожненим з ідеологі-
єю лібералізму, яка набула широкого розвитку в сучасних 
країнах західних демократій. Вона наполягає на тому, що 
«вільні від природи, аполітичні та, будучи носіями фунда-
ментальних прав, індивіди потребують, й тому створюють 
державу, яку вони можуть та повинні контролювати. Цей 
контроль є необхідним, оскільки історичний досвід свід-
чить про  те, що  є постійна  тенденція перетворення дер-
жави у свавільну та деспотичну; тенденція, що походить 
від людської природи та є наслідком незмінної логіки ді-
яльності державних інститутів» [1, с. 21]. 

Саме  для  унеможливлення  свавілля  державної  влади 
та її носіїв виникла ідея конституції в письмовій формі як 
засобу захисту також й від авторитарної  та необмеженої 
державної  влади,  яка  втілює  ідею «обмеженого правлін-
ня» на практиці та забезпечує юридичні гарантії. У цьо-
му сенсі вже згадана Конституція США 1787 р. і є вдалим 
прикладом практичного  втілення  зазначеної  ідеї.  Більше 
того,  як  вбачається,  не  в  останню  чергу  саме  реальне, 
гарантоване  конституційно-правовими  механізмами  вті-
лення ідеї «обмеженого правління» допомагало протягом 
чинності  Конституції  США  уникати  серйозних  колізій 
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конституційно-правових норм, особливо в тій частині, що 
стосується  врегулювання  політико-правових  (владних) 
відносин у державі, а тому цей документ змінювався по-
правками лише 27 разів  в  історії США [2,  с.  207],  буду-
чи сталим, стабільним та фактично забезпеченим дієвим 
інструментом конституційного  регулювання найважливі-
ших суспільних відносин у державі.

Таким чином, у результаті наукового аналізу історико-
правових  аспектів  конституційно-правового  визначення 
місця та ролі конкретних державних органів у процесі ста-
новлення та розвитку світового конституціоналізму мож-
на дійти до  загальних висновків, що відображають мету 
дослідження в частині його основних теоретико-методо-
логічних домінант:  а) виникнення потреби в постійному 
вдосконаленні  правоохоронної  діяльності  та  правоохо-
ронної системи держави пов’язано із загальним процесом 
становлення  конституціоналізму  як  теорії,  втіленої  на 
державному рівні, починаючи з прийняття перших світо-
вих конституцій наприкінці XVIII ст., основний юридич-
ний  зміст  якої  полягає  у  введенні  «обмеженого правлін-
ня» на основі суспільно-політичного принципу розподілу 
влади в державі на три основні  гілки, що, у свою чергу, 
породжує можливість втілення положень, що суперечать 
один одному, в актах різних гілок влади, виданих у межах 
своєї  компетенції,  які  одночасно  визнаються  джерелами 
конституційного права, втілюючи в тому числі відповідні 
політичні інтереси різних державних органів та вищих по-
садових осіб; б) історичні та історико-правові передумови 
виникнення конституційно-правового інституту прокура-
тури як наглядового органу з’явилися ще у XIII ст., коли 
у Великій Британії абсолютна влада монарха була обме-
жена  аристократичним  прообразом  парламенту  та  було 
прийнято  Велику  хартію  вольностей  як  перший  офіцій-
ний обмежувальний правовий акт, добровільно визнаний 
на державному рівні абсолютним монархом; в) протягом 
історії конституціоналізму уникати великої кількості кон-
ституційно-правових  суперечностей  між  конституційни-
ми повноваженнями окремих державних органів у деяких 
країнах світу (наприклад, США) допомагало реальне, га-
рантоване конституційно-правовими механізмами втілен-
ня ідеї «обмеженого правління» (на відміну від тоталітар-
них режимів, таких, як правова система СРСР, де норми 
конституції  практично  в  повному  обсязі  в  частині  регу-
лювання політико-правових відносин вступали в супереч-
ність з реальним наповненням відповідних правовідносин 
та  конституційно-правовими  та  позаправовими  механіз-
мами  їх  здійснення, що  знаходило своє безпосереднє ві-
дображення  у  створенні  своєрідної  моделі  прокуратури 
як карального державного органу загального, тотального, 
необмеженого нагляду за суспільним життям в абсолют-
ному різномаїтті його практичних проявів. – Авт.).

У цьому контексті  слід  відзначити, що представники 
історичної та юридичної науки відокремлюють такі етапи 
становлення та розвитку прокуратури України:

І. Етап функціонування прокуратури як частини про-
куратури Російської імперії від часів Петра І до лютнево-
жовтневих подій 1917 року (1722–1917 рр.).

ІІ.  Етап  функціонування  прокуратури  часів  новітніх 
національно-визвольних  змагань  Українського  народу,  а 
саме у період існування: 

1) Української  центральної  Ради  (листопад  1917  р.  – 
квітень 1918 р.); 

2) Гетьманату (квітень 1918 р. – листопад 1918 р.); 
3) Директорії (листопад 1918 р. – лютий 1919 р.).
ІІІ.  Етап  функціонування  прокуратури  часів  радян-

ської доби (лютий 1919 р. – листопад 1991 р.).
IV.  Етап  функціонування  прокуратури  в  незалежній 

Україні (від проголошення незалежності України до сьо-
годення).

При цьому важливим постулатом діяльності прокура-
тури  є  та обставина, що будь-яка демократична держава 

природно  прагне  створити  умови  для  безпечного  життя 
своїх  громадян.  При  цьому  така  держава  за  допомогою 
органів прокуратури бере на себе обов’язок забезпечувати 
виконання всіх діючих законів та дотримуватись усіх прав 
та свобод людини  і  громадянина, а термін «прокурор» у 
дослівному  перекладі  з  латинської мови  означає  «піклу-
ватися».

При цьому ще в праві Давнього Риму було відоме по-
няття «прокуратор», що означало:

1) керівник господарства;
2) чиновник зі збору податків;
3) повірник у справах, що здійснює доручення довіри-

теля з ведення судових справ і керування майном.
Отже, можна цілком логічно зробити висновок, що ще 

в давніх  століттях прокурори мали обов’язок  слідкувати 
за правильністю судового процесу, але все ж це не була та 
посадова особа, якою зараз є прокурор.

Спираючись  на  подібне  розуміння  ролі  прокуро-
ра  у  функціонуванні  держави,  російський  цар  Петро  І  
у 1722 році запровадив французьку модель спеціального 
контролюючого державного органу «государевого ока» – 
прокуратури при надвірних судах, яка повинна була слід-
кувати за правильністю судового процесу та наглядати за 
центральними та місцевими адміністративними органами. 
Окрім того, прокурор повинен був наглядати за діяльністю 
сенату та колегій, а також повністю підпорядковувався ім-
ператору. Протягом довгого часу прокурори ототожнюва-
лися тільки з державним обвинуваченням і сприймалися 
як працівники караючих органів.

У 1864 році прокуратуру в Російській імперії в процесі 
судової реформи імператора Олександра ІІ було значно де-
мократизовано, вона здебільшого виконувала процесуаль-
ні функції в ході кримінального судочинства і вже не здій-
снювала тотального контролю за роботою цих державних 
органів. У XIX ст. склалася прокурорська система на чолі 
з  генералом-прокурором.  В  окружних  судах  та  судових 
палатах  працювали  разом  із  прокурорами  товариші  (на 
сучасний лад йдеться про помічників прокурорів) проку-
рорів. За поданням міністра юстиції їх особисто призначав 
імператор. 

Після того, як у Росії пала монархія в лютому 1917 р., в 
Україні активізувався рух за самостійність. 15 грудня 1917 
року  в  новоутвореній  Українській  Народній  Республіці 
(далі – УНР) було ухвалено Закон «Про утворення Гене-
рального Суду». У його  складі  було  засновано Прокура-
торію на чолі зі старшим прокуратором, який призначався 
Генеральним секретарем судових справ. 4 січня 1918 року 
Центральна  Рада  прийняла  Закон  «Про  урядження  про-
кураторського догляду на Україні». Завдяки цьому закону 
було створено органи прокуратури УНР. Прокураторії іс-
нували при апеляційних та окружних судах. Старші проку-
ратори стояли на чолі відповідних прокураторій. Наказом 
Генерального секретаря судових справ від 18 січня 1918 
року №  7  на  посаду  Старшого  прокурора  Генерального 
суду призначено Марковича Дмитра Васильовича. 28 квіт-
ня 1918 року УНР перестала існувати, а вже 29 квітня 1918 
р. на з’їзді українських хліборобів було проголошено Геть-
манат,  а Павла Скоропадського  – Гетьманом  всієї Украї-
ни. 8 липня 1918 р. був прийнятий Закон «Про утворення 
Державного Сенату», в якому значне місце було приділе-
не питанню врегулюванню прокурорського нагляду:  при 
кожному  Генеральному  суді  перебували  прокурори  і  то-
вариші прокурора під вищим наглядом Міністра юстиції, 
який одночасно був Генеральним прокурором України. 

У  грудні  1918  р.  Гетьманат  за  допомогою  революції 
було замінено на Директорію, яка складалася з 5 осіб. Ди-
ректорія проголосила відновлення УНР, тобто відновлюва-
лась діяльність Прокураторії зразка УНР. Скасовано Закон 
«Про утворення Державного Сенату»,  і  відновлена діяль-
ність Генерального Суду, який став називатися «Найвищим 
Судом УНР». Міністр юстиції за наказом повинен був не-
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гайно затвердити новий штат і призначити осіб з прокурор-
ського нагляду. На початок січня 1919 року Рада народних 
міністрів УНР затвердила штат надвищого суду, яким охо-
плювалась і прокураторія. Штат прокураторії складався із 
Старшого  прокурора,  сімох  прокурорів  та  одного  секре-
таря-прокурора.  У  підсумку  створена  прокуратура  діяла 
трохи більше місяця. Після того, як на більшості території 
України  була  встановлена  радянська  влада,  були  створені 
нові органи прокуратури,  спочатку в  складі  суду,  згідно  з 
Декретом від 14 лютого 1919 року «Про суд», а з 28 червня 
1922  р.  згідно  з Постановою ВУЦВК «Про  затвердження 
Положення про прокурорський нагляд в УРСР» – у скла-
ді НаркомЮсту УРСР. 3 10 травня 1925 року з прийняттям 
другої Конституції УРСР (перша була ухвалена у 1919 р.) 
прокуратура почала діяти як самостійний орган.

У Конституціях СРСР 1936 р. і УРСР 1937 р. було пе-
редбачено, що вищий нагляд за точним дотриманням зако-
нів усіма наркоматами і установами, як і окремими поса-
довими особами і громадянами, на територіях республіки 
здійснює Генеральний прокурор СРСР як самостійно, так 
і через Прокурора УРСР. Коли було введено воєнний стан 
на території України, тоді розширилася мережа військової 
прокуратури. Наказом НКЮ СРСР і Прокурора СРСР від 
24  червня  1941  р.  був  встановлений порядок  здійснення 
нагляду прокуратури за рішеннями військових трибуналів.

24  травня  1955  р.  було  затверджено  Положення  про 
прокурорський нагляд у СРСР (це був перший спеціаль-
ний законодавчий акт у вітчизняній державно-правовій іс-
торії, який задекларував організацію і діяльність органів 
прокуратури та прокурорського нагляду, всіх його ланок), 
яке  не  тільки  встановило  демократичні  принципи  орга-
нізації та діяльності прокуратури, а й значно розширило 
права прокуратури, врегулювало діяльність її органів.

27 лютого 1959 р. Президія Верховної Ради СРСР при-
йняла Указ про утворення колегій у Прокуратурі СРСР і в 
прокуратурах союзних республік. Затверджувалась коле-
гіальність в обговоренні найсуттєвіших питань, що стало 
передумовою поліпшення діяльності прокуратури. 

Конституція СРСР 1977 р. визначила головні положен-
ня  про  організацію  і  діяльність  прокурорських  органів, 
зміст, цілі та завдання діяльності органів прокуратури та 
прокурорського нагляду, принципи побудови і діяльності 
прокурорської  системи,  структуру  органів  прокуратури, 
строки  повноважень  і  порядок  призначення  прокурорів 
від вищої до нижчої ланки, відповідальність і підзвітність 
Генерального  прокурора  СРСР.  Конституція  підкреслю-
вала, що прокуратура є системою злагоджених централі-
зованих  органів,  підпорядкованих  тільки  центру  в  особі 
Генерального прокурора СРСР.

Відповідно до Конституції СРСР 30 листопада 1979 р. 
Верховна  Рада СРСР  прийняла  спеціальний  профільний 
консолідований Закон «Про прокуратуру СРСР», де були 

вказані функції, особливості діяльності та принципи орга-
нізації органів прокуратури. Згідно із Законом прокурату-
ра являла собою виключно централізовану систему з до-
сить широкими повноваженнями Генерального прокурора 
СРСР. Цей Закон передбачав розширення сфери дії прин-
ципу колегіальності: утворювалися колегії в Головній вій-
ськовій прокуратурі, прокуратурах автономних республік, 
країв,  областей,  міст  (на  правах  прокуратур  областей).  
У 1987 р. Закон «Про прокуратуру СРСР» передбачив пра-
во прокурорів використовувати приписи і застереження як 
засоби реагування на порушення законів в межах т.з. «за-
гального» нагляду. 

Проголосивши  незалежність,  Україна  першою  серед 
колишніх  республік  СРСР  5  листопада  1991  року  при-
йняла  Закон  України  «Про  прокуратуру»,  який  набрав 
чинності 1 грудня 1991 року. Цей закон визначав систему, 
повноваження,  а  також  завдання  та функції  самостійних 
органів  прокуратури  України,  що  стало  початком  новіт-
ньої вітчизняної історії органів прокуратури.

28  червня  1996  р.  Верховною  Радою  України  була 
прийнята Конституція України  – Основний  Закон  нашої 
держави.  Розділ  VII  Конституції  повністю  присвячений 
питанням регламентації діяльності прокуратури.

У листопаді 2013 року до Верховної Ради України був 
поданий проект Закону України «Про прокуратуру». Він 
був  ухвалений  у  першому  читанні,  після  чого  отримав 
схвальну оцінку Венеціанської комісії. 14 жовтня 2014 р. 
Верховна  Рада  України  в  другому  читанні  ухвалила  но-
вий  Закон  України  «Про  прокуратуру»  [3],  який  значно 
наблизив  конституційно-правовий  інститут  прокуратури 
України до європейської моделі, що в принциповій основі 
є спільною для держав-членів ЄС.

Висновки. Отже,  можна  відзначити,  що  прокурату-
ра  як  конституційно-правовий  інститут  пройшла  значну 
трансформацію, що стосується, перш за все, функціональ-
ної складової її діяльності. При цьому загальною особли-
вістю  історико-правового  розвитку  конституційно-пра-
вового  статусу  прокуратури  в  країнах  з  демократичним 
політичним  режимом  є  поступове  посилення  значення 
функцій підтримання державного обвинувачення в рамках 
кримінального переслідування  та  представництво  закон-
них інтересів особи, суспільства, держави. 

Водночас для правових систем держав з тоталітарним 
та  авторитарним  політичними  режимами  характерною  є 
модель прокуратури як органу загального нагляду, що не 
відповідає  сучасному  прогресивному  уявленню  про  по-
будову правоохоронної системи держави та від чого віді-
йшла національна правова система України з прийняттям 
чинного  Закону  України  «Про  прокуратуру»,  зберігши 
окремі  наглядові  функції  у  сфері  кримінального  прова-
дження та виконання судових рішень, пов’язаних з обме-
женням особистих прав громадян.
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У статті досліджуються поняття та сутність імпічменту, аналізуються конституційно-правові норми про імпічмент, визначаються про-
блеми його реалізації в Україні. Вносяться пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у цій сфері.

Ключові слова: імпічмент, інститут імпічменту, конституційно-правова відповідальність, глава держави, президент.

В статье исследуются понятие и сущность импичмента, анализируются конституционно-правовые нормы об импичменте, опреде-
ляются проблемы его реализации в Украине. Вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства в этой 
сфере.

Ключевые слова: импичмент, институт импичмента, конституционно-правовая ответственность, глава государства, президент.

The article deals with the concept and nature of impeachment. Analyzes the constitutional and legal provisions on impeachment, defined 
problems of its realization in Ukraine. Made suggestions for improving the current legislation in this area.

Key words: impeachment, institute impeachment, constitutional and legal responsibility, President.

Постановка проблеми.  Реформа  влади  і  політичної 
системи, становлення Україні як демократичної, правової 
і соціальної держави висуває па порядок денний як одне 
з  основних  завдання переосмислення ролі й місця  глави 
держави в системі вищих органів державної влади, пошук 
найкращої моделі інституту президента з використанням 
зарубіжного і національного історичного досвіду. В умо-
вах, коли теоретичні ідеї поділу влади на законодавчу, ви-
конавчу і судову починають втілюватися в реальні правові 
норми, структури і процедури, актуалізується ідея інсти-
туту, який покликаний стати інтегруючим фактором у сис-
темі державної влади.

Очевидно,  що  саме  по  собі  запровадження  посади 
глави  держави  ще  не  означає,  що  ця  інституція  сфор-
мована  з  добре  відпрацьованою  структурою,  тісними 
взаємозв’язками з іншими політичними інститутами і сус-
пільством загалом.

Ефективне функціонування влади при її поділі на зако-
нодавчу, виконавчу та судову можливе тільки за наявності 
чітко відрегульованого механізму стримувань  і противаг, 
тобто коли одна гілка влади контролює іншу з питань, які 
мають  загальнонаціональний  характер  і  від  яких  зале-
жить курс державної політики. Одним із таких механізмів 
контролю за діяльністю вищих посадових осіб є процеду-
ра імпічменту. 

Імпічмент в Україні (як  і в  інших країнах пострадян-
ського  простору)  не  повністю  ввібрав  у  себе  кращі  здо-
бутки  країн  усталеної  демократії.  Адже  ускладненість 
процедури (внаслідок залучення до її проведення кількох 
судових органів і встановлення високої квоти голосів для 
усунення з посади президента) майже повністю унемож-
ливлює проведення цієї процедури на практиці. Це, з од-
ного боку, породжує зловживання главою держави своїми 
повноваженнями, а з  іншого – зумовлює ймовірність не-
правового  вирішення  питання  про  відповідальність  пре-
зидента і можливість його зміщення в силовому порядку. 

Такі  обставини  зумовлюють необхідність оптимізації 
механізму конституційно-правової відповідальності Пре-
зидента України та  інших вищих органів державної вла-
ди,  зокрема  удосконалення  процедури  імпічменту  глави 
держави. Успішність вирішення цього завдання залежить 
від повноти з’ясування правової природи імпічменту, його 
призначення і місця в структурі відповідальності, а також 

критичного  опрацювання  вітчизняного  і  врахування  від-
повідного зарубіжного досвіду реалізації цієї процедури. 

Стан опрацювання. Проблеми  функціонування  ін-
ституту  конституційно-правової  відповідальності Прези-
дента України досліджуються вже тривалий час, хоч і не 
досить  активно.  Помітними  є  теоретичні  напрацювання 
відомих вітчизняних  і  зарубіжних вчених у  галузі  теорії 
держави і права, конституційного права і політології, авто-
рами яких є А. Георгіца, С. Балан, О. Волощук, В. Журав-
ський, А. Коваленко, М. Козюбра, І. Кресіна, Л. Кривенко, 
Т. Кузьма, Р. Мартинюк, М. Орзіх, В. Погорілко, Н. Саха-
ров, О. Фрицький, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та інші.

Попри  вагомі  теоретичні  напрацювання,  дискусій-
ним залишається визначення перспектив функціонування  
і розвитку інституту імпічменту Президента України, що, 
безумовно,  пов’язано  з  обранням  моделі  його  конститу-
ційно-правової відповідальності. 

Метою статті є комплексний аналіз теоретичних і по-
літико-правових аспектів інституту імпічменту, визначен-
ня дієвості й ефективності вітчизняного правового регу-
лювання порядку усунення Президента України  з поста, 
формулювання на цій основі конкретних пропозицій щодо 
удосконалення чинного законодавства. 

Виклад основного матеріалу.  Дострокове  усунення 
глави  держави  із  займаної  посади  в  порядку  імпічменту 
варто  розглядати  як  форму  конституційно-правової  від-
повідальності – специфічний вид юридичної відповідаль-
ності,  що  настає  у  випадках  і  порядку,  передбачених  у 
конституції  держави,  підставою  настання  якої  є  вчинен-
ня  конституційного  правопорушення  (делікту)  [1,  с.  23]. 
Останній  визначається  як  суспільно  небезпечне,  проти-
правне, винне діяння, що посягає на конституційний лад 
та його інститути, за вчинення якого передбачена консти-
туційно-правова відповідальність [2, с. 4]. 

Загалом у світі відповідальність вищих посадових осіб 
держави за порушення конституції в основному зводиться 
до усунення їх від виконання своїх обов’язків. Це парла-
ментська судова процедура  (так званий  імпічмент) впер-
ше була застосована в Англії в кінці ХІV ст. Згодом цей 
інститут справив значний вплив на конституцій розвиток 
багатьох країн. Спочатку він був інкорпорований в консти-
туцію США, а нині закріплений в конституціях багатьох 
країн, хоча і в різних модифікаціях. 
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Відмінності в процедурі імпічменту стосуються, перш 
за все, кола державних діячів, проти яких може бути вису-
нуте звинувачення. Конституція США передбачає можли-
вість усунення з посад у порядку імпічменту президента, 
віце-президента, суддів і цивільних посадових осіб (феде-
ральних державних службовців). В Італії, Франції, Німеч-
чині,  Росії  процедура  імпічменту  поширюється  лише  на 
президента, в Японії – на суддів.

Ще  одна  відмінність  у  процедурі  імпічменту  стосу-
ється  підстав  притягнення  до  відповідальності.  За  Кон-
ституцією США, підставою для порушення справи є об-
винувачення  у  порушенні  конституції,  державній  зраді  і 
хабарництві. В інших країнах, особливо там, де імпічмент 
можливий  лише  щодо  президента,  перелік  підстав  для 
цього більш вузький: в  Італії – це державна зрада, пося-
гання на конституцію, в Німеччині – умисне порушення 
конституції чи іншого закону.

Різниться у зарубіжних країнах й передбачена консти-
туціями  процедура  притягнення  президента  до  відпові-
дальності. В європейських країнах континентального пра-
ва,  у  франкомовних  країнах  Африки  справа  найчастіше 
порушується парламентом, а, по суті, справа вирішується 
відповідною судовою інстанцією (конституційним чи вер-
ховним судом).

Важливу роль у процедурі  імпічменту відіграють ор-
гани  конституційної  юстиції.  При  цьому  можна  виділи-
ти дві  групи країн. В одній групі орган конституційного 
правосуддя безпосередньо вирішує питання про усунення 
глави держави з посади, тобто, по суті, звинувачення, ви-
сунутого  парламентом  (Австрія, Угорщина,  Італія, Чехія 
та ін.). До другої групи країн належать ті, де органи кон-
ституційного правосуддя дають лише висновок  із різних 
питань,  пов’язаних  із  процедурою  імпічменту  (Болгарія, 
Білорусь, Казахстан, Румунія, Росія). Так, Конституційний 
Суд РФ дає висновок лише про дотримання встановленого 
порядку висунення обвинувачення проти президента (ч. 7 
ст.  125 Конституції), Конституційний Суд Білорусі  –  ви-
сновок про порушення Президентом Конституції (висно-
вок про вчинення ним злочину дає спеціальна комісія Вер-
ховної Ради – ст. 104 Конституції). У Румунії відповідне 
повноваження Конституційного суду дуже обмежене: він 
дає «конституційну пораду» щодо пропозиції про усунен-
ня президента (ст. 144 Конституції Румунії). 

Рішення  про  імпічмент  приймається  парламентом  і 
має один наслідок – усунення з посади. Після такого рі-
шення парламенту вступає в дію звичайна процедура кри-
мінального переслідування;  остаточний вирок виносить-
ся судом у загальному порядку. Винятком є кілька країн, 
наприклад, Австрія, де конституційний суд може винести 
рішення не тільки про усунення президента (чи інших по-
садових осіб) із посади, але й про його кримінальну від-
повідальність.

Для зміщення президента з обійманої посади подекуди 
використовується  також  всенародне  голосування  (рефе-
рендум), на який виноситься, по суті, питання про полі-
тичну відповідальність президента. Якщо відповідна про-
позиція  парламенту  відхиляється  на  референдумі,  то  це 
розглядається як вираз недовіри парламенту з боку вибор-
ців і тягне за собою його розпуск. Відповідний механізм 
відповідальності президента передбачений конституціями 
Австрії (п. 6 ст. 60) та Ісландії (ст. 11). 

Варто  зауважити,  що  чинна  Конституція  України  не 
передбачає  інституту  висловлення  недовіри  Президенту 
України, Верховній Раді України чи будь-яким іншим кон-
ституційним  органам  державної  влади  як  можливої  під-
стави дострокового припинення їх повноважень [3; 4].

Через усунення Президента України з поста в поряд-
ку  особливої  процедури  імпічменту  реалізується  ретро-
спективна  конституційна  відповідальність,  тобто  така, 
що  є  наслідком порушення норм конституції. Проте  для 
правової охорони конституції важливе значення має і по-

зитивний аспект конституційної відповідальності, що по-
лягає у відповідальному ставленні глави держави до своїх 
обов’язків, належному їх виконанні (позитивна конститу-
ційна відповідальність).

Процес імпічменту, доведений до логічного завершен-
ня, – випадок у світовій практиці доволі рідкісний. Пре-
зидентів  вбивають  або  скидають  внаслідок  військових 
переворотів значно частіше, ніж законно відправляють у 
відставку. Йдеться про надзвичайно педантичний за своїм 
характером захід, а тому схема його проведення, безумов-
но, має бути складною, але здійсненною [5].

Система і форми конституційно-правової відповідаль-
ності  Президента  України  визначаються  його  місцем  та 
роллю у системі поділу влади згідно з передбаченою Кон-
ституцією України формою правління. Нині правовий ста-
тус глави держави в Україні визначається особливостями 
парламентсько-президентської форми правління, яка піс-
ля періоду 2005–2010 рр. знову стала реальністю внаслі-
док відповідних громадсько-політичних і конституційно-
правових трансформацій, починаючи з 22 лютого 2014 р. 

Інститут  імпічменту Президента України  є  основним 
видом  конституційно-правової  відповідальності  глави 
держави. Процедура імпічменту була запозичена авторами 
української Конституції з парламентської практики США 
та Англії та дещо ускладнена через відсутність двопалат-
ного парламенту. За Конституцією України (ст. 111), Пре-
зидент України може  бути  усунений  з  поста Верховною 
Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним 
державної зради або іншого злочину [3].

Встановлена Конституцією України процедура  імпіч-
менту досить складна. Питання про усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту порушується біль-
шістю від конституційного складу Верховної Ради Укра-
їни.  Після  цього  з  метою  проведення  відповідного  роз-
слідування Верховна Рада створює спеціальну тимчасову 
слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний 
прокурор і спеціальні слідчі і яка з’ясовує обставини спра-
ви. Висновки  і пропозиції  комісії розглядаються на  засі-
данні Верховної  Ради,  яка  за  наявності  підстав  приймає 
рішення про звинувачення Президента України. Рішення 
про усунення Президента України з поста в порядку імпіч-
менту приймається Верховною Радою України не менш як 
трьома  четвертими  від  її  конституційного  складу  після 
перевірки справи Конституційним Судом України й отри-
мання  його  висновку  щодо  додержання  конституційної 
процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент 
та отримання висновку Верховного Суду України про те, 
що діяння, в яких звинувачується Президент України, міс-
тять ознаки державної зради або іншого злочину. 

Таким чином, імпічмент Президента України передба-
чає шість стадій: ініціювання питання Верховною Радою, 
створення тимчасової слідчої комісії, розгляд Верховною 
Радою  її  пропозицій,  перевірка  Конституційним  Судом, 
підготовка рішення Верховним Судом і передача його до 
Верховної Ради,  розгляд Верховною Радою питання про 
імпічмент і прийняття рішення.

Попри наявність рішення Конституційного Суду Укра-
їни,  яким надано офіційне тлумачення норм Конституції 
України щодо  недоторканності  та  імпічменту Президен-
та України  [6],  зазначена  процедура має  певні  недоліки. 
Зокрема,  не  знайшла  відображення  в  законодавстві  ціла 
низка  процедурних  питань,  таких,  як  строки  здійснення 
імпічменту,  порядок  створення  і  функціонування  тимча-
сової спеціальної комісії, порядок збору доказів, наслідки 
здійснення імпічменту.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що 
досить складний порядок притягнення Президента до від-
повідальності,  відсутність  процесуальної  регламентації 
імпічменту унеможливлює його реалізацію.

Таким чином, імпічмент в Україні (як і в інших країнах 
пострадянського простору) навряд чи є таким, що ввібрав 
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у себе здобутки країн усталених демократичних традицій. 
Адже ускладненість процедури (внаслідок залучення до її 
проведення кількох судових органів і встановлення висо-
кої квоти голосів для усунення з посади президента) май-
же  повністю  унеможливлює  проведення  цієї  процедури 
на практиці. Правова відповідальність повністю підміня-
ється політичною, а можливість притягнення президента 
до  політичної  відповідальності  парламентом  практично 
дорівнює нулю, враховуючи рівень корумпованості та за-
стосування засобів прямого та опосередкованого тиску на 
посадових осіб, у тому числі суддів, у більшості країн по-
страдянського простору [7, с. 147].

З  огляду на  ситуацію, що  склалася  в Україні  у  сфері 
правового  регулювання  конституційно-правової  відпо-
відальності  глави держави  і  зокрема процедури його  ім-
пічменту, варто звернути увагу на необхідність вирішення 
наведених нижче проблем. 

На  нашу  думку,  підстави  імпічменту  доцільно  роз-
ширити. Світова практика застосування імпічменту щодо 
президента свідчить про ширше тлумачення конституцій-
ною теорією підстав  імпічменту, ніж це закріплено Кон-
ституцією України.

Аналіз  випадків  застосування  процедури  імпічменту 
щодо президентів свідчить, що негативну поведінку пре-
зидента, яка підлягає засудженню і тягне за собою імпіч-
мент,  можна  поділити  на  три  категорії:  1)  перевищення 
конституційних  меж  своїх  повноважень  на шкоду  іншій 
гілці  влади; 2)  злісне порушення встановленого порядку 
правління, що перешкоджає здійсненню функцій і досяг-
ненню мети конкретної державної установи; 3) викорис-
тання  службового  становища  в  особистих цілях  або  для 
досягнення результатів, не пов’язаних із діяльністю поса-
дової особи. Всі ці дії,  а  також вчинення державної  зра-
ди  і  злочину підпадають під формулювання «порушення 
Конституції і законів». Тому підтримуємо пропозицію про 
внесення змін до ч. 1 ст. 111 Конституції України про те, 
що Президент України може бути усунений із поста Вер-
ховною Радою України  в  порядку  імпічменту  у  випадку 
порушення ним Конституції і законів України [8, с. 106].

Вважаємо за доцільне прийняти окремий закон, який 
регулював би процедуру імпічменту Президента України. 
При цьому слід враховувати, що запровадження інституту 
імпічменту  доцільне  також щодо  інших  посадових  осіб. 
Тому  такий  закон  має  бути  універсальним  і  регулювати 
питання  імпічменту  всіх  вищих  посадових  осіб.  У  цьо-
му законі, на нашу думку, потрібно чітко окреслити коло 
суб’єктів, що  підлягають  імпічменту,  строки  усіх  стадій 
його проведення тощо.

Потрібен  універсальний  правовий  акт,  який  би  регу-
лював  загальний  порядок  створення  тимчасових  слідчих 
комісій Верховної Ради України. Прийнятий парламентом 

15.01.2009 р. Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, 
спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні 
комісії» був визнаний Конституційним Судом України не-
конституційним і, відповідно, втратив чинність. Це створи-
ло прогалину у правовому регулюванні відповідної стадії 
процедури  імпічменту  Президента  України.  Такий  закон 
був би ще однією запорукою проти можливих зловживань.

Необхідне  також  законодавче  закріплення  правових 
наслідків  у  випадку  припинення  імпічменту  внаслідок 
відставки Президента  (іншої  посадової  особи).  Світовій 
практиці застосування цього конституційно-правового ін-
ституту відомі випадки, коли добровільна відставка поса-
дової особи у процесі імпічменту припиняла розслідуван-
ня кримінальної  справи. Так, у 1973 р. Президент США  
Р. Ніксон внаслідок уотергейтського скандалу добровіль-
но  пішов  у  відставку,  і  кримінальна  справа  проти  нього 
була припинена.

Вважаємо за доцільне визначити, що добровільна від-
ставка  Президента  не  має  припиняти  розслідування  по 
кримінальній  справі  або настання  інших юридичних на-
слідків  за  вчинене  правопорушення. Крім  того,  ані Кон-
ституція України, ані законодавство не містять вказівки на 
наслідки  імпічменту. Лише  п.  3  ч.  2  ст.  108 Конституції 
України зазначає, що повноваження Президента припиня-
ються достроково у разі  усунення  з поста  в порядку  ім-
пічменту. На нашу думку, обов’язково треба передбачити 
у законі, який регулюватиме процедуру здійснення імпіч-
менту, що його наслідком є не тільки відставка посадової 
особи, а й заборона займати в майбутньому будь-яку по-
саду в органах державної влади. Така санкція є логічним 
наслідком імпічменту.

Значною вадою поточного законодавства є відсутність 
можливості порушити питання про відповідальність Пре-
зидента шляхом  всеукраїнського  референдуму  за  народ-
ною  ініціативою  та  за  ініціативою  Верховної  Ради  (до 
прийняття Конституції України  1996  р.  така  можливість 
законодавством  враховувалася).  Згідно  з  Конституцією 
України (ст. 5), народ є єдиним джерелом влади і здійснює 
її як безпосередньо, шляхом референдуму, так і через ви-
бори. Але ст. 108 Конституції України не передбачає до-
строкове  припинення  повноважень  Президента  України 
за рішенням всеукраїнського референдуму, що аж ніяк не 
сприяє утвердженню в суспільстві демократичних ціннос-
тей [7, с. 138].

Висновки.  Таким  чином,  прийняття  законодавства, 
яким повноцінно регулюватиметься процедура імпічмен-
ту з урахуванням викладених вище положень, дасть змогу 
перетворити імпічмент на дієву складову частину консти-
туційно-правової  відповідальності  глави держави  і  ство-
рить  умови  для  правомірного  й  ефективного  виконання 
ним своїх функцій.
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Стаття присвячена дослідженню доктрини «зняття корпоративної вуалі» та аналізу можливості імплементації її положень до зако-
нодавства України. Проаналізовано чинне законодавство України, яке передбачає субсидіарну або солідарну відповідальність учасника 
юридичної особи за її зобов’язаннями. На підставі проведеного дослідження сформульовано висновки та пропозиції щодо несення змін 
до чинного законодавства України стосовно субсидіарної та солідарної відповідальності контролюючих осіб (засновників, учасників (ак-
ціонерів) юридичної особи, її посадових осіб тощо) за зобов’язаннями підконтрольної їм юридичної особи.

Ключові слова: юридична особа, учасник товариства, акціонер, контролююча особа, корпоративне підприємство, дочірнє 
підприємство, зняття корпоративної вуалі, солідна відповідальність, субсидіарна відповідальність.

Статья посвящена исследованию доктрины «снятия корпоративной вуали» и анализу возможности имплементации ее положений 
в законодательство Украины. Проанализировано действующее законодательство Украины, которое предусматривает субсидиарную и 
солидарную ответственность участника юридического лица по его обязательствам. На основании проведенного исследования сфор-
мулированы выводы и предложения по внесению изменений в действующее законодательство Украины относительно субсидиарной и 
солидарной ответственности контролирующих лиц (учредителей, участников (акционеров) юридического лица, его должностных лиц и 
т.п.) по обязательствам подконтрольного им юридического лица.

Ключевые слова: юридическое лицо, участник общества, акционер, контролирующее лицо, корпоративное предприятие, дочернее 
предприятие, снятие корпоративной вуали, солидная ответственность, субсидиарная ответственность.

The article investigates the doctrine of «piercing the corporate veil» and analyzes the perspectives of implementation of its provisions to the 
laws of Ukraine. The applicable laws of Ukraine, which envisage subsidiary and solidary liability of the participant to the legal entity for its obliga-
tions, were been analyzed. Based on the research conclusions and proposals for the introduction of amendments to the current laws of Ukraine 
concerning the subsidiary and solidary liability of controlling persons (founders and members (shareholders) of legal entities, its officers, etc.) for 
the obligations of the controlled legal person were been worded.

Key words: legal entity, participant to the legal entity, shareholder, controlling person, corporate enterprise, subsidiary, piercing the corporate 
veil, solidary liability, subsidiary liability.

РОЗДІЛ 3
ЦиВІЛьНЕ ПРАВО І ЦиВІЛьНиЙ ПРОЦЕС; 

СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРиВАТНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Відповідно до частин першої 
та  другої  статті  96  Цивільного  кодексу  України  (далі  – 
«ЦК  України»)  юридична  особа  самостійно  відповідає 
за  своїми  зобов’язаннями  усім  належним  їй  майном. 
Учасник  (засновник)  юридичної  особи  не  відповідає  за 
зобов’язаннями юридичної  особи,  а  юридична  особа  не 
відповідає  за  зобов’язаннями  її  учасника  (засновника), 
крім  випадків,  встановлених  установчими  документами 
та законом (частина третя статті 96 ЦК України) [29].

Доктрина «зняття корпоративної вуалі» (англ. – piercing 
the corporate veil) є сформованим судовою практикою винят-
ком  із  принципу  обмеженої  відповідальності  засновників, 
учасників (акціонерів) юридичної особи за її зобов’язаннями. 
Так, дана доктрина має широке застосування у країнах ан-
глосаксонської правової сім’ї та, з певними особливостями, 
в країнах континентальної системи права.

В  Україні  доктрина  «зняття  корпоративної  вуалі»  не 
застосовується,  і  в  цілому  можливість  її  використання 
викликає сумніви, насамперед, через  загальний принцип 
обмеженої  відповідальності  закріплений  у  статті  96  ЦК 
України.

Можливість  законодавчого  закріплення  доктрини 
«зняття корпоративної вуалі» вже було предметом науково-
го  аналізу ряду вчених. Так,  дослідження окремих  аспек-
тів  даної  проблеми  здійснювали  такі  українські  вчені,  як  
Ю.Ю. Акіменко, І.В. Бейцун, І.І. Гришина, В.В. Долинська, 

Є.М. Дядюк, Ю.М. Жорнокуй, Т.М. Карнаух, О.Р. Кібенко, 
О.В. Кологойда, К.М. Левандовскі,  І. В. Лукач, Р.А. Май-
даник,  В.М.  Махінчук,  Л.О.  Переверзєва,  В.Д.  Примак,  
І.В. Спасибо-Фатєєва, Ж.В. Чевичалова, Б.В. Шуба.

Значну  теоретичну  розробку  питання  «зняття  кор-
поративної  вуалі»  отримало  на  території  Російської Фе-
дерації. Аналізу даної  доктрини присвятили  свої  роботи  
К.А. Аристова, О.М. Верещагин, І.В. Григораш, А.В. Егоров,  
А.М  Захаров,  Я.В.  Карнаков,  О.М.  Калібернова,  
А.В.  Молохов,  Є.А.  Суханов,  Ю.В.  Тай,  І.Т.  Тарасов,  
В.Д. Федчук, І.І. Шиткіна.

Метою статті є формулювання пропозицій та висно-
вків  щодо  можливого  запровадження  в  законодавство 
України доктрини «зняття корпоративної вуалі», а також 
внесення змін до чинного законодавства України стосовно 
субсидіарної  та  солідарної  відповідальності  контролюю-
чих осіб  (засновників, учасників  (акціонерів) юридичної 
особи,  її  посадових  осіб  тощо)  за  зобов’язаннями  під-
контрольної їм юридичної особи.

Виклад основного матеріалу. Доктрина «зняття кор-
поративної вуалі» на практиці передбачає покладення від-
повідальності:

1) на материнську компанію за зобов’язаннями дочір-
ньої компанії;

2)  на  засновників,  учасників,  акціонерів  або  інших 
контролюючих  осіб  за  боргами  підконтрольної  юри-
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дичної  особи  (зокрема,  під  час  процедури  банкрутства  
[26, с. 184]);

3) на орган управління юридичної особи,  яким може 
бути фізична особа або управляюча компанія [4, с. 340].

В  іноземній  літературі  під  «зняттям  корпоративної 
вуалі»  розуміються  способи  захисту,  які  застосовуються 
з  метою  попередження  та  покарання  використання  ін-
ституту юридичної особи в шахрайських цілях. Такі спо-
соби  захисту  розвиваються  в  кожній юрисдикції  окремо 
з  урахуванням  її  соціальних, політичних  та  економічних 
факторів [31, с. 24–25]. Зняття корпоративної вуалі також 
тлумачать  як  особисту  відповідальність  контролюючих 
акціонерів або контролерів корпоративних груп за борги 
компанії [32, с. 184].

Необхідно  зауважити, що  застосування  судовими  ор-
ганами  такої  міри  відповідальності  є  винятком  і  більш 
характерне для приватноправових відносин. Можливість 
застосування даної доктрини до юридичних осіб публіч-
ного права, суб’єктів господарювання державного сектора 
економіки  та,  за  загальним  правилом,  до  акціонерів,  які 
не здійснюють контроль над юридичною особою, є мало-
ймовірною [32, с. 184].

У  вітчизняній  науковій  літературі  відсутній  єдиний 
підхід  стосовно  доцільності  впровадження  доктрини 
«зняття корпоративної вуалі» у законодавство України.

На  думку  Р.  А.  Майданика,  застосування  доктрини 
«зняття корпоративної вуалі» може зупинити шахрайські 
дії, маскування бізнесу або обхід закону юридичними осо-
бами,  які  створюють  для  обмеження  своїх  ризиків  інші 
юридичні  особи.  Тому  впровадження  доктрини  «зняття 
корпоративної вуалі» в українському законодавстві може 
мати коригуючий ефект, що дасть можливість кредитору 
притягнути фактичного «володільця» компанії до відпові-
дальності [5, с. 137–138].

В.М. Махінчук  вважає, що  застосування  на  практиці 
доктрини  «зняття  корпоративної  вуалі»  в  якості  основи 
для  ідентифікації  та  притягнення  контролюючих  корпо-
рацію осіб  до  відповідальності  за  її  борги надасть мож-
ливість  урегульовувати  проблемні  питання,  пов’язані  із 
справедливим розподіленням відповідальності в механіз-
мі цивільного обороту [6, с. 59].

На  думку  І.В.  Спасибо-Фатєєвої,  за  допомогою  док-
трини «зняття корпоративної вуалі» можна буде вирішу-
вати  питання  про  притягнення  до  відповідальності  за-
сновників  (учасників)  юридичної  особи,  які  створили  її 
не  для  добросовісної  підприємницької  діяльності,  а  для 
досягнення інших цілей – укладання договору на прихо-
вування майна, ухиляння від оплати товарів або від опо-
даткування тощо [25, с. 15].

Абсолютно  іншу думку  знаходимо у Л.О. Переверзє-
вої, яка вважає, що доктрина «зняття корпоративної вуалі» 
діє в межах прецедентного права і притаманна країнам за-
гального права, тому адаптування її до системи континен-
тального права не уявляється можливим [8, с. 146].

Наразі  окремі  випадки  відповідальності  контролюю-
чих осіб за зобов’язаннями юридичної особи передбачено 
законодавством України:

1) субсидіарна відповідальність холдингової компанії 
за зобов’язаннями корпоративного підприємства, дії (без-
діяльність) якої призвели до банкрутства останнього (час-
тина шоста статті 126 Господарського кодексу України від 
16.01.2003 № 436-IV) (далі – «ГК України») [2];

2) солідарна відповідальність власника майна боржни-
ка (уповноваженої ним особи), керівника боржника, голо-
ви  ліквідаційної  комісії  (ліквідатора),  які  не  звернулись 
до суду із заявою по порушення справи про банкрутство 
в  разі  виявлення  недостатності  майна  для  задоволення 
вимог  усіх  кредиторів  (частина  шоста  статті  95  Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII) 
[15];

3)  субсидіарна  відповідальність  товариства-право-
наступника  за  зобов’язаннями  акціонерного  товариства, 
діяльність  якого  припиняється  шляхом  поділу,  що  ви-
никли  до  поділу  та  перейшли  до  іншого  акціонерного 
товариства-правонаступника  (частина п’ята статті 85 За-
кону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008  
№ 514-VI) [19];

4) субсидіарна відповідальність акціонерного товари-
ства,  з  якого  здійснюється  виділ,  за  зобов’язаннями,  які 
перейшли до товариства, що виділилося,  згідно з розпо-
дільним балансом. Товариство, що виділилося, несе суб-
сидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які виникли 
в товариства, з якого здійснюється виділ, перед виділом, 
але не перейшли до товариства, що виділилося  (частина 
п’ята  статті  86  Закону України  «Про  акціонерні  товари-
ства» від 17.09.2008 № 514-VI) [19];

5)  забезпечення  погашення  боргу  перед  постачаль-
никами енергоносіїв учасником (засновником) теплопос-
тачальної  або  теплогенеруючої  організації  в  разі  при-
йняття рішення про її ліквідацію (частина п’ята статті 22 
Закону  України  «Про  теплопостачання»  від  02.06.2005  
№ 2633-IV) [18];

6)  відповідальність  пов’язаної  з  банком  особи  за  дії 
або бездіяльність, які призвели до завдання банку шкоди з 
її вини (частина шоста статті 58 Закону України «Про бан-
ки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III) [16].

Найбільш  актуальним  видається  питання  можливої 
відповідальності  контролюючих  осіб  за  зобов’язаннями 
товариства  з  обмеженою  відповідальністю  або  акціо-
нерного  товариства  перед  кредиторами  або  іншими  за-
інтересованими  особами  в  аспекті  відповідальності  ма-
теринської  компанії  за  боргами  дочірньої,  адже  саме  у 
відносинах  «материнська-дочірня  компанії»  доктрина 
«зняття корпоративної вуалі» застосовується найчастіше.

Так,  законодавством  України  за  наявністю  відносин 
контролю передбачено такі види юридичних осіб:

1)  асоційовані  підприємства  (господарські  організа-
ції) – група суб’єктів господарювання – юридичних осіб, 
пов’язаних  між  собою  відносинами  економічної  та/або 
організаційної  залежності  у  формі  участі  в  статутному 
капіталі  та/або управлінні  (частина перша статті  126 ГК 
України) [2];

2) асоційована компанія – юридична особа, в якій інша 
юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20 
або більше відсотками статутного капіталу та/або голосів 
(пункт тринадцятий частини першої статті 1 Закону Украї-
ни «Про фінансові послуги та державне регулювання рин-
ків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III) [17];

3) залежне господарське товариство – товариство з об-
меженою  або  додатковою  відповідальністю,  акціонерне 
товариство, в якому іншому (головному) господарському 
товариству  належать  двадцять  або  більше  відсотків  ста-
тутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою 
відповідальністю  чи  двадцять  або  більше  відсотків  про-
стих акцій акціонерного товариства (частина перша статті 
118 ЦК України) [29];

4) дочірня компанія – юридична особа, яка контролю-
ється іншою юридичною особою (материнською компані-
єю) (пункт чотирнадцятий частини першої статті 1 Закону 
України «Про фінансові послуги та державне регулюван-
ня ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III 
та стаття 2 Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» від 07.12.2000 № 2121-III) [16];

5) материнська компанія – юридична особа, яка контр-
олює  іншу  юридичну  особу  (дочірню  компанію)  (пункт 
вісімнадцятий  частини  першої  статті  1  Закону  України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III) [17].

Науковці  висловлюють  різні  позиції  щодо  розуміння 
поняття  залежного  господарського  товариства,  а  також 
можливості  і передумови відповідальності головного то-
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вариства за зобов’язаннями залежного, материнської ком-
панії за боргами дочірньої.

Так, І.В. Бейцун зазначає про відсутність необхіднос-
ті в розмежуванні залежних та дочірніх юридичних осіб. 
Науковець підтримує позицію, що існування організацій-
но-правової форми дочірнього підприємства як такого, що 
створене одним засновником, не відповідає вимогам рин-
кової економіки та світовим стандартам. Дане поняття має 
використовуватися не як організаційно-правова форма, а з 
метою позначення характеру відносин економічної залеж-
ності між юридичними особами. Враховуючи це, доціль-
ним  є  встановлення  субсидіарної  відповідальності  осно-
вної організації за борги дочірньої організації за наявності 
таких підстав: недостатність майна дочірньої організації 
для  задоволення  вимог  кредиторів,  зловживання  правом 
або можливістю управління основною організацією і вина 
основної організації [1, с. 5, 14].

Є.М. Дядюк, навпаки, вважає, що поняття «залежне» 
та  «дочірнє»  різні  за  змістом  та  за  підставами  набуття 
такого статусу [3, с. 5],  і переконаний у необхідності за-
конодавчого  закріплення  субсидіарної  відповідальності 
контролюючої  (головної)  особи  перед  кредиторами  під-
контрольної  (залежної) незалежно від вини головної, що 
буде сприяти  захисту прав кредиторів,  інвесторів  залеж-
ної особи [3, с. 9]. А для притягнення головного підпри-
ємства до відповідальності  за  зобов’язаннями залежного 
необхідно,  на  думку  науковця,  запровадити  можливість 
встановлювати як у судовому, та і в адміністративному по-
рядку факт контролю або впливу на  залежне товариство 
[3, с. 13].

Б.В.  Шуба  пропонує  скасувати  і  замінити  поняття 
«асоційованих підприємств» на поняття «фактичних від-
носин  залежності»  [3,  с.  5]. Л.О. Переверзєва підтримує 
позицію,  що  автономне  дочірнє  підприємство  (відмеж-
оване від контролюючого щодо управління й відповідаль-
ності)  не  відповідає  за  боргами  контролюючого  підпри-
ємства,  а  останнє  не  відповідає  за  боргами  автономного 
дочірнього підприємства за винятком випадків, коли між 
ним укладено договір підпорядкування; в таких випадках 
у разі винних дій контролюючого підприємства воно по-
винно компенсувати дочірньому збитки, завдані виконан-
ням його вказівок [8, с. 5].

В.Д.  Примак  пропонує  з  метою  захисту  цивільних 
прав та  інтересів кредиторів підконтрольних юридичних 
осіб у цивільному законодавстві встановити правило про 
солідарну відповідальність суб’єктів вирішального впли-
ву  за  зобов’язаннями  контрольованих  ними  юридичних 
осіб у разі, коли вказані зобов’язання виникли з договорів, 
укладених  на  виконання  розпоряджень  контролюючого 
суб’єкта,  або  внаслідок  правопорушення,  вчиненого  за 
вказівкою винного суб’єкта контролю [14, с. 375].

Законодавством  детально  не  врегульовано  відносини 
щодо залежних осіб, не створено норм, якими здійснюва-
лося б правове регулювання економічної залежності між 
учасниками об’єднань підприємств (стаття 120 ГК Укра-
їни). Тим не менш, законодавче закріплення відповідаль-
ності  учасників  залежного  господарського  товариства  є 
невід’ємною вимогою захисту інтересів учасників право-
вого обороту [30, с. 16].

Як було зазначено вище, єдиний випадок субсидіарної 
відповідальності  контролюючого  товариства  –  це  відпо-
відальність холдингової компанії,  дії  (бездіяльність)  якої 
призвели  до  банкрутства  корпоративного  підприємства 
(частина шоста статті 126 ГК України) [2].

Судова  практика  щодо  застосування  частини  шостої 
статті 126 ГК України безпосередньо до холдингових ком-
паній  практично  відсутня. Проте  існує  багато  прикладів 
фактичних холдингових відносин, коли між асоційовани-
ми підприємствами виникають відносини контролю – під-
порядкування,  при  цьому  такі  підприємства  не  підпада-
ють під визначення холдингової компанії і корпоративних 

підприємств у розумінні Закону України «Про холдингові 
компанії в Україні» від 15.03.2006 № 3528-IV.

Відповідальність  інших  юридичних  осіб  за 
зобов’язаннями  підконтрольних  їм  суб’єктів  господа-
рювання  законодавством не  передбачена. Аналіз  судової 
практики свідчить про наявність випадків звернення із по-
зовними  вимогами про притягнення  до  відповідальності 
таких юридичних осіб та про відмову судів у їх задоволен-
ні, оскільки відповідач (контролююча особа) не є холдин-
говою компанію, а залежне від неї товариство – корпора-
тивним підприємством у розумінні Закону України «Про 
холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 № 3528-IV.

Для  прикладу,  Господарський  суд Одеської  області  в 
рішенні  від  25  серпня  2010  року  у  справі №  29/107-10-
2362  зазначив  про  необґрунтованість  застосування  зако-
нодавчих положень, передбачених статтею 126 ГК Украї-
ни, до спірних правовідносин оскільки, виходячи зі змісту 
Закону України «Про холдингові компанії в Україні», від-
повідач не  є  холдинговою компанією,  як  і  не  є  корпора-
тивним підприємством юридична  особа  –  боржник  [20]. 
Позицію суду першої  інстанції про відсутність правових 
підстав  для  застосування  до  відповідача  субсидіарної 
відповідальності  на підставі  статті  126 ГК України було 
в подальшому підтримано Одеським апеляційним госпо-
дарським судом (постанова від 05 жовтня 2010 року)  [9] 
та  Вищим  господарським  судом  України  (постанова  від  
21 грудня 2010 року) [10].

Аналогічну позицію щодо поширення положення про 
відповідальність на підставі частини шостої статті 126 ГК 
України виключно на холдингові компанії та корпоративні 
підприємства, Господарський суд Одеської області підтри-
мав у  справі № 6/120-10-4093  [21]  (підтверджено поста-
новою Одеського апеляційного господарського суду) [11], 
у справах № 27-29/97-10-2192 [23] та № 916/1771/14 [24] 
(підтверджено  постановою  Одеського  апеляційного  гос-
подарського суду) [13].

У справі № 28/136-10-4530 Господарський суд Одесь-
кої області задовольнив вимоги позивача та стягнув із за-
сновника  дочірнього  підприємства  (відповідача)  кошти 
[22]. Однак Одеський апеляційний господарський суд ска-
сував зазначене рішення, оскільки юридична особа – від-
повідач не була холдинговою компанією, а тому відсутні 
правові підстави для застосування до відповідача субсиді-
арної відповідальності за частиною шостою статті 126 ГК 
України, використання якої можливо за диспозицією цієї 
норми виключно по відношенню до холдингових компа-
ній. Цікавою є також позиція колегії суддів, що всі твер-
дження  позивача щодо  умисного  доведення  до  банкрут-
ства  дочірнього підприємства  є  оціночними  судженнями 
і жодного документу, зокрема процесуального, ухваленого 
під час розгляду справи про банкрутство щодо наявності 
ознак доведення до банкрутства, суду позивачем не було 
надано [12].

Частина шоста статті 126 ГК України не має широкої 
практики застосування до холдингових компаній, що зу-
мовлює виникнення проблемних ситуацій під час  її  реа-
лізації.

Для прикладу, в справі № б15/29/40/41/04 розпорядник 
звернувся до суду з клопотанням про витребування в хол-
дингової компанії документів щодо її дій (рішень) стосов-
но боржника, які мали місце до порушення провадження 
в справі про банкрутство та стосуються майнових інтер-
есів такого боржника, а також документів щодо майнового 
стану холдингової компанії з метою її можливого притяг-
нення в подальшому до субсидіарної відповідальності за 
наявності  для цього підстав,  передбачених  законом. Суд 
задовольнив  клопотання  розпорядника  майна  боржника 
та  ухвалив  витребувати  відповідні  документи  [27].  Од-
нак холдингова компанія не виконала вимоги ухвали і не 
надала витребувані судом документи. Господарський суд 
повторно зобов’язав холдингову компанію виконати вимо-
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ги ухвали та подати до суду необхідні документи. Тобто 
повторно витребував документи та продовжив строк їх по-
дання [28].

Обмеженість застосування частини шостої статті 126 
ГК  України  не  відповідає  практичним  потребам  та  не 
сприяє захисту інтересів кредиторів й інших заінтересова-
них осіб, а тому в літературі цілком слушно висловлюєть-
ся  пропозиція  вдосконалення  субсидіарної  відповідаль-
ності  контролюючих юридичних  осіб  за  зобов’язаннями 
підконтрольних [7, с. 70–71].

Для цього, зокрема, пропонується: зняти вимоги до ор-
ганізаційно-правової форми та порядку створення холдин-
гової компанії; визнати холдинговою компанією будь-яку 
господарську організацію, яка володіє холдинговими кор-
поративними пакетами акцій  (часток) двох  і більше кор-
поративних підприємств [7, с. 70–71]; розширити підстави 
застосування  цієї  відповідальності  на  всі  випадки  пору-
шення господарських зобов’язань корпоративним підпри-
ємством, якщо воно не в  змозі  самостійно  задовольнити 
вимоги  кредитора  розповсюдити  такий  вид  відповідаль-
ності на групу асоційованих підприємств із вирішальною 
залежністю (які фактично представляють собою холдин-
ги), наявність якої може встановлюватись у суді на вимогу 
кредитора корпоративного підприємства [7, с. 73–74].

Висновки. Доктрину «зняття корпоративної вуалі» не-
можливо  застосовувати  в Україні  в  її  класичному вигля-
ді. Так, це зумовлюється системою права України, адже в 

Україні прецедент не є джерелом права. Додатковим фак-
тором, що свідчить про неможливість  застосування док-
трини, є суперечність такого механізму правовій природі 
конструкції юридичної особи в Україні.

Тому вбачається за доцільне вдосконалити положення 
законодавства щодо відповідальності контролюючих осіб 
за зобов’язаннями підконтрольної юридичної особи, що є 
близькими до доктрини «проникаючої відповідальності», 
розробленої в країнах континентальної системи права.

Зокрема, одним із кроків до реформування законодав-
ства  є  можливе  поширення  норми  про  субсидіарну  від-
повідальність  холдингової  компанії  за  зобов’язаннями 
корпоративного підприємства, дії (бездіяльність) якої при-
звели до банкрутства останнього, на відносини «материн-
ська-дочірня компанії». У цьому аспекті підлягає розши-
ренню поняття дочірньої компанії: вважаємо помилковим 
охоплення змістом даного поняття окремої організаційно-
правової форми. Воно має застосовуватись щодо юридич-
них осіб, над якими здійснюється контроль іншою фізич-
ною або юридичною особою.

Отже, як було проаналізовано вище, чинне законодав-
ство України, що регулює  субсидіарну  та  солідарну  від-
повідальність юридичних та фізичних осіб (засновників, 
учасників (акціонерів) тощо) за зобов’язаннями юридич-
ної особи, над діяльністю якої ними здійснюється контр-
оль,  не  є  досконалим,  не  відповідає  потребам  сучасних 
суспільних відносин та потребує вдосконалення.
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УДК 347.26

ПРАВО КОРиСТУВАННЯ ЖиТЛОМ ВЛАСНиКА ЧЛЕНАМи ЙОГО СІМ’ї

ThE rIghT TO uSE OwNEr’S aCCOMMOdaTION By MEMBErS Of hIS faMILy

Воронова О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри цивільного, 
адміністративного та фінансового права

Інституту права імені Володимира Сташиса 
Класичного приватного університету

У статті досліджено право користування житлом власника членами його сім’ї. Проаналізовано суб’єктний склад членів сім’ї власника. 
Приділено увагу питанням припинення права користування житлом власника членів сім’ї та колишніх членів сім’ї власника житла.

Ключові слова: власник, право користування житлом, член сім’ї власника, суб’єктний склад членів сім’ї, особистий сервітут, серві-
тутне право.

В статье исследовано право пользования жильем собственника членами его семьи. Осуществлен анализ субъектного состава чле-
нов семьи собственника. Уделено внимание вопросам прекращения права пользования жильем собственника членами семьи и бывши-
ми членами семьи собственника жилья.

Ключевые слова: собственник, право пользования жильем, член семьи собственника, субъектный состав членов семьи собствен-
ника, личный сервитут, сервитутное право.

The article explores the right to use owner’s accommodation by members of his family. The subject consist of family owner’s members is 
analyzed. Attention is paid to the issues of termination of the right to use the owner’s accommodation by family members and former members 
of the owner’s family.

Key words: owner, accommodation right, member of the owner’s family, subject consist of family owner’s members, personal easement, 
servitude law.

Постановка проблеми.  З  набуттям  законодавством, 
що  регулює  право  власності,  приватизацію  житла,  чин-
ності житлові відносини зазнали значних змін. Предметом 
права власності громадян на житло, згідно зі ст. 379 Ци-
вільного кодексу України (далі – ЦК України) виступають 
не тільки житловий будинок, квартира, а й інші приміщен-
ня, призначені та придатні для постійного проживання в 
них. Згідно зі ст. 319 ЦК України власник має право вчиня-
ти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. 
Вселення своїх членів сім’ї є результатом реалізації прав 
власника, внаслідок чого у них виникає право на користу-
вання чужим майном (сервітутне право).

Речові  права  на  чуже  майно  відомі  ще  з  римського 
приватного права. Конкуруючи з правом власності, речові 
права на чуже майно виявляються сильнішими за нього та 
змушують власника уступати вимогам, що з них виплива-
ють [1, с. 155]. До речових прав на чуже майно належать 
сервітутні права, які в сучасному цивільному законодав-
стві, як  і в римському приватному праві, поділяються на 

два  види  –  земельні  та  особисті.  Найбільш  поширеним 
випадком  встановлення  особистого  сервітуту  є  встанов-
лення  права  користування житлом  членів  сім’ї  власника 
житла. Вказане сервітутне право встановлюється законом 
та пов’язується з двома обставинами: 1) правом користу-
вання житлом  володіє  особа,  яка  є  членом  сім’ї  власни-
ка житла;  2)  право  користування житлом має  член  сім’ї 
власника, який постійно з ним проживає. На жаль, чинне 
законодавство містить низку колізій та прогалин, які ви-
кликають проблеми на практиці.

Стан опрацювання. Теоретичною  основою  до-
слідження  стали  наукові  висновки,  викладені  у  працях  
Ю. Балюк, О. Білоцького, М. Галянтича, О. Дзери, Б. Ду-
кальський,  І.  Жилінкової,  Ю.  Зіоменко,  Н.  Кузнєцової,  
І. Кучеренко, Р. Лідовця, В. Маслова, І. Спасибо-Фатєєвої, 
В. Цюри, Л. Щеннікова та інших учених.

Проте  зміни  в  суспільно-політичному  житті,  а  отже, 
новели  законодавства,  що  націлені  на  врегулювання  ак-
туальних питань  сьогодення,  ставлять перед науковцями 
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завдання щодо дослідження й аналізу відповідної норма-
тивно-правової  бази  та шляхів  удосконалення правового 
регулювання права користування житлом власника члена-
ми його сім’ї.

Виклад основного матеріалу. Право членів сім’ї влас-
ника на користування жилою площею є їх правом на цю 
площу з огляду на ст. 405 ЦК України, оскільки вони во-
лодіють і користуються жилою площею нарівні з її влас-
ником і вправі вимагати захисту прав від будь-яких інших 
осіб.

Сім’я визнається особливим суб’єктом житлових пра-
вовідносин [2, с. 123–126]. Відповідно до ч. 3 ст. 64 Жит-
лового кодексу УРСР (далі – ЖК УРСР) до членів сім’ї на-
лежить дружина, їх діти, батьки. Ст. 3 Сімейного кодексу 
України (далі – СК України) передбачено, що сім’ю скла-
дають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Для  більш широкого  розуміння  поняття  «член  сім’ї» 
нагадаємо визначення, одне з яких надав Конституційний 
Суд України у своєму Рішенні від 3 червня 1999 р. [3]. Ана-
лізуючи положення Рішення, можна зробити висновок, що 
до кола членів сім’ї, наприклад, військовослужбовця, на-
лежать його (її) дружина (чоловік), їх діти і батьки. Діти є 
членами сім’ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з 
подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або 
позашлюбні.  Членами  сім’ї  можуть  бути  визнані  й  інші 
особи за умов постійного проживання разом із суб’єктом 
права на пільги  і  ведення  з ним спільного  господарства, 
тобто  не  лише  його  (її)  близькі  родичі  (рідні  брати,  се-
стри, онуки, дід,  баба),  але й  інші родичі  або особи,  які 
не перебувають  із військовослужбовцем у безпосередніх 
родинних зв’язках  (неповнорідні брати, сестри,  зять, не-
вістка, вітчим, мачуха, опікуни, піклувальники, пасинки, 
падчерки та інші).

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про попередження на-
сильства в сім’ї» [4], членами сім’ї є особи, які перебува-
ють у шлюбі; проживають однією сім’єю, але не перебува-
ють у шлюбі; їхні діти; особи, які перебувають під опікою 
чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії спо-
ріднення за умови спільного проживання.

Ст. 1 Консульської конвенції між Україною і Республі-
кою Куба від 23 вересня 2002 р. [5] передбачено, що «член 
сім’ї» означає дружину  (чоловіка), дітей, батьків праців-
ника консульської установи, а також інших осіб, які про-
живають разом із ними і знаходяться на його утриманні.

Отже, враховуючи зазначене, серед членів сім’ї влас-
ника жилого приміщення можна виділити дві категорії:

1)  безспірні  члени  сім’ї  (дружина  (чоловік);  діти;  
батьки);

2)  особи,  які  постійно  проживають  разом  з  власником 
жилого  приміщення  і  ведуть  із  ним  спільне  господарство. 
До таких осіб належать не тільки близькі родичі (рідні брати, 
сестри, онуки, дід і баба), але й інші родичі чи особи, які не 
перебувають із власником жилого приміщення у безпосеред-
ніх  родинних  зв’язках  (брати,  сестри  дружини  (чоловіка), 
неповнорідні брати і сестри, зять, невістка; вітчим, мачуха, 
опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші).

Таким чином, у коло членів сім’ї власника житла вво-
дяться  співмешканці,  сторонні  особи,  зареєстровані  в 
житловому приміщенні. Таких осіб власник не має жодної 
можливості зняти з реєстрації та виселити інакше, як у ви-
падку, якщо вони самі не припинять проживати за місцем 
своєї реєстрації.

Діти  наймача  та  його  дружини  належать  до  членів 
сім’ї наймача, оскільки за ст. 29 ЦК України місцем про-
живання малолітніх дітей є місце проживання їх батьків, 
а повнолітні син (донька) і його дружини є членами сім’ї 
власника лише в тому разі, якщо вони проживають разом 
із власником.

Дружиною наймача є особа, з якою власник перебуває 
у  зареєстрованому  шлюбі,  права  та  обов’язки  дружини 

власника виникають водночас із моменту вселення у жит-
лове приміщення. Дружиною наймача є також особа, яка 
вселилась у житлове приміщення після реєстрації шлюбу 
з власником для створення сім’ї і постійного проживання 
у житловому приміщенні. 

Необхідно зазначити, що відповідно до ст. 6 СК Укра-
їни правовий статус дитини має особа до досягнення нею 
повноліття.  У  частині  ж  другій  цієї  статті  діти  за  віком 
поділені на дві групи: малолітньою вважається дитина до 
досягання нею чотирнадцяти років  та неповнолітньою – 
дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. За 
ст.  1  Конвенції  про  права  дитини  [6],  дитиною  є  кожна 
людська  істота  до  досягання  нею  18-річного  віку,  якщо, 
за законом, що застосовується до особи, вона не досягає 
повноліття раніше. З. Ромовська [7, с. 30] зазначає, що ані 
реєстрація шлюбу до досягнення цього віку, ані надання 
повної цивільної дієздатності тому, хто працює за трудо-
вим договором або бажає займатися підприємництвом, не 
припиняють у такої особи статусу дитини. 

Відповідно до ч. 2 ст. 176 СК України, права батьків та 
дітей на користування житлом, яке є власністю когось  із 
них, встановлюються законом.

Право  користування житлом  дитиною,  яка  не  є  спів-
власником  житлового  приміщення,  встановлюється  пев-
ними правовими нормами.

Так,  відповідно до ч.  2  та  ч.  3  ст.  18 Закону України 
«Про охорону дитинства» [8], діти – члени сім’ї наймача 
або власника жилого приміщення мають право користува-
тися займаним приміщенням нарівні з власником або на-
ймачем. Органи опіки та піклування зобов’язані здійсню-
вати контроль за додержанням батьками або особами, які 
їх  замінюють, майнових  та житлових прав дітей під  час 
відчуження житлових приміщень та купівлі нового житла. 

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 405 ЦК України, 
згідно з якою члени сім’ї власника житла, які проживають 
разом  із ним, мають право на користування цим житлом 
відповідно до закону.

Рівність  на  право  користуватися  займаним  примі-
щенням затверджена у ст. 156 Житлового кодексу УРСР,  
а саме: члени сім’ї власника жилого будинку (квартири), 
які  проживають  разом  із  ним  у  будинку  (квартирі),  що 
йому належить, користуються жилим приміщенням нарів-
ні  з  власником будинку  (квартири),  якщо під  час  їх  все-
лення не було іншої угоди про порядок користування цим 
приміщенням.  За  згодою  власника  будинку  (квартири) 
член його сім’ї вправі вселяти в займане ним жиле при-
міщення інших членів сім’ї. На вселення до батьків їхніх 
неповнолітніх дітей згоди власника не потрібно.

Обсяг прав членів сім’ї сервітуаріїв цивільним законо-
давством чітко не визначається, але, згідно зі ст. 403 ЦК 
України,  зміст  сервітуту  складають  такі  правомочності 
його суб’єктів: 

1)  особа  може  користуватися  чужим майном  лише  у 
межах, визначених сервітутом (користуються жилим при-
міщенням нарівні з власником такого приміщення, можуть 
вселяти,  за певних умов,  інших членів  сім’ї,  зобов’язані 
дбайливо  ставитися  до  житла,  брати  участь  у  витратах 
щодо утримання житла, прибудинкової території і прове-
дення ремонту, згідно ст. 156 ЖК УРСР); 

2) строк встановлення сервітуту може бути визначений 
або невизначений (для особистого сервітуту, який набуває 
чинності за законом, право користування виникає у членів 
сім’ї не на окремий строк або невизначений термін, а до-
вічно);

3)  особа,  яка  користується  сервітутом,  зобов’язана 
вносити  плату  за  користування  майном,  якщо  інше  не 
встановлено договором, законом, заповітом або рішенням 
суду;

4) сервітут не позбавляє власника майна, щодо якого 
він встановлений, права володіння, користування та роз-
порядження цим майном; 
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5)  сервітут  зберігає  чинність  у  разі  переходу  до  інших 
осіб права власності на майно, щодо якого він встановлений; 

6)  сервітут  не  підлягає  відчуженню  (відступати  від 
цього  правила  при  укладенні  правочину  не  можна,  але 
правочин на відчуження сервітуту не є нікчемним, а ви-
знається недійсним судом на вимогу суб’єкта, чиє право 
порушується таким правочином); 

7)  суб’єкт  сервітуту  зобов’язаний  відшкодовувати 
збитки, завдані власникові нерухомого майна.

Ст. 405 ЦК України закріплює право членів сім’ї влас-
ника житла на користування цим житлом відповідно до за-
кону. Дана норма містить посилання на ЖК УРСР.

Цією ж статтею визначено спеціальну підставу припи-
нення сервітутного права: член сім’ї власника житла втра-
чає право на користування цим житлом у разі відсутності 
члена  сім’ї  без  поважних  причин  понад  один  рік,  якщо 
інше не встановлено домовленістю між ним  і власником 
житла або законом. 

Інші випадки припинення права користування житлом 
для члена сім’ї власника, у разі розлучення, можуть бути 
встановлені  домовленістю між  власником житла  та  чле-
ном його сім’ї за допомогою шлюбного договору. Подруж-
жя може вказати про звільнення житлового приміщення, в 
разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації 
або без неї.

На практиці  трапляються численні випадки, коли ко-
лишній член  сім’ї  не бажає  звільняти житло, продовжує 
їм користуватись, і власник стикається з проблемою, коли 
фактично чужа людина проживає в його житлі,  і в нього 
немає жодних законних підстав цього позбавитись.

Єдиний  спосіб,  яким  нині  можна  скористуватися  з 
метою  висилити  небажану  особу  з  житла  власника,  за-
кріплено  у  ст.  116 ЖК УРСР. Відповідно  до  ч.  1  ст.  116 
ЖК УРСР,  якщо  наймач,  члени  його  сім’ї  або  інші  осо-
би, які проживають разом із ним, систематично руйнують 
чи псують жиле приміщення, або використовують його не 
за  призначенням,  або  систематичним  порушенням  пра-
вил  соціалістичного  співжиття  роблять  неможливим для 
інших проживання із ними в одній квартирі чи в одному 
будинку,  а  заходи  запобігання  і  громадського впливу ви-
явились  безрезультатними,  виселення  винних  на  вимогу 
наймодавця або інших зацікавлених осіб провадиться без 
надання іншого жилого приміщення.

Для використання цієї можливості від власника потре-
буються  додаткові  зусилля:  потрібно  довести  неможли-
вість спільного проживання, надати суду докази порушен-
ня «правил соціалістичного співжиття».

Р. Лідовець слушно зазначає, що існують загальні під-
стави припинення сервітуту, встановлені ст. 406 ЦК Укра-
їни: відповідно до ч. 4 ст. 406 ЦК України, сервітут припи-
няється у разі припинення обставини, яка була підставою 
для  встановлення  сервітуту  [9].  Отже,  із  припиненням 
сімейних відносин фактично відпадає й підстава, передба-
чена  законом, користування житлом колишніми членами 
сім’ї власника.

Ч. 4 ст. 156 ЖК України встановлює, що припинення 
сімейних  відносин  із  власником  квартири  не  позбавляє 
членів його сім’ї права користування займаним житловим 
приміщенням. Надавши свою згоду на реєстрацію члена 
сім’ї у житловому приміщенні, власник приміщення тим 
самим  визнає  за  таким  членом  (колишнім  членом)  своєї 
сім’ї право користування таким житлом.

В. Кара підкреслює, що вибуття певної особи зі складу 
сім’ї власника житла зі збереженням за нею права на ко-

ристування житлом і появою обов’язку сплачувати зазна-
чені платежі не перетворює її на наймача житла, адже від-
носини найму ґрунтуються на договорі, а права колишніх 
членів сім’ї – на законі [10]. Цей висновок відповідає ч. 4 
ст. 156 та ст. 162 ЖК УРСР. 

Особливої уваги заслуговує правове положення непо-
внолітніх членів сім’ї власника. Стосовно членів сім’ї – ді-
тей, які не проживають та/або не зареєстровані (зняті з ре-
єстраційного обліку за місцем проживання (перебування) 
та отримали довідку про зняття з реєстрації) без поважних 
причин понад один рік, дія особистого сервітуту не при-
пиняється. Щодо них встановлена пряма вказівка закону 
(ч. 2 ст. 3 СК України): дитина не перестає бути членом 
сім’ї своїх батьків, навіть коли спільно з ними не прожи-
ває. Крім того, законом встановлено, що за дитиною, над 
якою встановлено опіку або піклування або яка залишила-
ся без піклування батьків  і проживає у дитячому закладі 
або закладі охорони здоров’я, зберігається право користу-
вання житлом, в якому вона проживала до встановлення 
опіки або піклування (ст. ст. 247, 248 СК України).

Висновки. Питання  припинення  прав  користуван-
ня  житлом  членів  сім’ї  та  колишніх  членів  сім’ї  влас-
ника  житла  залишаються  спірними.  Судова  практика  
[11, с. 586–591; 12] заснована на необхідності захисту прав 
власника житла і втрати колишніми членами сім’ї власни-
ка житла права на проживання в ньому при переході права 
на це житло іншій особі. 

Для вирішення вказаних проблем має на меті стабіль-
ність житлового правовідношення, тому назріла необхід-
ність модернізації норм ЖК УРСР та ЦК України, зокрема 
у частині припинення прав користування житлом колиш-
ніх членів сім’ї власника. Так, відсутність члена сім’ї влас-
ника житла понад один рік має бути включена до переліку 
підстав припинення сервітуту, передбаченого ч. 1 ст. 406 
ЦК України, або зміст ч. 2 ст. 405 ЦК України має прямо 
визначати її підставою припинення сервітуту.

Крім того, в законі варто закріпити можливість припи-
нення особистого сервітуту у вигляді права користування 
житлом на підставі  п.  4  ч.  1  ст.  406 ЦК України,  а  саме 
внаслідок  «припинення  обставини,  яка  була  підставою 
для  встановлення  сервітуту».  Тому  розірвання  шлюбу, 
залежно від конкретних обставин, матиме наслідком при-
пинення сервітуту у вигляді права користування житлом, 
принаймні, в судовому порядку.

Окремого  врегулювання  потребує  проблема  припи-
нення права колишніх членів сім’ї на користування жит-
лом унаслідок переходу права власності на нього до іншої 
особи. Таке право у члена сім’ї  існує лише  за наявності 
у  власника  права  приватної  власності  на  житло,  а  тому 
припинення  права  власності  на  нього  припиняє  й  право 
членів його сім’ї користуватися ним (так зазначає судова 
практика).

Проте,  з  другого боку, це право члена  сім’ї  власника 
визначається особистим сервітутом  згідно  із ч.  1  ст.  405 
ЦК України, не можна не враховувати приписів ч. 6 ст. 403 
ЦК України, які прямо вказують на те, що сервітут збері-
гає чинність у разі переходу до інших осіб права власності 
на майно, щодо якого він установлений.

Отже, узгодження норм загального та спеціального за-
конодавства,  роз’яснень  вищих  судових  інстанцій  дасть 
змогу  уникнути  багатьох  проблем,  пов’язаних  із  захис-
том особистої приватної власності від неправомірних по-
сягань  та  відвертих  зловживань  із  боку колишніх членів 
сім’ї.
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ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ В АСПЕКТІ ВРАхУВАННЯ БОРГОВих ЗОБОВ’ЯЗАНь

dIVISION Of MarITaL PrOPErTy IN TErMS Of TaKINg INTO aCCOuNT dEBT

Гресь Н.М.,
старший викладач кафедри приватного та соціального права 

Сумського національного аграрного університету

У статті розглядаються окремі проблеми поділу спільних зобов’язань подружжя. Конкретизується, що розуміється під спільними 
борговими зобов’язаннями. Проводиться аналіз поняття «договір в інтересах сім’ї». Деякі положення діючого законодавства охарактери-
зовані із загальнотеоретичних позицій на основі правозастосовної практики. 

Ключові слова: спільне майно подружжя, боргові зобов’язання, договір, кредит, поділ майна подружжя, потреби сім’ї.

В статье рассматриваются отдельные проблемы раздела общих обязательств супругов. Конкретизируется, что понимается под об-
щими долговым обязательствам. Проводится анализ понятия «договор в интересах семьи». Некоторые положения действующего за-
конодательства охарактеризованы с общетеоретических позиций на основе правоприменительной практики.

Ключевые слова: общее имущество супругов, долговые обязательства супругов, кредит, раздел общего имущества супругов, ин-
тересы семьи.

 The article deals with the protection of rights of spouses in the property division. The concept of «contract in the interests of the family» is 
analyzed. The author concludes that the liabilities (debts) of the spouses as part of their total assets, and in case of divorce will be divided be-
tween the spouses in accordance with the law.

Key words: community property, spouses’ community debts, division of marital property, spouses’ property.

Постановка проблеми. У  зв’язку  з  широким  роз-
повсюдженням  кредитування  питання  поділу  боргових 
зобов’язань  подружжя  є  одним  із  нагальних  питань, що 
виникає  під  час  здійснення  поділу майна між  чоловіком 
і дружиною. Сімейний  і Цивільний кодекси України,  які 
регламентують питання поділу майна подружжя, не міс-
тять норм, що здійснюють правове регулювання розподілу 
боргових зобов’язань. Законодавство взагалі не розглядає 
борги  подружжя  в  якості  самостійного  предмету  поділу. 
Тому способи врегулювання майнових спорів, пов’язаних 
із  поділом  майна  подружжя  із  врахуванням  боргових 
зобов’язань,  є  актуальною  проблемою,  яка  потребує  на-
укового дослідження. 

Стан дослідження. Окремі аспекти даної теми розгляда-
лися в працях вітчизняних науковців І. Жилінкової, О. Дзери, 
М. Дякович, Я. Романюка, О. Простибоженка, Т. Кравцової. 
Разом із тим ґрунтовне дослідження цієї проблеми не прово-
дилося, тому питання поділу боргових зобов’язань подруж-
жя потребує більш детального вивчення.

Метою статті є аналіз проблемних питань, які вини-
кають у процесі поділу майна  із  врахуванням боргових 

зобов’язань, виявлення законодавчих колізій і прогалин, 
що стають на перешкоді здійснення особами своїх прав 
або,  навпаки,  стають  підставами  для  зловживання  пра-
вом.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  ч.  3  
ст. 368 Цивільного кодексу (далі – ЦК України) та ч. 1 ст. 60  
Сімейного кодексу України (далі – СК України) майно, на-
буте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоло-
вікові на праві спільної сумісної власності. Майном згідно  
з ч. 1 ст. 190 ЦК України вважається не лише предмети ма-
теріального світу, а також майнові права й обов’язки.

Посилаючись на п. 24 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про практику застосування судами законо-
давства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання 
шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного май-
на подружжя» № 11 від  21  грудня 2007 р.  [1]  до  складу 
майна,  що  підлягає  поділу,  включається  загальне  майно 
подружжя, наявне  в нього на  час  розгляду  справи,  та  те 
майно, що знаходиться в третіх осіб. Під час поділу майна 
враховуються  також борги  подружжя  та  правовідносини 
за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї. 
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Уявляється,  що  борги  не  можуть  бути  самостійним 
об’єктом поділу, оскільки діляться нерухоме і рухоме май-
но, заощадження. Означена постанова зазначає про враху-
вання, а не поділ боргових зобов’язань. Але з правового 
аналізу позицій, висловлених Верховним Судом України в 
постанові від 19 червня 2013 р. у справі № 6-55ц13, поста-
нові від 27 квітня 2016 р. у справі 6-486цс16 та постанові 
Верховного суду України від 20 лютого 2013 р. у  справі 
№ 163цс12, вбачається, що в разі поділу спільного майна 
подружжя підлягають поділу не тільки речі,  а й майнові 
права  і  зобов’язання, тобто спільні борги подружжя під-
лягають включенню до складу спільного майна чоловіка 
і дружини.

У Сімейному  і Цивільному  кодексах України  відсут-
нє правове визначення поняття боргового або майнового 
зобов’язання.  У  національній  судовій  практиці  та  науці 
вживання терміну «боргове зобов’язання» зумовлено уяв-
ленням про заборгованість особи перед банком (фінансо-
вою установою), тобто про грошове зобов’язання. Однак 
грошове зобов’язання є лише одним із різновидів майно-
вого (боргового) зобов’язання. Майнові зобов’язання від-
повідно до ч. 2 ст. 509 ЦК України виникають із підстав, 
встановлених  ст.  11  ЦК  України,  до  яких  відносяться:  
(1) договори та інші правочини; (2) створення об’єктів ін-
телектуальної власності; (3) завдання шкоди; (4) інші юри-
дичні факти; (5) у випадках, передбачених актами цивіль-
ного законодавства: (а) з актів органів державної влади і 
місцевого самоврядування; (б) з рішення суду.

Зобов’язання (борги) подружжя можуть бути особис-
тими і спільними, договірними і позадоговірними. Сімей-
не законодавство не містить поняття та не визначає кри-
теріїв чи ознак спільного зобов’язання подружжя. Аналіз 
ст. 73 СК України, що передбачає особливості стягнення 
за зобов’язаннями одного з подружжя, дозволяє стверджу-
вати про виникнення спільних та особистих зобов’язання 
чоловіка і дружини.

Єдиної думки науковців щодо віднесення зобов’язань 
до числа спільних не склалося. Виходячи з регламентації 
законодавства відносимо такі боргові зобов’язання до за-
значених: 

– борги за договорами, які були укладені обома з по-
дружжя і за якими вони прийняли на себе зобов’язання; 

– борги за договорами, які були укладені одним із по-
дружжя в інтересах сім’ї, якщо кошти, одержані за такими 
договорами, використані на потреби сім’ї;

–  борги  за  зобов’язаннями,  що  виникли  внаслідок 
спільного  завдання  шкоди  іншим  особам(  ст.  1190  ЦК 
України);

–  борги  за  зобов’язаннями подружжя  з  відшкодуван-
ня шкоди,  завданої  їх  дітьми,  які  не  досягли  повноліття  
(ст. 1178 ЦК України); 

–  борги, що  виникли  через  безпідставне  набуття  або 
збереження  обома  з  подружжя  майна  за  рахунок  іншої 
особи (ст. 1213 ЦК України).

У  зобов’язаннях,  в  яких  боржником  не  виступають 
обидва з подружжя, є спірні моменти. Найбільше протиріч 
викликають борги за договорами, які були укладені одним 
із подружжя. Ч. 4 ст. 65 СК України передбачає, що дого-
вір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, ство-
рює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одер-
жане за договором, використане в інтересах сім’ї. Аналіз 
зазначеної норми породжує запитання стосовно статусу в 
зобов’язаннях того з подружжя, який не укладав договір, а 
також щодо розподілу обов’язків між подружжям за таки-
ми зобов’язаннями.

Правова конструкція «укладення договору в інтересах 
сім’ї» не знайшла свого закріплення ні в СК України, ні в 
ЦК України. На думку С.Я. Фурси, в разі укладення дого-
вору одним із подружжя вважається, що він діє за згодою 
другого з подружжя, тобто тут має місце презумпція (пе-
редбачуваність)  згоди другого  з подружжя,  а  тому,  якщо 

чоловік чи дружина не  звернуться до суду  за визнанням 
договору недійсним, права й обов’язки за таким догово-
ром поширюються на обох із подружжя [2, с. 192]. 

Керуючись положенням ч. 3 ст. 61 та ч. 4 65 СК України 
для виникнення в обох із подружжя цивільних прав за до-
говором, укладеним одним із них, необхідним є лише факт 
укладення такого договору в інтересах сім’ї. Необхідно вра-
ховувати, що для виникнення в обох із подружжя цивільних 
обов’язків, які випливають із такого договору, вимагається, 
крім зазначеного вище, і використання майна, одержаного 
за таким договором, в інтересах сім’ї. Договір в інтересах 
сім’ї укладається одним із подружжя без згоди (волевияв-
лення) другого з подружжя, але стосовно їх спільного май-
на. Відтак надання згоди другим із подружжя на укладен-
ня договору автоматично означає наявність інтересу сім’ї, 
оскільки в даних правовідносинах подружжя є суб’єктами 
права  спільної  сумісної  власності,  і  саме  їх  спільне  воле-
виявлення є критерієм для оцінки наявності інтересу сім’ї. 

У національній  судовій практиці наявність волевияв-
лення другого з подружжя ігнорується. Так, договором в 
інтересах  сім’ї  визнається  в  т.ч.  договір,  укладений  од-
ним  із  подружжя  за  згодою  іншого,  але  оформлений  на 
ім’я одного з них; а в  інших випадках, навпаки, договір, 
укладений за згодою обох із подружжя, не визнається до-
говором в інтересах сім’ї. Вбачаємо, що суди вдаються до 
дослідження напрямів використання отриманого за таким 
договором майна  (зазвичай  грошових  коштів)  і  на  влас-
ний розсуд визначають наявність або відсутність інтересу 
сім’ї. Таким чином, суди оцінюють не дії подружжя щодо 
укладення договору, а сам інтерес у цьому сім’ї, підміню-
ючи в такий спосіб волевиявлення подружжя [3, с. 202]. 

Постановою від 19 червня 2013 р. № 6-55цс13 [4] Вер-
ховний Суд України визнав, що договір, укладений одним 
із подружжя, створює обов’язки для другого з подружжя 
в разі, якщо він укладений в  інтересах сім’ї, а одержане 
за цим договором майно фактично використано для задо-
волення потреб сім’ї. Якщо ж договір, укладений одним із 
подружжя, за яким майно використане не для задоволення 
потреб сім’ї, а на інші потреби, то такий договір не ство-
рює обов’язків для другого з подружжя.

Для  встановлення,  чи  укладений  договір  в  інтересах 
сім’ї,  слід  з’ясувати,  які  блага  отримав  кожен  із  членів 
сім’ї внаслідок його укладення і виконання. Враховуючи 
правозастосовну практику, потреби сім’ї – це те, що необ-
хідне для підтримки і задоволення належного рівня жит-
тя, розвитку кожного  із членів сім’ї  (харчування, належ-
ні  умови життя,  освіта,  розвиток,  ведення  господарства, 
утримання і виховання дітей, утримання і піклування про 
членів сім’ї). Вважаємо, що в разі отримання блага лише 
одним із членів сім’ї зазначений договір не можна розгля-
дати укладеним в інтересах сім’ї. 

На нашу думку,  з метою уникнення  зловживання під 
час розгляду зазначених категорій справ у судах важливо 
чітко визначити в національному законодавстві дії, укла-
дені в «інтересах сім’ї».

Питання поділу боргів подружжя вирішується під час 
поділу  спільного  сумісного  майна  подружжя.  Ст.  70  СК 
України передбачає, що в разі поділу майна, що є об’єктом 
права спільної сумісної власності подружжя, частки май-
на дружини та чоловіка  є  рівними,  якщо  інше не визна-
чено  домовленістю  між  ними  або  шлюбним  договором. 
Перебування такого майна в заставі та наявність боргових 
зобов’язань  із повернення кредиту не є перешкодою для 
його поділу. При цьому, як було зазначено раніше, в разі 
поділу майна мають  враховуватися  також майнові  права 
та обов’язки подружжя. Через це тому чоловікові чи дру-
жині,  від  чийого  імені  було укладено договір,  за  яким у 
подружжя  є  боргові  зобов’язання,  в  разі  подання позову 
про поділ спільного майна подружжя слід до переліку та-
кого майна включити також боргові зобов’язання, зокрема 
з повернення кредиту.
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Так,  відповідно до  висновку Верховного Суду Украї-
ни в справі № 334/5907/14-ц [5] у подружжя, крім права 
спільної сумісної власності на придбане майно, внаслідок 
укладення договорів позики виникає також і зобов’язання 
в інтересах сім’ї у вигляді повернення позиченої суми, ви-
конання якого подружжя здійснює як солідарні боржники. 
Договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, 
створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, 
одержане за договором, використане в інтересах сім’ї.

Посилаючись  на  ст.  541  ЦК  України,  солідарний 
обов’язок  або  солідарна  вимога  виникають  у  випадках, 
встановлених договором або  законом,  зокрема в разі не-
подільності  предмета  зобов’язання.  Оскільки  за  догово-
ром позики позикодавець передає позичальникові грошові 
кошти у власність, а останні згідно з вимогами ст. 60 СК 
України стають об’єктом спільної сумісної власності по-
дружжя, на спірні правовідносини поширюється правило 
про  солідарну  відповідальність.  Таким  чином,  кредитор 
має повне право вимагати погашення кредиту як з одного 
подружжя, так і з іншого.

Судова практика містить багато випадків, коли суди, які 
розглядали позови про поділ спільного майна подружжя, в 
тому числі придбаного в кредит, не  задовольняли вимоги 
про поділ  або  врахування невиконаних  зобов’язань перед 
третіми особами (банками) про повернення кредитних ко-
штів, за рахунок яких було придбане це майно. З Узагаль-
нень  судової  практики  розгляду  цивільних  справ, що  ви-
никають  із  кредитних  правовідносин  (2009–2010  рр.)  [6], 
суди виходили з наступного: положення ст. 65 СК України 
про порядок розпорядження майном, яке є об’єктом права 
спільної сумісної власності подружжя, регулюють відноси-
ни стосовно саме розпорядження майном, яке перебуває в 
спільній  сумісній  власності  подружжя,  а  не  права  одного 
з подружжя на отримання кредиту. Адже кредитний дого-
вір є угодою з отримання у власність грошових коштів і не 
створює обов’язків для другого  з подружжя,  а  тільки для 
позичальника як сторони договору (ч. 1 ст. 1054 ЦК Украї-
ни). Отже, придбане за кредитні кошти майно ділилось між 
подружжям,  а обов’язок  з повернення кредиту  залишався 
виконувати тому з них, хто уклав кредитний договір в  ін-
тересах  сім’ї.  Такі  судові  рішення  порушували  принцип 
рівності часток дружини та чоловіка в спільному майні. Ця 
позиція видається доволі суперечливою і неодноразово під-
давалась критиці як науковцями, так і практиками. 

Станом  на  сьогодні  питання  поділу  спільного  майна 
подружжя  із  урахуванням  їх  боргових  зобов’язань  суди 
вирішують у декілька способів.

По-перше, борги за зобов’язаннями можуть бути роз-
ділені між подружжям у рівних частках або пропорційно 
часткам, які отримав кожен окремо під час розподілу май-
на.  У  випадку  укладення  банківського  кредиту  або  кре-
диту, пов’язаного з іпотекою, практична реалізації такого 
рішення буде ускладнюватися.

Одним із варіантів поділу спільного майна подружжя 
є присудження більшої частки в майні одному з подружжя 
із зобов’язанням виплатити кредит. Якщо один із подруж-
жя бере на себе  зобов’язання  з виплати кредиту,  то така 
умова повинна компенсуватися шляхом зменшення частки 
другого при поділі майна, яке належить на праві спільної 
сумісної власності. Суд може розподілити майно шляхом 
компенсації боржнику майбутніх витрат із виконання бор-
гових зобов’язань за рахунок збільшення частки в спіль-
ному майні.

Найчастіше  виплату  кредиту  залишають  тому  з  по-
дружжя, на кого укладений договір, особливо якщо мова 
йде  про  банківський  кредит.  Така  умова  пов’язана  зі 
складністю  переведення  боргу  на  того  з  подружжя,  хто 
не  являється  стороною  договору.  Подальше  виконання 
зобов’язань  за  кредитним  договором  (після  розірвання 
шлюбу) буде проводитися тільки одним із подружжя. 

У  деяких  випадках  суди  виносять  рішення,  якими 
вносяться  зміни  до  кредитних  договорів,  зокрема  до  їх 
суб’єктного складу. У результаті чоловік і дружина стають 
співпозичальниками за кредитним договором, визначаєть-
ся частка кожного з позичальників у зобов’язанні віднос-
но банку. 

У  більшості  випадків  до  розгляду  зазначених  спорів 
третьою особою залучається банк, який, як правило, про-
ти внесення змін до кредитного договору та переоформ-
лення кредиту на того, кого визначив суд під час розподілу 
майна подружжя. 

Переведення  боргу  –  це  право  банку,  а  не  його 
обов’язок. Банк повинен дати письмову згоду на переве-
дення боргу іншій особі, при цьому він може пред’явити 
новому  позичальнику  низку  додаткових  вимог. На  прак-
тиці  банки  вкрай рідко дають  згоду на  заміну боржника 
в зобов’язанні, оскільки для цього необхідно переуклада-
ти  кредитний  договір.  Для  цього  проводиться  перевірка 
платоспроможності боржника, передбачена в банківській 
установі. 

Суперечливою  є  також  судова  практика  вирішення 
справ про поділ майна, придбаного одним із подружжя у 
кредит до укладення шлюбу, за умови, що повернення кре-
диту здійснювалось у шлюбі за рахунок спільних грошо-
вих коштів подружжя. У більшості випадків суди відмов-
ляють  у  задоволенні  таких  позовних  вимог  у  силу  того, 
що майно  придбане  до  укладення шлюбу  і  належить  на 
праві особистої приватної власності одному з подружжя. 
У цьому випадку в одного з подружжя виникає право на 
стягнення грошової компенсації в розмірі певної частини 
від сплачених у шлюбі в рахунок погашення кредиту гро-
шових коштів. Крім того, виникають підстави для визна-
ння права власності одного з подружжя на частину майна, 
придбаного іншим за кредитні кошти до укладення шлю-
бу, за умови, що повернення кредиту відбувалось у шлюбі 
за рахунок спільних коштів подружжя.

Слід зауважити, що в деяких випадках судові рішення 
про поділ майна подружжя, придбаного в кредит, прийма-
ються  з  урахуванням  боргів  за  кредитними  договорами, 
але без їх реального поділу. У таких випадках наявність в 
одного з подружжя обов’язку з повернення суми кредиту 
банку інколи враховується судом шляхом відходу від засад 
рівності під час поділу придбаного в кредит майна.

Уникнути  проблем,  пов’язаних  із  поділом  боргових 
зобов’язань,  можливо шляхом  визначення  порядку  поді-
лу боргів у шлюбному договорі. Зокрема, визначити, що 
кожен із подружжя приймає на себе виконання тільки того 
зобов’язання, яке оформлено на його ім’я.

Висновки. Отже, питання поділу боргових зобов’язань 
подружжя потребує більш детального правового врегулю-
вання.  Відсутність  чітких  законодавчих  позицій  з  озна-
чених  питань  породжує  ускладнення  під  час  віднесення 
зобов’язань до спільних, особливо під час  їх поділу. Де-
тальне законодавча регламентація належним чином забез-
печить майнові права кожного з подружжя, в тому числі й 
кредиторів.
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У статті проведено аналіз правового регулювання організації та здійснення державних закупівель у сфері оборони Сполучених 
Штатів Америки. Розглянуто досвід боротьби з корупцією в США у сфері державних закупівель, а також можливість застосування цього 
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В статье проведен анализ правового регулирования организации и осуществления государственных закупок в сфере обороны Со-
единенных Штатов Америки. Рассмотрен опыт борьбы с коррупцией в США в сфере государственных закупок, а также возможность 
применения этого опыта для улучшения правового регулирования организации и осуществления государственных закупок в сфере 
обороны в Украине. 

Ключевые слова: государственные закупки, коррупция, опыт, прозрачность, сфера обороны.

The article analyzes the legal regulation of the organization and implementation of public procurement in the defense sphere of the United States 
of America. The experience of fighting corruption in the USA in the field of public procurement is considered. And also the possibility of applying 
this experience to improve the legal regulation of the organization and the implementation of public procurement in the defense sector in Ukraine.

Key words: state procurements, corruption, experience, transparency, sphere of defense.

Постановка проблеми. До початку проведення анти-
терористичної операції забезпечення Збройних сил Укра-
їни не відповідало потребам. Державні закупівлі у сфері 
оборони потерпали від корупції. Саме ці чинники сприяли 
нагальному оновленню процедури публічних закупівель. 

Стан опрацювання. Аналізу  передового  досвіду 
США у сфері державних закупівель присвячені роботи М. 
Бублія, В. Галанова, О. Гришина, В. Заварухіна, В. Кара-
сьової, С. Шибаєва, А. Патрона, В. Пономарьова, В. Феде-
ровича та ін.

Окремим, як правило, загальнотеоретичним питанням 
правового забезпечення здійснення державних закупівель, 
проведення конкурсних торгів і аукціонів присвячені пра-
ці  таких науковців-юристів,  як Н. Ткаченко, А. Храмкін, 
О. Воробйова О. Овсянюк-Бердадіна, Л. Андрєєва, О. Бє-
ляєва, С. Бордунова, О. Вінник, Д. Задихайло, В. Мамутов.

Однак, не зважаючи на гостроту та актуальність теми 
питання доцільності використання американського досві-
ду в системі державних закупівель в оборонній сфері, про-
блеатика публічних закупівель у Збройних силах України 
загалом  вітчизняними  авторами  досліджена  не  повною 
мірою. 

Мета статті полягає в аналізі правового регулювання 
організації  та  здійснення  державних  закупівель  у  сфе-
рі  оборони  Сполучених  Штатів  Америки  та  визначенні 

доцільності  впровадження  досвіду США в  систему  дер-
жавних  закупівель  України.  Завданням  цієї  статті  є  до-
слідження  законодавчих  та  інших  нормативно-правових 
актів,  що  регулюють  процедури  публічних  закупівель  у 
США, боротьба з корупцією у цій сфері та запровадження 
цього досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сполучені Штати Аме-
рики – одна з країн, що має багатий досвід у сфері держав-
них закупівель.

У нинішньому вигляді механізм здійснення державних 
закупівель у США в основному склався до 1984 р., коли 
було прийнято низку законодавчих і підзаконних актів під 
назвою  «Правила  закупівель  для  федеральних  потреб».  
У цих правилах викладено принципи політики у сфері за-
купівель, а також численні і детальні вимоги щодо поряд-
ку і процедур, яких мають дотримуватися всі федеральні 
органи. Правила містять  більше  однієї  тисячі  сторінок  і 
мають 53 розділи, кожен  з  яких присвячено певному ас-
пекту  держзакупівель. На  додаток  до Правил  закупівель 
для федеральних потреб міністерство оборони США ке-
рується спеціальним документом «Правила закупівель для 
потреб оборони» [1].

Спеціалізовані закупівлі здійснюються також іншими 
відомствами,  як,  наприклад,  Агентством  з  досліджен-
ня  й  розвитку  в  галузі  енергетики  (Energy  Research  and 
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Development  Agency),  Національним  управлінням  з  ае-
ронавтики та дослідження космічного простору (National 
Aeronautics  and  Space Administration  – NASA).  Закупівлі 
на задоволення потреб національної оборони здійснюють-
ся Міністерством оборони (Department of Defense) США.

Законодавчу  основу  системи  державних  закупівель  у 
США становлять Правила закупівлі для федеральних по-
треб і Правила закупівель для потреб оборони (додаткові). 
Ці  два  нормативно-правових  документи  регламентують 
усю систему федеральних закупівель  і відрізняються де-
тальним розробленням принципів і процедур. 

Основними  принципами  управління  системою  дер-
жавних закупівель у США є:

1) принцип справедливості, тобто забезпечення рівних 
умов для всіх учасників у конкурентній боротьбі за дер-
жавні замовлення;

2) принцип прозорості й боротьби з корупцією під час 
здійснення державних закупівель;

3)  принцип  економії  та  ефективності,  тобто  забезпе-
чення закупівель товарів, робіт  і послуг найвищої якості 
за  найнижчими  цінами  та  з  мінімальними  витратами  на 
проведення державних закупівель. 

Інформаційні  ресурси  забезпечують  реалізацію  вка-
заних вище принципів – публічності процесу  закупівель 
продукції  для  державних  (федеральних)  потреб,  рівно-
правності  у  процесі  закупівель  і  відкритого  доступу  до 
інформації  за  укладеними  контрактами.  Відповідно  до 
вимог  законодавства,  забезпечення  публічного  відкрито-
го доступу до цих ресурсів здійснюється посередництвом 
їх публікації на єдиному урядовому порталі. Електронна 
версія Федерального реєстру контрактів також розміщена 
в інтернеті. Основна перевага американської інформацій-
ної  системи федеральних  закупівель  полягає  в  тому, що 
вона забезпечує високу оперативність і точність надання 
Конгресу,  адміністрації  президента,  федеральним  відом-
ствам і приватному сектору даних про стан справ у сфері 
державних закупівель; дає змогу отримати відомості про 
федеральні  закупівлі  в  різному  вигляді,  який  зацікавить 
користувачів – по роках, відомствах, виконавцях тощо. 

Основою  всього  законодавства  США  є  забезпечення 
свободи  добросовісної  конкуренції.  Відповідно,  закони 
та правила, що регулюють організацію і проведення кон-
курсних відборів, націлені, в першу чергу, на забезпечен-
ня рівних прав усіх учасників торгів, захист від монополі-
зації ринку.

Федеральні  антитрестові  (антимонопольні)  закони 
були  встановлені  в  США  більше  ста  років  тому  для  за-
хисту споживачів та американської економіки загалом, за-
снованої винятково на принципах конкуренції. Ці закони 
визнають протиправними угоди між двома і більше особа-
ми, які невиправдано обмежують конкуренцію. Більшість 
порушень  антитрестового  законодавства  в  конкурсній 
системі США – це прямі, приховані і навмисні змови між 
конкурентами з метою нанесення шкоди споживачам – як 
державним, так і приватним – за допомогою фіксації цін, 
або шахрайства із заявками на конкурсах. Антиконкурент-
ні результати таких змов однозначні й очевидні, а доведе-
на змова сама по собі є порушенням антитрестового зако-
нодавства і карається в кримінальному порядку.

Основним федеральним антитрестовим законом США 
є Закон Шермана. Розділ 1 Закону Шермана  (15 Звід  за-
конів США, §1) забороняє будь-яку угоду між конкурен-
тами, яка необґрунтовано обмежує конкуренцію. Робочий 
текст Розділу 1  свідчить:  «Кожен контракт,  комбінація  у 
вигляді довірчої власності або в іншій формі чи змова, що 
обмежує торгівлю або комерцію між декількома Штатами, 
чи  із  зарубіжними  державами,  оголошується  протиправ-
ним».  Застосування  Закону Шермана  є  функцією  Анти-
трестового  відділу Міністерства  юстиції  США.  В  само-
му Законі Шермана антимонопольні порушення, вчинені 
після  1  листопада  1990  р.  оголошуються  небезпечними 

кримінальними злочинами, що караються штрафом у роз-
мірі до $10 млн. для корпорацій  і штрафом в розмірі до 
$350 000  або позбавленням волі  строком на  3  роки  (або 
тим і іншим) для фізичних осіб. Утримання під вартою і 
подальше  накладення  значних штрафів,  як  показує  аме-
риканська практика, – це найефективніші засоби утриму-
вання від вчинення злочинів, які порушують антитрестове 
законодавство [2]. 

У  США  існують  відповідні  норми  і  процедури,  які 
вимагають  від  усіх  постачальників  оборонної  продукції 
обов’язкового  впровадження  і  використання  програм  з 
морально-етичного  виховання,  відповідної  освіти  й  під-
готовки  персоналу,  а  також  інформування  відповідних 
органів  про  випадки  корупційної  поведінки  та  надання 
інформаторам  гарантій  захисту й  безпеки. Вимоги щодо 
інформування  також стосуються й держслужбовців. При 
цьому ці вимоги супроводжуються гарантіями щодо того, 
що будь-яке повідомлення, що надсилається у будь-якому 
вигляді  (поштовим  листом,  електронною поштою чи  те-
лефоном), залишиться анонімним і що відповідні органи, 
за бажанням інформатора, не будуть вживати ніяких дій із 
метою встановлення особи автора повідомлення.

Вимоги щодо  дотримання  підприємствами-учасника-
ми  державного  оборонного  замовлення  найвищих  стан-
дартів цілісності й доброчесності існували у США ще до 
2007 р. Зокрема, відповідні норми і процедури рекоменду-
вали оборонним підприємствам вжити таких заходів: 

1) офіційне запровадження кодексу етичної поведінки; 
2) залучення усіх без винятку співробітників до участі 

у програмах морально-етичного виховання; 
3)  здійснення  періодичних  перевірок  на  пред-

мет  дотримання  вимог  встановленого  кодексу  етичної  
поведінки: 

4)  здійснення  внутрішніх  та/або  зовнішніх  аудитор-
ських перевірок; 

5)  притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності 
порушників кодексу етичної поведінки; 

6) вчасне повідомлення відповідних посадових осіб в 
уряді про будь-які підозри щодо порушень законодавства 
у сфері державних замовлень; 

7) тісна співпраця з усіма урядовими структурами, що 
займаються  розслідуваннями  виявлених  порушень  та  їх 
ліквідацією. 

Усі ці елементи діяльності зі зміцнення стандартів ці-
лісності й доброчесності підприємств-учасників держав-
ного оборонного замовлення передбачалися відповідни-
ми  законодавчими  нормами,  проте  вони  носили  тільки 
рекомендаційний характер. Відповідно до змін, внесених 
до  Федерального  Закону  з  питань  закупівель  “Federal 
Acquisition  Regulation”  у  2007  і  2008  рр.,  вищезазначе-
ні рекомендації перетворилися на обов’язкові вимоги, а 
положення про програми морально-етичного виховання 
співробітників  підприємств-постачальників  збройних 
сил були розширені і розписані більш детально. Зокрема, 
оборонні  підприємства  з  числа  державних  підрядників 
відтепер зобов’язані створювати у себе письмові кодек-
си ділової етики та залучати своїх працівників до учас-
ті  в  освітньо-виховних програмах  з питань дотримання 
стандартів етичної поведінки. На об’єктах підприємства 
також мають бути встановлені інформаційні стенди з но-
мерами  телефонів  «гарячої»  лінії,  за  якими працівники 
підприємства  зможуть повідомляти  компетентні  органи 
про свої підозри щодо будь-яких проявів недоброчесної 
поведінки у зв’язку з наданням і виконанням державних 
оборонних  замовлень.  Крім  того,  нові  положення  Фе-
дерального  Закону  з  питань  закупівель, що  стосуються 
дотримання  підрядними  підприємствами  норм  ділової 
етики, поширюються і на державні замовлення, пов’язані 
із забезпеченням оперативних військових потреб, напри-
клад  в  Іраку  чи Афганістані.  Зокрема,  вони  вимагають 
від  підрядників  обов’язкового  надання  інформації  про 
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будь-які  порушення, що  тягнуть  за  собою  кримінальну 
відповідальність. Це стосується фактів шахрайства, зло-
вживання  службовими  повноваженнями,  хабарництва, 
«відкатів»  та  порушень  Федерального  Закону  “False 
Claims Act“  (FAR,  дослівно  «закон  про  фальсифіковані 
вимоги», а фактично це закон про боротьбу з корупцією 
і шахрайством у сфері державних закупівель) у зв’язку з 
наданням і виконанням державних замовлень підрядни-
ми і субпідрядними організаціями. Необхідно зазначити, 
що усі ці вимоги є обов’язковими і як такі прописують-
ся у відповідних параграфах контрактної угоди з урядом 
США. Згідно  з новими положеннями Федерального За-
кону,  підрядне  підприємство  може  бути  тимчасово  чи 
повністю позбавлене права в подальшому претендувати 
на державні  замовлення у випадку, коли наявні доведе-
ні  факти  неповідомлення  про  вищезазначені  порушен-
ня або ненадання у встановлені терміни інформації про 
отримання переплат, що виникли у зв’язку з виконанням 
державних замовлень. За законом FAR, усі підприємства, 
що беруть участь у виконанні державних замовлень, ма-
ють запровадити у себе механізми внутрішнього контр-
олю з метою: більш ефективного виявлення фактів недо-
брочесної поведінки; забезпечення ефективних заходів з 
ліквідації  виявлених  порушень;  підвищення  стандартів 
організаційної культури, які сприяють вихованню етич-
ної поведінки та поваги до закону. 

У січні 2009 р. Міністерство оборони США запрова-
дило  нові  правила  щодо  захисту  й  безпеки  працівників 
підрядних  оборонних  підприємств,  які  надають  уряду 
інформацію  про  випадки  неефективного  використання 
державних коштів чи неналежного менеджменту, загрози 
здоров’ю  громадян чи  суспільній безпеці,  а  також пору-
шення законодавства у сфері державних оборонних заку-
півель.  Зокрема,  працівника  підприємства  не  може  бути 
звільнено, переведено на нижчу посаду або іншим чином 
покарано  за  надання  уряду  інформації  про  порушення 
правил і процедур виконання державних закупівель. Крім 
того, керівники підприємств тепер зобов’язані у письмо-
вому вигляді повідомляти своїх працівників про гарантії 
їх захисту й безпеки відповідно до норм федерального за-
конодавства щодо захисту прав інформаторів [3].

За останні роки в Україна зробила величезні кроки на 
шляху до введення стандартів ЄС в національне законодав-
ство, що дало змогу змінити застарілу систему публічних 
закупівель. Щодо позитивних моментів є  запровадження 
системи електронних  закупівель  та  електронної  системи 
оскарження, що має на меті підвищити рівень конкуренції 

у сфері державних закупівель та зниження рівня корупції, 
закріплено в Законі України «Про публічні закупівлі» [4]. 
Однак,  досі  існують корупційні  схеми публічних  закупі-
вель в оборонному секторі. 

Як  зазначив  Генеральний  секретар  Незалежного  Ан-
тикорупційного Комітету з питань Оборони Transparency 
International Віктор Плахута, необхідно спростити та стан-
дартизувати  процедури  розсекречення  та  отримання  до-
ступу до даних у сфері оборони, що становлять державну 
таємницю. Тоді Уряд не зможе використовувати втаємни-
чення інформації для прикриття корупції, неефективності 
або помилок. Це «ключ до прозорості».

Він  повідомив, що  більшість  зброї  і  товарів  військо-
вого використання в Україні  закуповуються через закри-
ті  неконкурентні  процедури  в  державному  оборонному 
замовленні  (ДОЗ).  Неконкурентні  процедури  закупівель 
призводять до підвищення цін,  низької  якості  придбаної 
зброї та оснащення, а також є джерелом корупції. Експерт 
переконаний,  що  у  питаннях  участі  оборонних  підпри-
ємств у постачанні для армії, оборонного бюджетування, 
планування  та  проведення  закупівель Україна має  брати 
приклад із країн-членів Альянсу НАТО.

Прихильники  такої  закритої  системи  стверджують,  
що  прозорість  закупівель  є  загрозою  національної  
безпеки [5].

Висновки. З огляду на досвід США, слід відзначити 
прозорість  в питаннях державних  закупівель для потреб 
оборони та постійне удосконалення механізмів запобіган-
ня та боротьби з корупцією у цій сфері.

В Україні виникає гостра необхідність дотримання на-
лежного  балансу  секретності  даних  оборонного  сектору. 
На  меті  є  збільшення  прозорості,  особливо  в  питаннях 
державних закупівель і контролю якості та узгодження ме-
неджменту з кращими світовими стандартами. І хоч повні 
дані оборонного сектору не можуть бути оприлюднені, од-
нак відсутність доступу до окремої інформації допомагає 
приховувати злочини, посадові зловживання та некомпе-
тентність. 

А  тому  варто  переглянути  процедуру  оприлюднення 
військового  бюджету  таким  чином,  щоб  громадськість 
мала  достатньо  часу  та  можливостей  для  перевірки  та 
контролю  витрат.  Водночас  необхідно  здійснювати  по-
стійний нагляді з регулярними перевірками. 

Крім того, світовий досвід протидії злочинності у сфе-
рі державних закупівель диктує необхідність введення ін-
ституту кримінальної  відповідальності  за порушення  за-
конодавства про здійснення державних закупівель.
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У статті проаналізовано правове регулювання процедури медіації як сучасного позасудового засобу для вирішення юридичних спо-
рів. Розглядаються перспективи запровадження медіації під час вирішення спорів у цивільному процесі України. Визначено напрями 
вдосконалення правового регулювання інституту медіації з урахуванням позитивного досвіду розвинутих демократичних країн і вимог 
Європейського Союзу. 

Ключові слова: позасудові способи вирішення трудових відносин, медіація, юридичний спір, медіація, інститут медіації, медіатор, 
закон про медіацію.

В статье проанализировано правовое регулирование процедуры медиации как современного внесудебного средства для решения 
юридических споров. Рассматриваются перспективы внедрения медиации при разрешении споров в гражданском процессе Украины. 
Определены направления совершенствования правового регулирования института медиации с учетом положительного опыта развитых 
демократических стран и требований Европейского Союза.

Ключевые слова: внесудебные способы разрешения трудових отношений, медиация, юридический спор, медиация, институт ме-
диации, медиатор, закон о медиации.

The article is dedicated to the legal regulation of the mediation which is viewed as a modern non-judicial means of dispute resolution. Apart 
from this, attention is drawn to the perspectives of mediation implementation in dispute resolution within the civil process of Ukraine. Likewise 
some approaches, based on the best practices of the developed democracies and according to the requirements of the EU, towards the improve-
ment of legal regulation of mediation are defined. 

Key words: non-judicial means of resolution of labor disputes, mediation, institute of mediation, mediator, law on mediation.

Постановка проблеми. Серед  основних  тем,  які  ак-
тивно обговорюються в експертному середовищі, засобах 
масової інформації та суспільстві в цілому, є реформуван-
ня  різних  державних  інституцій.  Список  розпочатих  чи 
запланованих  реформ  охоплює  досить  великий  діапазон 
різних напрямів. Одним із таких напрямів є децентраліза-
ція державної влади, яка передбачає послідовне і глибоке 
реформування системи публічної влади. Впровадження в 
Україні інституту медіації є одним із заходів децентралі-
зації  судової  влади,  який  надає  громадянам можливість, 
з урахуванням позитивного досвіду розвинутих демокра-
тичних країн  і  вимог Європейського Союзу, обирати не-
судові засоби для вирішення їх конфліктів зі збереженням 
судової системи як основного механізму вирішення спорів 
між суб’єктами права.

Стан опрацювання. Наукові дослідження в цій сфері 
здійснюються Ю. Розман, Г.  Гончаровою, Н. Бондаренко-
Зелінською,  О.  Кармазою,  М.  Лазаренко,  С.  Кузьменко,  
Н. Мазаракі, Ю. Притикою, Н. Турман, М. Мамич та інши-
ми вітчизняними науковцями. Водночас правовий інститут 
медіації  потребує  подальших  наукових  пошуків,  зокрема 
щодо можливості використання в різних галузях права.

Метою статті є комплексний аналіз інституту медіації 
як альтернативного способу вирішення спорів та можли-
вості його впровадження в цивільний процес України.

Виклад основного матеріалу. На  теперішньому  ета-
пі розвитку людства  існують різні методи  (підходи) до ви-
рішення  спорів  (конфліктів),  які  умовно  можна  розділити 
на дві групи: традиційні (вирішення спорів з позиції права 
шляхом застосування законодавчих приписів та норм у спе-
ціально створених судах) та нетрадиційні (так звані «альтер-
нативні» способи розв’язання конфліктів – вирішення спорів 
із позиції інтересів шляхом пошуків компромісних рішень та 
досягнення  згоди між  конфліктуючими  сторонами  завдяки 
зусиллям третьої, незалежної сторони) [1, с. 247].

Важливою особливістю сучасної медіації є те, що вона 
входить  до  пакету  методів  позасудового  неформального 

врегулювання спорів, таких як арбітраж, примирення. Усі 
разом ці методи були названі методами  альтернативного 
вирішення  спорів  або  АВС  (в  англомовній  літературі  – 
ADR).  І  все  ж  медіація  є  «серцем»  руху АВС,  оскільки  
є  найбільш  яскравою  і  найпоширенішою  альтернативою 
судам [2, с. 147].

В  усьому  світі  існує  практика  застосування  способів 
альтернативного вирішення правових конфліктів,  які  ви-
користовуються  не  тільки  як  альтернатива  офіційному 
правосуддю,  а  й  як  складовий  елемент  судового  прова-
дження [3, с. 182]. На відміну від судового розгляду, який 
є  суворо  врегульованим,  формалізованим  та  зосередже-
ним на суті позову, медіація дає змогу гнучкого підходу до 
вирішення спору, врахування всіх аспектів спірної ситуа-
ції, незалежно від їх юридичного чи правового значення. 
Саме тому медіацію відносять до альтернативних методів 
вирішення спорів.

Формальне визначення медіації (або мирової угоди) на-
ведено в статті 1 Типового закону Комісії ООН з міжнарод-
ного торгового права (далі – ЮНСІТРАЛ) за 2002 р. щодо 
міжнародних  комерційних  арбітражних  процедур,  згідно 
з якою медіація – це «…процес.., коли сторони залучають 
третю особу або осіб … із метою надання ними допомоги 
в мирному врегулюванні спорів, що виникають із приводу 
контрактних чи  інших правових  відносин  або пов’язані  з 
ними. Мировий посередник не має права нав’язувати сто-
ронам способи врегулювання спору» [4, с. 94].

Використання посередників для вирішення спорів фік-
сують із давніх часів. Історики зазначають про подібні ви-
падки ще в торговельних відносинах фінікійців та у Вави-
лоні. У Стародавній Греції снувала практика використання 
посередників  (proxenetas).  Римське  право,  починаючи  з 
кодексу Юстиніана  (530–533  рр.  н.  е.),  визнавало  посе-
редництво.  Римляни  використовували  різні  терміни  для 
позначення  поняття  «посередник»:  internuncius, medium, 
intercessor, philantropus, nterpolator, conciliator, interlocutor, 
interpres, і, нарешті, mediator [5, с. 110]. 
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Світовий досвід свідчить про те, що медіація дає змогу 
вирішувати успішно різноманітні конфлікти, що виника-
ють  в  усіх  сферах  суспільного життя,  а  саме:  приватно-
правові спори щодо поділу майна, батьківської опіки над 
дітьми у випадку розлучення, врегулювання відносин між 
сусідами, питання спадкового права, розв’язання конфлік-
тів, що виникають між особами, пов’язаними трудовими 
відносинами, та інші [6, с. 339].

Протягом  останніх  двадцяти  років  медіація  та  інші 
методи несудового або альтернативного вирішення спорів 
були запроваджені майже у всіх країнах світу, і таке явище 
набуло назву «глобальна революція АВС». Разом із тим в 
багатьох  країнах ще  і  досі  не  досягнуто  бажаного  рівня 
практичного використання медіації, і причини цього яви-
ща є специфічними для кожного суспільства.

Аналіз  іноземного  законодавства  у  сфері  медіації 
свідчить про те, що, наприклад, у країнах Європи закони 
про медіацію було прийнято наприкінці ХХ – на початку  
ХХІ ст. Зокрема, в Румунії прийнято Закон «Про медіацію 
та організацію професії медіатора», у Литві – Закон «Про 
медіацію в цивільних спорах», у Німеччині – Закон «Про 
підтримку медіації та інших форм позасудового врегулю-
вання конфліктів», у Болгарії, Білорусі та Казахстані – За-
кони про медіацію, в Австралії – Акт про медіацію, Роз-
діл VІ Цивільно-процесуального кодексу Франції містить  
ст.  ст.  131-1–131-15,  спрямовані  на  врегулювання  відно-
син медіації. [7, с. 24]

Медіація розглядається як найбільш прогресивна фор-
ма неформального врегулювання приватно-правових спо-
рів. Особливу увагу звертають на себе США, де під час ви-
рішення спорів за цивільними позовами в деяких штатах 
обов’язково використовують послуги арбітра або медіато-
ра. Активно користуються послугами медіаторів у Швей-
царії, Канаді, країнах Бенілюкс. Більш того, в США, Спо-
лученому Королівстві, Австрії, Бельгії, Польщі, Норвегії, 
Фінляндії  правові  норми  щодо  позасудового  вирішення 
спорів закріплені на законодавчому рівні [8, с. 62].

Про  доцільність  запровадження  процедури  медіації 
(примирення) в цивільному судочинстві свідчать рекомен-
дації  Комітету Міністрів  Ради  Європи  «Про  медіацію  в 
цивільних справах» (R № (2002) 10) та «Про сімейну меді-
ацію» (R № (98) 1), а також «Зелена книга» про альтерна-
тивне врегулювання спорів у цивільному та комерційному 
праві Комісії Європейських співтовариств, Типовий закон 
ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну примирюваль-
ну процедуру» з настановами щодо її впровадження й за-
стосування  (2002)  тощо.  Європейською Конвенцією  про 
захист прав людини та основних свобод від 04.11.1950 року  
передбачено прийняття справ до судового розгляду тіль-
ки після невдалої спроби вирішити спір альтернативними 
способами [1, с. 252].

У 2014 році Україна підписала Угоду про Асоціацію з 
Європейським Союзом. Згідно зі статтею 1 Угоди Украї-
на і ЄС мають посилювати співпрацю у сфері правосуддя, 
свободи  та  безпеки  з  метою  забезпечення  верховенства 
права та поваги до прав людини і основоположних свобод. 
Країни Європейського Союзу погодилися, що забезпечен-
ня верховенства права та кращого доступу до правосуддя 
повинно включати доступ як до судових, так і до позасу-
дових методів врегулювання спорів. Європейська Рада на 
своєму засіданні в Тампере 15.10.1999 р. закликала держа-
ви-члени до  запровадження  альтернативних позасудових 
процедур, серед яких медіація є основним методом. Задля 
цього  в  2008  році  Європейським  Союзом  було  прийня-
то  Директиву  2008/52/EC  Європейського  Парламенту  та 
Ради з певних аспектів медіації у цивільних та комерцій-
них справах та низку рекомендацій та керівних принципів. 

Директива  2008/52/EC  поширюється  на  міжнародні 
спори, але відповідно до п. 8 Преамбули «ніщо не повинно 
заважати застосовувати ці положення також у внутрішніх 
медіаційних процесах». 

З  огляду  на  вищезазначене  вбачається,  що  в  умовах 
сьогодення питання про визначення можливості  та шля-
хів запровадження медіації в національну систему захис-
ту цивільних прав та свобод особи, а також визначення її 
взаємозв’язку із цивільним процесом набуло виключного 
значення [3, с. 182].

Більше  того,  на  сьогодні  система  правосуддя  в Україні 
має низку  істотних недоліків:  велика  завантаженість  судів, 
тривалість  і складність судового процесу,  значні судові ви-
трати,  недостатня  розвиненість механізмів  змагальності  та 
рівності  сторін  у  процесі,  гласність  судового  розгляду, що 
призводить  до  розголошення  конфіденційної  інформації, 
брак загальноприйнятних критеріїв справедливості [4, с. 92].

Необхідно також відмітити, що в сучасну Україну ме-
діація  прийшла  вже  як  напрацьована  технологія  тільки 
всередині 90-х років, а медіаційні центри почали працю-
вати з 1997 року (в Одесі). Вперше в СНД медіацію було 
застосовано в рамках цивільного судочинства Починаючи 
з 2003 р., активно проводяться експерименти в судах (зо-
крема, у Києві, Харкові, Івано-Франківську). Також на те-
риторії України діє низка регіональних груп медіації, які 
об’єдналися в Асоціацію груп медіації України, та Україн-
ський Центр Порозуміння [9, с. 23].

У  Цивільному  процесуальному  кодексі  України  сьо-
годні  містяться  норми,  які  дозволяють  сторонам  уклас-
ти  мирову  угоду  на  будь-якій  стадії  цивільного  процесу  
(ч. 3 ст. 31 ЦПК України). Більше того, в цивільному про-
цесі навіть передбачено проведення судом обов’язкового 
попереднього  судового  засідання  в  справі,  в  тому  числі 
з  метою  з’ясування  можливості  врегулювання  спору  до 
судового  розгляду.  Тому  вважаємо  за  необхідне  створи-
ти  аналогічні  норми  для  процесу  застосування  медіації.  
У цивільному процесі, а саме на будь-якому етапі вирішен-
ня спору, сторони і сьогодні можуть просити суд надати їм 
час на укладення мирової угоди. При цьому законодавство 
не обмежує сторін у тому, яким чином вони використають 
наданий їм час. Але медіація значно поступається даному 
правовому інституту. Адже якщо сторони забажають звер-
нутися до медіації на етапі,  коли спір вже розглядається 
компетентним органом, то дану угоду, на основі медіації, 
вони повинні назвати все ж таки мировою угодою, для по-
дання до суду на затвердження, або ж просто домовитись, 
щоб позивач відмовився від свого позову [10, с. 63].

Однак сторони рідко погоджуються на укладання ми-
рових угод. Існує декілька причин для цього. Відсутнє ви-
ховання громадян щодо ставлення до компромісів. Кожна 
сторона  намагається  виграти  справу.  Мирова  угода  від-
повідно до  ст.  175 ЦПК укладається  сторонами  з метою 
врегулювання спору на основі взаємних поступок. Але в 
законодавстві  не  визначено  умови  та  порядок  здійснен-
ня  поступок.  Кожного  разу  виникає  питання  про  те,  чи 
не  буде  поступка  означати  порушення  прав  працівника.  
А тому судді інколи утримуються від затвердження ухвали 
про мирову угоду, побоюючись порушити трудові права. 
Ми вже звертали увагу на те, щоб змінилось ставлення до 
змісту та порядку укладання мирових угод, не обмежувати 
права сторін [11, с. 177].

Крім  Цивільного  процесуального  кодексу,  наявність 
норм, що передбачають можливість укладення між сторо-
нами судового процесу мирової угоди  з метою врегулю-
вання спору на основі взаємних поступок, передбачено в 
законах «Про міжнародний комерційний арбітраж», «Про 
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання 
його  банкрутом».  Важливе  значення  також мають  Закон 
України «Про третейські суди» та Закон України «Про по-
рядок вирішення трудових та колективних спорів». Однак 
цих норм явно бракує для повноцінного розвитку альтер-
нативних способів вирішення спорів. Перш за все, необ-
хідно внести зміни до процесуальних нормативно-право-
вих актів для скасування перешкод у проведенні медіації 
та прийняти спеціальний закон [1, с. 254].
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Важливим кроком до запровадження медіації в Украї-
ні є прийняття Верховною Радою України проекту закону 
України «Про медіацію». 

Наразі в Україні йде активна робота над законодавчим 
врегулюванням медіації. Так,  лише  за  2015 рік  у Верхо-
вній Раді України було  зареєстровано 4  законопроекти  з 
медіації, щодо останніх двох 17 травня 2016 р. Комітет ВР 
України  з  питань  правової  політики  та  правосуддя  при-
йняв  рішення  про  те,  щоб  рекомендувати  законопроект  
№  3665  взяти  за  основу  та  врахувати  всі  слушні  поло-
ження законопроекту № 3665-1. Обома законопроектами 
передбачається введення медіації в правове поле як окре-
мого  інституту, що може застосовуватись для вирішення 
будь-яких  видів  спорів,  визначаються  базові  вимоги  до 
підготовки медіаторів, основоположні принципи процеду-
ри медіації та орієнтири професійного регулювання.

За  законопроектом  інститут медіації  доповнює  чинні 
правові інститути, такі як мирова угода в цивільному про-
цесі.  Законопроект  відтворює  текст  статті  5  Директиви 
2008/52/EC і запроваджує модель добровільної присудової 
медіації, де суд має право рекомендувати медіацію сторо-
нам, а сторони можуть відмовитися від цього.

Як  зазначають  деякі  дослідники,  набрання  чинності  та 
введення в дію Закону України «Про медіацію» може бути 
сприйняте  суспільством  як  «ліки»,  що  сприятимуть  його 
«одужанню»  від  захворювань,  пов’язаних  із  корупцією, 
«телефонним  правом»,  сімейними  сварками,  конфліктами 
між сусідами, родичами тощо. Крім того, законодавчо вре-
гульований процес медіації сприятиме швидкому вирішен-
ню цивільних,  господарських,  сімейних,  трудових  та  адмі-
ністративних спорів без залучення коштів із державного чи 

місцевих бюджетів, зменшить кількість навантаження справ 
у суді на суддю, підвищить рівень довіри населення до суду, 
розширить повноваження нотаріусів, а домовленості, досяг-
нуті в процесі медіації, будуть дотримуватись [7, с. 28].

Таким чином, медіація, як альтернативна судовому роз-
гляду процедура вирішення спорів, економічно ефективна 
й доцільна, дає змогу знайти таке вирішення спірного пи-
тання, що влаштує всі сторони конфлікту, не витрачаючи 
при цьому час на підготовку до розгляду й розгляд справи 
в  суді  та  додаткові  кошти  на  обслуговування  численних 
судових процедур. Крім того, проведення процедури ме-
діації  в  більшості  випадків  породжує  в  конфронтуючих 
сторонах  відчуття  задоволення  від  способу  й  результату 
вирішення  конфлікту,  забезпечивши  конфіденційність 
шляхів  його  вирішення,  запобігає  виникненню подібних 
конфліктів у майбутньому та підвищує вірогідність того, 
що  прийняте  сторонами  спільне  рішення  буде  виконано 
заінтересованими особами [12, с. 135].

Наразі процес розвитку і становлення медіації в нашій 
країні  є  необхідною  та  невід’ємною  складовою  процесу 
гармонізації законодавства України із законодавством Єв-
ропейського Союзу, і це питання потребує належної уваги 
юридичної спільноти [3, с. 184].

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що медіація 
не є панацеєю, хоча на хвилі її популяризації все частіше 
зустрічаються роботи, в яких цей спосіб вирішення кон-
фліктів ідеалізується. Однак, на нашу думку, до всього по-
трібно підходити з розумом. Медіація, будучи дійсно дуже 
корисною й ефективною формою вирішення спорів, буде 
активно розвиватися і застосовуватися під час вирішення 
спорів, де є сильна і незалежна судова система. 
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У статті досліджуються самостійний вибір, тобто право людини на смерть. Розглянуто як активну, так і пасивну евтаназію, та про-
аналізовано законодавство країн, в яких евтаназія дозволена. Запропонована думка, згідно з якою таке явище, як евтназія, можлива в 
Україні, а також визначені чіткі вимоги до її проведення, хто саме повинен проводити і за яких умов. 

Ключові слова: право на смерть, евтаназія, пасивна евтаназія, активна евтаназія, штучна смерть.

В статье исследуется самостоятельный выбор, то есть право человека на смерть. Рассмотрены как активная, так и пассивная эв-
таназия, и проанализировано законодательство стран, в которых эвтаназия разрешена. Предложено мнение, согласно которому такое 
явление, как эвтназия, возможна в Украине, а также определены четкие требования к ее проведению, кто именно должен проводить и 
при каких условиях

Ключевые слова: право на смерть, эвтаназия, пассивная эвтаназия, активная эвтаназия, искусственная смерть.

This article investigates the independent choice, that is the right man to death. Both the active and passive euthanasia legislation and ana-
lyzed countries where euthanasia is permitted. The proposed idea according to which the phenomenon of evtnaziya possible in Ukraine, as well 
as by its strict requirements of who should conduct and circumstances.

Key words: right to die, euthanasia, passive euthanasia, active euthanasia, artificial death.

Постановка проблеми. Під час дослідження обраної 
нами теми виникає досить цікаве питання – чому таке яви-
ще, як евтаназія, актуальне в США, Бельгії, Нідерландах, 
Швеції, Швейцарії  та Люксембурзі  і чи варто цю доволі 
суперечливу процедуру запровадити в Україні?

Як ми вже знаємо, в Україні людина є найвищою со-
ціальною цінністю. Зокрема, Конституція України, а саме 
ст. 3 говорить, що людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави [1]. 
У  законодавстві  закріплено  багато  немайнових  прав,  які 
належать кожній людині, однак головним і фундаменталь-
ним із них є право на життя. Тоді виникає питання – якщо 
є право на життя, то чи повинно бути у людини права на 
смерть? Чи не позбавлений цього права українець, і в цьо-
му  ми  спробуємо  розібратись.  У  багатьох  європейських 
країнах, а також у США право на смерть є дозволеним. 

Аналіз наукових публікацій. Запровадження  пра-
ва  на  смерть  активно  досліджували  ряд  науковців,  се-
ред яких вагомий внесок у цій сфері зробили: В. Ворон,  
В.  Гергелійник,  А.  Гуляєва,  О.  Домбровська, Жак  Судо,  
А. Малиновський, М. Малеїна, М. Рапаєва, О. Стефанчук, 
О. Тимощук, та інші. Хоча сьогодні залишається достатня 
кількість дискусійних питань, які є невизначеними в даній 
сфері, і їх потрібно дослідити. 

Метою даної статті є дослідити можливості  запрова-
дження евтаназії в Україні, а також проаналізувати, як на 
дане явище відреагує християнська спільнота, і чи взагалі 
потрібно його запровадити в Україні. Основними завдан-
нями ми ставимо перед собою: проаналізувати праці вче-
них, їхні підходи до вивчення евтаназії; розкрити особли-
вості права на  смерть та можливе  запровадження такого 
явища в Україні; проаналізувати законодавство України.

Виклад основного матеріалу. Евтаназія,  тобто  при-
скорення смерті безнадійних пацієнтів, які терплять тяжкі 
страждання, – не тільки предмет активного обговорення, а 
й об’єктивна реальність у деяких країнах Західної Європи. 
Перші спроби легалізувати її робилися ще на початку по-

заминулого століття в штаті Огайо (США). І тільки майже 
через 100 років добровільну відмову від життя було уза-
конено у Нідерландах, Швеції, Швейцарії, Бельгії та Люк-
сембурзі. Сьогодні в цих країнах заговорили про евтаназію 
для дітей. Чи наслідуватиме такий приклад Україна [2]? 

Першою  країною,  яка  легалізувала  активну  і  пасив-
ну  евтаназію в Європі,  були Нідерланди.  10  квітня  2001 
року верхня палата парламенту цієї країни ухвалила закон, 
який  звільняє  від  кримінальної  відповідальності  лікарів, 
що  допомагають  хворим  піти  з  життя.  За  неофіційними 
даними, евтаназія в Нідерландах здійснювалася за домов-
леністю між пацієнтами і лікарями починаючи з 1984 року 
[3, с. 199]. 

У Швеції пасивна евтаназія шляхом припинення мар-
ного  підтримання  життя  не  вважається  протизаконною. 
Однак основою для прийняття лікарем рішення про при-
пинення лікування є вільне і свідоме волевиявлення паці-
єнта. Хоча  варто  зазначити, що  законодавець цієї  країни 
заборонив родичам пацієнта, який перебуває в несвідомо-
му стані, про прохання припинити лікування хворого [4]. 

Цікава позиція в цьому питанні законодавців Швейца-
рії, де евтаназію заборонено, але фактично дозволено, бо 
законодавство попереджає, що допомога під час вчинення 
самогубства не суперечить закону. З тією ж метою сюди 
приїжджають громадяни інших держав, оскільки це єдина 
країна  в Європі  й  світі,  де  евтаназію  не  заборонено  для 
іноземців [2]. 

У Бельгії за законодавством евтаназію дозволено здій-
снити  особі,  яка  досягла  дванадцятирічного  віку,  але  це 
стосується важкохворих або невиліковних дітей [5].

Не  варто  також  забувати, що питання життя  і  смерті 
розглядалось ще за часів життя видатних античних філо-
софів, зокрема в працях Конфуція, Піфагора, Аристотеля, 
Епікура, Августина наголошувалось на  тому, що «ми не 
можемо судити про смерть, коли не пізнали, що таке жит-
тя» [6, с. 159]. 

У  теорії  зазвичай  виокремлюють  два  види  евтаназії: 
пасивна  (умисне  припинення  лікарями  підтримувальної 
хворого  терапії)  та  активна  (введення  людині,  що  вми-
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рає, лікарських засобів або інші дії, що тягнуть настання 
швидкої  смерті). Активна  евтаназія передбачає  введення 
пацієнту  певних  лікарських  препаратів,  які  викликають 
швидку  і  безболісну  смерть,  така  евтаназія  реалізується 
через різні форми, серед яких виділяють: 

1. Евтаназію без згоди пацієнта, коли через страждан-
ня він не може погодитись на це, але родичі чи лікар дають 
на це самостійну згоду.

2. Евтаназія за допомогою лікаря. 
3.  Без  кінцевої  допомоги  лікаря,  коли  сам  пацієнт 

включає  певний  пристрій,  запускає  механізм,  який  ніби 
допомагає скоїти самогубство [7]. 

Саме  поняття  смерті  законодавчо  визначено  в  ст.  15 
Закону  України  «Про  трансплантацію  органів  та  інших 
анатомічних матеріалів людини». Людина вважається по-
мерлою від моменту, коли встановлена смерть її мозку, яка 
визначається як повна і незворотна втрата всіх його функ-
цій [8].

Говорячи про Україну, варто зазначити, що одним із най-
важливіших прав, які належать людині згідно з положення-
ми Конституції України, є, зокрема, ст. 27, де зазначається, 
що «кожна людина має невід’ємне право на життя [1]. 

Отже, логічно припустити, що якщо існує закон про пра-
во людини на гідне життя, чи не природним буде існування 
закону про гідну смерть? Як писав Жак Судо, «смерть – це 
частина людської реальності зі всіма її наслідками та при-
ниженнями. Тікати від цього – означає бути боягузом. Пра-
во на гідну смерть має в собі і право на лікування за допо-
могою гуманних методів: вони повинні бути спрямовані на 
те, щоб полегшити страждання, допомогти померти спокій-
но, без зайвої та довгої боротьби» [9].

Правові доктрини, які обґрунтовують, що право на ев-
таназію витікає з права на життя. Згідно із цією правовою 
доктриною право на життя логічно передбачає і право на 
смерть, оскільки право на смерть є складовою частиною 
права  на життя,  а  без  урахування  цього  право  на життя 
перетворюється на обов’язок, оскільки від нього не мож-
на  відмовитись,  що,  очевидно,  є  характерним  лише  для 
обов’язку, а не для права. [10, с. 54–55].

На  цьому  тлі  особливо  актуальною  постає  проблема 
евтаназії, що тривалий час дискутується в спеціалізованій 
літературі  і має  як прибічників,  так  і  противників цього 
способу припинення життя  людини. Особливої  гостроти 
проблема  набула  в  період  розробки  проекту  Цивільного 
кодексу України,  автори  якого пропонували на  одному  з 
етапів узаконити пасивну форму евтаназії [11, c. 45–46].

Діючий  Цивільний  кодекс  України  в  ч.  4  ст.  281  за-
кріплює заборону задовольнити прохання фізичної особи 
про припинення її життя [12]. Слід звернути увагу на те, 
що забороняється як пасивна евтаназія (відмова від захо-
дів, що продовжують життя пацієнту, який помирає), так 
і  активна  (навмисне  прискорення  за  допомогою  медич-
них засобів за бажанням хворого безболісної смерті, або 
умертвіння  невиліковного  хворого  з  метою  припинення 
його страждань) (ст. 52 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я) [13]. В.О. Гергелійник також зазначає, 
що усвідомлене хворим рішення припинити лікування не 
можна віднести до евтаназії, адже особа може і видужати. 
Це не рішення померти – це рішення відмовитися від пра-
ва на медичну допомогу [14, с. 57]. 

У  більшості  випадках  евтаназію  як межу  свого  існу-
вання хвора людина обирає собі сама. Об’єктивно пацієн-
ти, що страждають від невиліковних хвороб, мають право 
знати свій стан, приймати або відмовитися від лікування, 
відкрито  виразити  свої  переживання  та  страхи,  відвід-
увати  групи  психологічної  підтримки  [15,  с.  35].  Також 
необхідно враховувати право людини на самовизначення 
і невтручання в особисте життя не по вибору життя або 
смерті,  а  щодо  продовження  лікування  або  відмови  від 
нього. Це право визнано в усьому світі,  і немає жодного 
прикладу його обмеження [16, с. 25]. 

Думки  відомих  вчених  у  сфері  медицини,  юриспру-
денції,  релігії,  філософії  є  доволі  суперечливими  і  нео-
днозначними,  а  тому  існує багато  аргументів  за  і  проти. 
Прихильники евтаназії стверджують, що людина зможе в 
повній мірі реалізувати своє конституційне право на жит-
тя,  тобто  розпоряджатися  ним  і  приймати  рішення  про 
його припинення. Зокрема, А. Малиновський зазначає, що 
відмовляючи людині у праві на смерть, держава і суспіль-
ство тим самим обмежує її у свободі [10, c. 54]. Українське 
суспільство із часом може погодитись із тим, що потрібно 
запровадити евтаназію в Україні. За результатами опиту-
вання, проведеного у жовтні 2011 р. інститутом Горшені-
на, серед 1 тис. респондентів різних регіонів України вда-
лось  установити,  що  проти  евтаназії  виступають  тільки 
37,1% кореспондентів. Для порівняння, у 2007 р. кількість 
людей, які категорично заперечували евтаназію, складала 
57% [7]. 

Коли  ми  говоримо  про  право  померти  гідно,  по-
людськи, то необхідно також зазначити, що право на гід-
ну смерть має включати право на лікування за допомогою 
гуманних методів, які повинні спрямовуватись на те, щоб 
полегшити страждання і муки, допомогти померти спокій-
но, без зайвих зусиль. Отже, право на евтаназію за своїм 
змістом і призначенням є особистим правом кожної фізич-
ної особи, а тому держава не повинна позбавляти людину 
можливості  його  реалізувати. Держава  і  суспільство ма-
ють визнати це право не заради всіх, а заради тих небага-
тьох, які потребують його здійснення [17]. Якщо Україна 
легалізує  евтаназію,  вона  стане на  один  крок ближче до 
розвинутих країн. 

Евтаназії можна уникнути, і виходом із ситуації є па-
ліативна  медицина,  що  дозволяє  активно  пом’якшити 
страждання хворого, забезпечити, в рамках реалізації пра-
ва на медичну допомогу,  суспільну опіку над цією кате-
горією хворих, надання госпісної допомоги. Такої думки 
притримується  В.О.  Гергелійник  [14,  с.  56].  Легалізація 
евтаназії може спричинити за собою, крім прямої можли-
вості допомогти людині, цілий ряд негативних факторів, 
у тому числі в корисливих цілях, коли людина, не будучи 
у свідомому стані, дає свою згоду на евтаназію. Не можна 
достовірно  стверджувати,  що  така  згода  була  підписана 
людиною з власного бажання,  і  саме тому вона не може 
нести ніякої юридичної важливості [18]. На жаль, сучасне 
сприйняття українським суспільством медичної сфери об-
слуговування позбавлено рівня високої довіри. За відсут-
ності коштів і належного діагностування багатьох хвороб 
можливість застосування евтаназії може викликати значну 
кількість негативних наслідків. Добровільність ухвалення 
рішення пацієнтом може бути  зумовлена також певними 
моментами тиску. Хабарі медичному персоналу з боку за-
цікавлених осіб можуть надати ще більшу змогу шахраям 
отримувати надприбутки і приватну власність «у спадок», 
ще  більших  масштабів  може  набувати  «чорна»  торгівля 
донорськими органами [19].

Легалізація  евтаназії може призвести  до  зловживань, 
тобто  за  її  допомогою можуть  вчинятися  вбивства. Осо-
бливо негативно на це реагує церква, яка стверджує, що 
життя дано людині Богом і лише він може забрати його. 
Саме віруючим людям буде важко погодитися на свідоме 
позбавлення власного життя. 

Можемо  припустити,  що  евтаназію  дозволили  в  де-
яких випадках,  і  тоді виникає питання: які повинні бути 
умови, щоб  вона  не  вважалася  умисним  вбивством? Ми 
можемо погодитись із думкою М. Малеїної, яка зазначає: 
«Видається, що в законі повинна бути дозволена евтаназія 
[20, с. 57]. Вищою цінністю є реальне благополуччя лю-
дини», але варто зазначити про те, що необхідний виклю-
чений перелік умов, за яких її можливо здійснити, а саме: 
1) хворий повинен свідомо про це говорити; 2) наступним 
важливим фактором  є  те, що  лікарі  зробили  все можли-
ве,  щоб  врятувати  або  полегшити  страждання  хворого;  
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3) основною вимогою мало б бути заключення колегії лі-
карів, причому  їх рішення повинно бути одноголосним і 
в цьому рішенні є висновок про неможливість врятувати 
життя; 4) про свої наміри особа, яка хворіє, родичі такої 
особи, лікар, який вчинятиме таку процедуру, обов’язково 
повинні попередити органи прокуратури, а ті, у свою чер-
гу, повинні б бути присутніми під час вчинення таких дій 
і скласти відповідний документ, який свідчив би про від-
сутність складу злочину. Також цієї ж думки притримуєть-
ся О. Домбровська. Зокрема, вона у своїй праці стверджує, 
що застосування евтаназії, на її думку, можливе як винят-
ковий захід у разі дотримання зазначених умов [21, с. 19].

 Вище зазначені умови повинні бути обов’язковими в 
будь-яких випадках,  і лише якщо вони всі виконані тоді, 
можна вчиняти штучну смерть. Хоча ми вважаємо, що по-
винно бути ще ряд додаткових вимог, яких слід дотриму-
ватись.

Точна та беззаперечна доведеність неможливості вряту-
вати життя людини встановлена колегією лікарів-спеціаліс-
тів  у цій  галузі  при обов’язковій  одностайності.  Бажання 
хворого  повинно  бути  виконано  незацікавленою  особою, 
спеціальним  суб’єктом  –  медичними  представником  з  ін-
шої медичної установи. Дія медичного працівника повинна 
бути усвідомленою та включати в себе інтелектуальний та 
вольовий характер [22]. Смерть як кінцева мета здійснення 
евтаназії має бути безболісною, а також єдиною метою по-
винно бути припинення страждань хворого [23].

Також варто зазначити, що недостатньо простого прохан-
ня хворого, навіть якщо воно є систематичним, родичі по-

годжуються і багато хто знає про волю особи, його рішення 
повинно бути письмово оформлено. Крім того, цей документ 
повинен  бути  посвідчений  колегією  лікарів  і  прокурором. 
Але всьому цьому повинно передувати ознайомлення хворо-
го з офіційним діагнозом, пояснення йому наслідків, а також 
імовірність  вилікування  даної  хвороби.  За  допомогою  цих 
всі факторів можливо уникнути зловживання штучною смер-
тю і, якщо б її все таки запровадили в Україні, то ці умови 
були б основою спеціального законодавства, закріпленого в 
інструкції для лікарів щодо вчинення таких дій. 

Висновки. Отже, дослідивши дане явище, яке є пред-
метом суперечки між науковцями  і суспільством взагалі, 
варто зазначити, що багато людей вважають, що потрібно 
все ж таки легалізувати евтаназію в Україні. Насамперед, 
це підтверджується тим, що багато людей благають, щоб 
їх законно позбавили життя (лікарі не вправі цього здій-
снити) тому, що вони фізично не можуть виносити болі, 
які  відчувають.  Що  стосується  питання  існування  фак-
тів евтаназії в Україні, то офіційну статистику навряд чи 
можна знайти. Перш за все тому, що де-юре вона в Укра-
їні заборонена. Хоча ті, хто не є прихильниками будь якої 
форм евтаназії, в один голос говорять, що людину ніхто не 
вправі позбавити життя. В Україні пасивна евтаназія вже 
є дуже давно, вона так само незаконно існує, як існувала 
в  Нідерландах  до  прийняття  закону.  Дослідивши  доволі 
дискусійну тему, ми дійшли висновку про те, що законо-
давство потребує змін, воно повинно відображати реальні 
відносини, які склалися в сучасності, а саме врегулювати 
питання евтаназії. 
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Статтю присвячено загальній характеристиці принципу непорушності права власності. Розглядається значення цього принципу в 
контексті можливості примусового відчуження земельних ділянок за суспільної необхідності. Встановлюються загальні гарантії захисту 
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Статья посвящена общей характеристике принципа нерушимости права собственности. Рассматривается значение этого принципа 
в контексте возможности принудительного отчуждения земельных участков по общественной необходимости. Устанавливаются общие 
гарантии защиты прав граждан от возможных нарушений в таких случаях.
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The article is devoted to the general description of the principle of inviolability of ownership. The meaning of this principle is regarded in the 
context of the possibility of alienation of land for public needs. General warrants of the human rights protection are established to ensure the 
prevention of potential abuse in such cases.
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Право  власності  має  фундаментальний  характер  та 
закріплено  на  конституційному  рівні.  Частиною  четвер-
тою  статті  41  Конституції  України  передбачено:  «Ніхто 
не може бути протиправно позбавлений права власності. 
Право приватної власності є непорушним» [1].

Крім Конституції України,  непорушність  права  влас-
ності  визначено  в  числі  загальних  засад  цивільного  за-
конодавства  (п.  2  частини  першої  статті  3  Цивільного 
кодексу  України),  а  також  серед  конституційних  основ 
правового господарського порядку в Україні (частина дру-
га статті 5 Господарського кодексу України). 

Варто  погодитися  з  думкою  І.  Спасибо-Фатєєвої,  яка 
зазначила, що це дійсно фундаментальний і беззаперечний 
принцип, з якого слід виходити в розв’язанні будь-яких про-
блем  у  сфері  власності. Ним  обумовлюється  стабільність 
правовідносин  власності  й  охорона  права  власності  зако-
ном, дієвість якого повинна забезпечувати держава [4].

Норми,  які  регулюють  порядок  позбавлення  права 
власності,  містяться  у  Конституції  України,  Цивільному 
та Земельному кодексах, Законах України «Про відчужен-
ня земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності»,  «Про правовий режим воєнного  стану»,  «Про 
правовий режим надзвичайного стану» та «Про передачу, 
примусове відчуження або вилучення майна в умовах пра-
вового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

У 2009 році законодавець вніс зміни до ст. 346 Цивіль-
ного  кодексу України,  якими передбачив примусове  від-
чуження  земельних  ділянок  приватної  власності,  інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з моти-
вів суспільної необхідності відповідно до закону. 

Однак  відсутність  у  законодавстві  чіткого  механізму 
захисту інтересів власників під час застосування примусо-
вого відчуження земельної ділянки в разі неотримання їх 
згоди на викуп відповідної земельної ділянки спричинило 
позбавлення  власників  у  більшості  випадків можливості 
захистити свої майнові інтереси. 

Гарантії  права  власності  та  здійснення  права  влас-
ності,  його  захисту  закріплено  в  міжнародно-правових 
нормативних актах. Конвенцією про захист прав людини 
і  основоположних  свобод,  ратифікованою  Законом  від  
17 липня 1997 р. № 475/97-ВР [3], зокрема ст. 1 Першого 
протоколу до неї, підписаному у 1952 р., передбачено пра-
во  кожної  фізичної  чи  юридичної  особи  безперешкодно 
користуватися своїм майном, не допускається позбавлен-
ня особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на 
умовах, передбачених законом і загальними принципами 
міжнародного права, визнано право держави на здійснен-
ня контролю за користуванням майном відповідно до за-
гальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи 
інших зборів або штрафів.

Отже, предметом безпосереднього регулювання статті 
1 Першого протоколу є втручання держави в право на мир-
не володіння майном, позбавлення особи права власності 
на майно шляхом його витребування на користь держави. 

Перший  протокол,  ратифікований  Законом  України 
№ 475/97-ВР від 17 липня 1997 року й із огляду на при-
писи частини першої статті 9 Конституції України, статті 
10 ЦК України застосовується судами України як частина 
національного законодавства. При цьому розуміння змісту 
норм Конвенції та Першого протоколу, їх практичне засто-
сування відбувається шляхом аналізу практики Європей-
ського суду з прав людини, яка згідно зі статтею 17 Закону 
України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про вико-
нання  рішень  та  застосування  практики  Європейського 
суду з прав людини» застосовується українськими судами 
як джерело права.

З огляду на цю обставину цікавими для вивчення є рі-
шення Європейського суду з прав людини в справах «Спо-
рронґ і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року, 
«Джеймс  та  інші  проти  Сполученого  Королівства»  від  
21  лютого  1986  року,  «Щокін  проти  України»  від  
14 жовтня 2010 року, «Сєрков проти України» від 7 липня  
2011 року, «Колишній король Греції та інші проти Греції» 
від 23 листопада 2000 року, «Булвес» АД проти Болгарії» 
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від 22 січня 2009 року, «Трегубенко проти України» від 2 
листопада  2004  року,  «East/West Alliance Limited»  проти 
України» від 23 січня 2014 року.

У результаті прийняття цих рішень напрацьовано три 
критерії,  які  слід оцінювати на предмет сумісності  захо-
ду втручання в право особи на мирне володіння майном 
із  гарантіями  статті  1  Першого  протоколу,  а  саме:  чи  є 
втручання  законним;  чи  переслідує  воно  «суспільний», 
«публічний» інтерес; чи є такий захід (втручання в право 
на  мирне  володіння  майном)  пропорційним  визначеним 
цілям. ЄСПЛ констатує порушення статті 1 Першого про-
токолу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

Критерій законності означає, що втручання держави в 
право власності особи повинно здійснюватися на підста-
ві  закону – нормативно-правового  акту, що має бути до-
ступним для зацікавлених осіб, чітким та передбачуваним 
у питаннях застосування та наслідків дії його норм. Сам 
лише факт, що правова норма передбачає більш як одне 
тлумачення, не означає, що закон непередбачуваний. Сум-
ніви щодо тлумачення закону, що залишаються, врахову-
ючи зміни в повсякденній практиці, усувають суди в про-
цесі здійснення правосуддя. 

Втручання  держави  в  право  власності  особи  є  ви-
правданим, якщо воно здійснюється з метою задоволення 
«суспільного», «публічного» інтересу, під час визначення 
якого  Європейський  суд  з  прав  людини  надає  державам 
право  користуватися  «значною  свободою  (полем)  роз-
суду».  Втручання  держави  в  право  на  мирне  володіння 
майном  може  бути  виправдане  за  наявності  об’єктивної 
необхідності у формі суспільного, публічного, загального 
інтересу, який може включати  інтерес держави, окремих 
регіонів, громад чи сфер людської діяльності.

Принцип «пропорційності» передбачає, що втручання в 
право власності, навіть якщо воно здійснюється згідно з на-
ціональним  законодавством  і  в  інтересах  суспільства,  буде 
розглядатися  як  порушення  статті  1  Першого  протоколу, 
якщо не було дотримано  справедливої  рівноваги  (балансу) 
між інтересами держави (суспільства), пов’язаними з втру-
чанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від 
втручання.  «Справедлива  рівновага»  передбачає  наявність 
розумного  співвідношення  (обґрунтованої  пропорційності) 
між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, 
які використовуються. Необхідний баланс не буде дотрима-
ний, якщо особа несе «індивідуальний і надмірний тягар».
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У статті описані такі юридичні категорії, як докази та доказування в українському цивільному процесі. Авторами надана характерис-
тика цих понять, визначені їх особливості та співвідношення між собою. Проаналізовані стадії доказування.

Ключові слова: доказ, доказування, юридичний факт, засоби доказування, цивільне судочинство.

В статье описаны такие юридические категории, как доказательства и доказывания в украинском гражданском процессе. Авторами 
проанализированы вышеуказанные понятия, определены их особенности и соотношения между собой. Охарактеризованы стадии до-
казывания. 

Ключевые слова: доказательство, доказывание, юридический факт, средства доказывания, гражданское судопроизводство.

In the articles described such legal categories as proofs and finishing telling are in Ukrainian civil procedure. By authors the given description 
of these concepts, their features and betweennesss are certain by itself. Analysed stages of finishing telling. 

Key words: proof, finishing telling, legal fact, facilities of finishing telling, civil rule-making.

Постановка проблеми.  Докази  та  доказування  –  це 
одні  з  найважливіших  категорій  цивільного  процесуаль-
ного  права  будь-якої  демократичної  та  правової  держа-
ви, в тому числі й України. Значення доказів та процесу 
доказування  важко  переоцінити,  оскільки  саме  завдяки 
загальним та особливим процедурам доказування на під-
ставі доказів судовим органом встановлюється наявність 

або відсутність певних правових відносин, саме докази є 
основою для прийняття мотивованого та законного судо-
вого рішення і, як наслідок, відновлення та встановлення 
справедливості у відносинах між особами. За відсутності 
правильного та повного розуміння таких правових понять, 
як «доказ» та «доказування», неможливо об’єктивно оці-
нити існуючі правовідносини та юридичні спори та доне-
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сти таку оцінку у вірній формі та за допомогою правиль-
них засобів до судового органу.

Аналіз досліджень і публікацій.  Проблематика  на-
укового дослідження доказів та доказування в цивільному 
процесі має довгу  історію,  їй присвячені  численні праці 
українських та іноземних вчених. Дослідженням питання 
визначення  поняття,  ознак,  значення  доказів  та  доказу-
вання в цивільному процесі  займались такі відомі вчені, 
як С.Я. Фурса, Т.В. Цюра, М.Й. Штефан, О.О. Штефан,  
С.В. Щербак, К.С. Юдельсон, В.Д. Луспеник, В.В. Мол-
чанов,  П.Ф.  Немеш,  І.В.  Решетнікова,  В.І  Тертишніков, 
Г.П. Тимченко, С О. Короткий, С.В. Курильов, Д.М.Чечот, 
М.М. Ясинок, В.А.Кройтор та багато інших. 

Мета статті – розглянути такі юридичні категорії, як 
докази та доказування в українському цивільному процесі.

Виклад основного матеріалу. Вирішення  правових 
проблем доказів та доказування в цивільному судочинстві 
України є актуальним і на сучасному етапі розвитку укра-
їнської  цивілістичної  думки,  про  що  свідчить,  зокрема, 
наявність відповідних наукових робіт. Так, у 2012 році на-
уковцем Рудою Т.В. була захищена дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук з теми «До-
кази і доказування в цивільному процесі України і США: 
порівняльний  аналіз»;  у  2014  році  Зеленяком  А.С.  була 
захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних  наук  із  теми  «Використання  речових 
доказів під час розгляду та вирішення цивільних справ»; 
у 2016 році Фартушком Н.Б. була захищена дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з 
теми «Тягар доказування в цивільному судочинстві: порів-
няльно-правове дослідження» та інші.

Відповідно до ч. 1 ст. 57 Цивільного процесуального 
кодексу України (далі ЦПК) «доказами є будь-які фактичні 
дані, на підставі  яких суд встановлює наявність або від-
сутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечен-
ня сторін, та інших обставин, які мають значення для ви-
рішення справи» [1].

Змістовний аналіз положень зазначеної статті дозволяє 
дійти до висновку, що до доказів встановлюються такі ви-
моги:

1) докази повинні мати пряме або опосередковане від-
ношення до предмету юридичного спору і доводити та/або 
спростовувати обставини, на які покликаються сторони як 
на підставу своїх вимог та/або заперечень;

2) докази мають бути допустимими, тобто отриманими 
в спосіб, що передбачений легальними вимогами закону;

3) докази повинні бути закріплені в певній формі, пе-
релік яких також встановлюється законом.

Важливим  є  зазначити,  що  на  теоретико-правовому 
рівні  вченими  додатково  встановлюються  специфічні 
ознаки доказів:

4) докази вважають основним, центральним поняттям 
цивільного судочинства;

5)  докази  визначають  як  виключний  спосіб  встанов-
лення  сутності  правових  відносин, що  є  предметом роз-
гляду в суді [2, с. 228].

С.Я. Фурса розуміє під доказом «...окремий елемент 
засобу  доказування, що містить  інформацію про  обста-
вину справи, з існуванням якої особа пов’язує виникнен-
ня,  зміну  або  припинення  цивільних  прав  і  обов’язків, 
а  засіб  доказування  –  це  сукупність  окремих  доказів 
(елементів), які за цивільним процесуальним законодав-
ством  допустимі  для  доказування  в  конкретній  справі»  
[3, с. 21].

Отже, на підставі викладеного можна сказати, що до-
кази  в  цивільному  процесі  –  це  фактичні  дані,  а  також 
інформація  про факти,  якими  обґрунтовуються  процесу-
ально значимі твердження учасників судового процесу, за 
допомогою та на підставі оцінки яких судовий орган кон-
статує існування та/або відсутність обставин, що входять 
до предмету доказування з конкретної справи та мають ви-

рішальне значення для прийняття справедливого судового 
рішення.

Безумовним  є  твердження про  те, що правовою про-
цедурою, що дозволяє говорити про об’єктивне існування 
у процесі доказів, є процес доказування.

У цивілістиці існує безліч різносторонніх думок до ви-
значення сутності доказування.

Аналіз існуючих думок науковців щодо визначення по-
няття доказування дозволяє констатувати, що процес до-
казування має такі ознаки:

1)  чітке  легальне  регламентування  (встановлення  ви-
мог до доказів; прав та обов’язків сторін під час доказу-
вання тощо);

2)  є розумовим процесом людини з його одночасним 
поєднанням  з  легальними  процесуальними  вимогами,  у 
зв’язку із чим такий процес потрапляє до «юридичних ра-
мок» через необхідність використання, окрім законів логі-
ки, правових категорій;

3)  чітка мета  –  встановлення об’єктивної  істини  (од-
нак істини не як філософської категорії, про яку достатньо 
просто дізнатись, а істини як процесуальної категорії, яка 
вважається встановленою на підставі необхідної системи 
належних та допустимих доказів);

4) є одним із видів пізнання, оскільки не відноситься 
до  традиційного  та  наукового  через  відсутність  необхід-
ності  нагромадження  знань  та  не має  хаотичного  харак-
теру;

5) системний взаємозв’язок із доказами.
Правильно буде погодитись із А.С. Штефан та її твер-

дженням і узагальненням про те, що судове пізнання має 
специфічні ознаки, на підставі яких воно розмежовується 
з іншими різновидами пізнання: практичне спрямування; 
спеціальні умови здійснення – процес; власний предмет – 
фактичні обставини та  інформація про факти, що мають 
значення для встановлення об’єктивної істини; власні за-
соби пізнання – докази; особливе коло суб’єктів; наявність 
обмеження у вигляді процесуального строку; об’єктивна 
можливість виправлення створених результатів [4, с. 67].

Більшість  вчених,  з  думкою  яких можна  погодитись, 
притримуються судження про те, що доказування має такі 
стадії:

1) обґрунтована констатація існування певного факту;
2) встановлення кола осіб, які зацікавлені в наданні до-

казів;
3) процедура подання до  судового органу отриманих 

доказів (у деяких випадках – подання доказів особою на 
законну вимогу суду в рамках правової процедури витре-
бування);

4) здійснення процедури дослідження доказів;
5) здійснення процедури оцінки доказів.
Початкова стадія доказування передбачає, що позивач 

або його Представники  зобов’язані  в  позовній  заяви  ви-
класти обставини, якими обґрунтовуються їх вимоги з від-
повідним зазначенням доказів.

Наступна стадія доказування – це процес надання до-
казів  учасниками  процесу.  Імперативною  вимогою  щодо 
подання доказів  є момент  їх пред’явлення до  або під  час 
попереднього засідання, а у випадку відсутності його про-
ведення – до початку розгляду справи по суті. При цьому за 
наявності причин, що будуть визнані судом поважними, а 
також відповідного клопотання, доказ може бути прийня-
тий судом та приєднаний до матеріалів цивільної справи.

Наступною  стадією  доказування  є  здійснення  дослі-
дження наданих до суду доказів, що полягає в безпосеред-
ньому вивченні судом фактичних даних та інформації про 
факти,  що  мають  відношення  до  предмету  доказування. 
Безпосереднє  сприйняття  доказів  відбувається  з  ураху-
ванням  особливостей  кожного  засобу  доказування.  На-
приклад, під час дослідження письмових доказів або про-
токолів  (у випадку, якщо доказ оглядався за місцем його 
знаходження) судом оголошується їх зміст, після чого на-
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дається для особистого ознайомлення учасникам процесу; 
під час допиту свідка встановлюються його анкетні дані, 
він приводиться до присяги, після чого повідомляє відому 
йому інформацію та відповідає на запитання інших учас-
ників процесу.

Ще однією стадією доказування є оцінка доказів. Під 
оцінкою доказів необхідно розуміти розумово-пізнавальну 
діяльність осіб, які беруть участь у доказуванні, в основі 
якої лежать закони правильного мислення з урахуванням 
процесуальних вимог.

Оцінка доказів є окремою проблемою в юридичній на-
уці, тому необхідно зазначити, що правильне забезпечен-
ня та проведення попередніх описаних етапів доказування 
сприяє формуванню необхідної думки суду щодо доказів, 
однак остаточно оцінка доказів відбувається одноособово 
суддею (або колегією) в нарадчій кімнаті під час прийнят-
тя судового рішення.

Висновки.  Таким  чином,  на  підставі  викладеного 
можна  зробити  висновок,  що  докази  та  доказування  – 
обов’язкові  елементи  цивільного  процесу  незалежно  від 

виду  його  провадження. Під  доказами  розуміються фак-
тичні дані, а також інформація про факти, якими обґрун-
товуються  процесуально  значимі  твердження  учасників 
судового процесу, за допомогою та на підставі оцінки яких 
судовий орган констатує існування та/або відсутність об-
ставин, що  входять  до  предмету  доказування  з  конкрет-
ної справи та мають вирішальне значення для прийняття 
справедливого судового рішення; у свою чергу, під дока-
зуванням розуміється один із видів пізнання, що системно 
комбінує  розумову  та  процесуальну  діяльність  людини, 
спрямований на обґрунтоване встановлення відповідності 
фактичних обставин цивільної справи та прийнятого су-
дового рішення, що досягається шляхом використання до-
казів за легальною процедурою. Значення доказів та дока-
зування полягає в тому, що при правильному встановленні 
та закріпленні фактичних даних та інформації про факти, 
правильному  виборі  способу  дослідження  та  оцінки  до-
казів, а також дотриманні процедури дослідження доказів 
досягаються  завдання  цивільного  судочинства,  встанов-
люється об’єктивна істина в цивільній справі.
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РОЗВиТОК УКРАїНСьКОГО СПАДКОВОГО ПРАВА У СТАНОВОМУ СУСПІЛьСТВІ

dEVELOPMENT Of uKraINIaN INhErITaNCE Law IN a CaSTE SOCIETy
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У статті йдеться про еволюцію українського спадкового права, враховуючи закономірності й особливості його розвитку в умовах 
феодальної держави і права та станового суспільства часів Київської Русі, Великого князівства Литовського і Речі Посполитої, козацько-
гетьманської державності та Російської імперії. Розглянуто становлення права спадкування за законом і за заповітом на основі давньо-
руського звичаєвого права та під впливом правових систем сусідніх країн і народів. Указано, що особливість українського спадкового 
права складали козацькі звичаї. 

Ключові слова: спадщина, рухоме та нерухоме майно, родове та надбане майно, придане, спадкове право, спадкування, спадко-
давець (заповідач), спадкоємець, спадкування за законом, заповіт, прийняття спадщини. 

В статье идет речь об эволюции украинского наследственного права, учитывая закономерности и особенности его развития в ус-
ловиях феодального государства и права, сословного общества времен Киевской Руси, Великого княжества Литовского и Речи По-
сполитой, казацко-гетманской государственности и Российской империи. Рассмотрено становление права наследования по закону и 
по завещанию на основе древнерусского обычаевого права и под влиянием правовых систем соседних стран и народов. Указано, что 
особенностью украинского наследственного права были казацкие обычаи. 

Ключевые слова: наследство, движимое и недвижимое имущество, родовое и приобретенное имущество, приданое, наследствен-
ное право, наследование, наследодатель (завещатель), наследник, наследование по закону, завещание, принятие наследства.

The article deals with the evolution of Ukrainian inheritance law, including laws and especially its development in a feudal state and law and 
caste society in Kievan Rus, the Grand Duchy of Lithuania and the Commonwealth Cossack Hetman State and Russian Empire. The establish-
ment of rights is considered according to the hereditary succession and bequest from the ancient customary law and legal systems under the 
influence of neighboring countries and peoples. It says that Ukrainian Cossack customs were the feature of Ukrainian inheritance law.

Key words: heritage, movable and immovable property ancestral heritage property, dowry, inheritance law, inheritance, testator (the testa-
tor), heir, inheritance by law, will, inheritance.

Постановка проблеми. Розвиток громадянського сус-
пільства  і правової державності в Україні вимагають від 
держави  утвердження  та  забезпечення  природних прав  і 
свобод  людини,  які  визнаються  найвищою  соціальною 
цінністю,  а  їх  гарантування  визначає  зміст  і  спрямуван-

ня державної діяльності. Вихідним серед них є право на 
життя, похідним від якого виступає, серед інших, право на 
володіння, користування та розпорядження власністю, що 
створює матеріальну основу життєдіяльності та достойно-
го  буття  людини. При  цьому  приватна форма  власності,  
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її набуття в порядку, визначеному законом, невід’ємність і 
непорушність установлені та гарантовані на конституцій-
ному рівні. Повноцінна реалізація  змісту права власнос-
ті неможлива без правомочності власника на визначення 
долі  свого  майна,  що  включає  одним  із  найважливіших 
елементів право на його  спадкування. Необхідність пер-
спективного удосконалення правового регулювання права 
власності,  враховуючи  значення  її  приватної  форми  для 
громадянського  суспільства  з  відносинами  партнерства 
та  конкуренції,  розвитком  підприємництва  й  усієї  рин-
кової  економіки,  визначають  зростаючу  актуальність  до-
сліджень  інституту  права  спадкування  як  одного  з  най-
давніших в історії українського цивільного права з метою 
визначення загальних закономірностей і виявлення специ-
фічних рис його генезису.

Стан опрацювання. Питання  історії  вітчизняного 
спадкового права досліджені у працях І. Азімова, Б. Ан-
тимонова,  Н.  Баранник,  Л.  Білецького,  С.  Благовісного,  
І.  Бойка,  В.  Васильченка,  М.  Владимирського-Буданова,  
К. Граве, Б. Грекова, М. Долинської, О. Дзери, Е. Ейдінова, 
Ю. Заїки, О. Зайцева, Т. Коваленко, Т. Кури, Р. Лащенка, 
Ф. Леонтовича, М. Максимейка, О. Неліна, А. Немкова, 
П.  Никитюка,  З.  Ромовської,  А.  Рубанова,  Є.  Рябоконя,  
В. Серебровського, О. Синельника, Б. Тищика, С. Трифо-
нова,  Є.  Фурси,  С.  Фурси,  Є.  Xаритонова,  І.  Черемних,  
В.  Черниша, М.  Чубатого,  І. Шахрайчука,  Я. Шевченко,  
Л. Шевчук, С. Юшкова, Л. Ясінської, А. Яковліва та ін.

Метою статті  є  з’ясування  закономірностей  станов-
лення та розвитку інституту права на спадкування майна 
в  історії  цивільного  права  України  і  виявлення  особли-
востей  їхньої  дії  у  специфічних умовах української  дер-
жавності часів феодально-станового суспільства протягом 
давньоруського, литовсько-польського, козацько-гетьман-
ського та імперського етапів.

Виклад основного матеріалу. Спадкове право назива-
ють галузевим інститутом або підгалуззю цивільного пра-
ва, принципи та норми якого визначають межі дозволеної 
поведінки суб’єктів спадкових правовідносин і закріплені 
в системі законодавства України. 

Витоки спадкового права сягають ще часів Стародав-
нього Риму, оскільки люди завжди намагалися матеріаль-
но забезпечити своїх близьких на випадок смерті. Так, за-
повітом (testamentum) у Стародавньому Римі визнавалося 
формальне одностороннє цивільно-правове розпоряджен-
ня на випадок смерті, яке неодмінно містило призначення 
спадкоємця, а також інші розпорядження (наприклад, про 
заповідальні  відмови,  звільнення рабів,  опіку, поховання 
та ін.). Ще давньоримський юрист II ст. Гай, який був від-
несений  законом  імператора  Валентиніана  до  найвидат-
ніших юристів класичного періоду, зазначав, що призна-
чення спадкоємця – мета та основа заповіту (від яких він 
повністю залежить). 

Основним джерелом права Київської Русі XI ст. була 
«Руська  Правда»,  яка  виступала  кодексом  феодального 
права  та  відбила  становлення  феодальних  відносин  на 
Русі. Це був систематизований збірник норм давньорусь-
кого  права  періоду  Київської  держави,  включаючи  ета-
пи  раннього  феодалізму  та  феодальної  роздробленості.  
У «Руській Правді» спостерігається вплив елементів рим-
ського права, особливо у регулюванні питання про спад-
кування. Заповіт у «Руській Правді» позначався, подібно 
до договорів, словом «ряд» і був вірогідно усним, на що 
вказує  те,  що  суперечки  щодо  спадщини  вирішувалися 
свідченнями  «послухів».  Сам  термін  «ряд»  позначав  не 
так заповіт у сучасному розумінні слова, як своєрідну уго-
ду власника з членами родини у випадку його смерті щодо 
подальшої долі майна. 

Спадкування мало місце як за заповітом, так і за законом, 
про що йдеться в русько-візантійському договорі 911 р.  і в 
ст.ст. 90–106 Просторової редакції Руської Правди [5, с. 27]. 
Спадкоємцями за заповітом могли бути лише діти й один із 

подружжя. Спадщину і за заповітом, і за законом одержували 
тільки члени родини, а за  їх відсутності – держава в особі 
князя і частково – церква. Тобто спадкування за заповітом не 
змінювало кола осіб, які мали спадкувати за законом, а лише 
містило уточнення про розподіл майна між спадкоємцями за 
законом і наказ про управління ним [1, c. 30]. 

Форма  заповіту  в  умовах  неписьменності  більшості 
населення була переважно усною [2, c. 33]. Спадкоємцями 
визнавалися лише діти, народженні у шлюбі. Спадкуван-
ня за законом, на відміну від західноєвропейського права 
з пануванням принципу майорату, відповідало принципу 
мінорату, бо молодший син отримував батьківський двір, 
а інше майно розподілялось порівну між синами (ст. 100), 
які  були  зобов’язані  видати  заміж  сестер  із  приданим  
(ст. 95). Якщо у власника не було синів, то за договором 
911 р. спадкували його брати. Дочки не розглядалися спад-
коємцями заради збереження батьківського родового май-
на. Однак придане померлої невістки, в якої не було дітей, 
поверталось  її  батьківській  родині  за  звичаєвим  правом 
[10,  c.  13].  Становий  характер  феодального  права  вста-
новлював привілеї для князя та бояр щодо майна смердів, 
які  не мали  синів  (у  Західній Європі  – менморт,  «право 
мертвої руки»), оскільки отримати лише частину батьків-
ського майна для приданого могли тільки незаміжні дочки 
померлого  смерда.  Водночас  дочки  бояр  і  дружинників 
спадкували батьківське майно за відсутності синів (ст. 91). 

Дружина зберігала своє окреме майно, а після смерті 
чоловіка одержувала частину спадщини і ставала на чолі 
сім’ї  та  до  досягнення  повноліття  спадкоємцями  розпо-
ряджалася  їх  спадщиною.  Дружина-вдова  отримувала 
обов’язкову  частку  в  індивідуально  визначеному  розмі-
рі,  з  огляду  на  розмір  спадкового майна,  кількість  дітей 
спадкодавця. Вдова розпоряджалась спадщиною на влас-
ний розсуд, але заповідати його могла лише своїм дітям, 
розподіляючи розміри часток за власним бажанням. У разі 
спадкування материнського майна за законом воно пере-
ходило тому з дітей, з ким вона проживала. 

Якщо  мати-вдова  вдруге  виходила  заміж,  то  призна-
чався  опікун  над  майном  неповнолітніх  спадкоємців  із 
найближчих  родичів,  зокрема  вітчим.  Майно  передава-
лось  опікуну при  свідках;  за  виконання  своїх  обов’язків 
опікун мав право користуватись доходами з майна опіку-
ваних,  а  в  разі  втрати  частини  спадщини  відшкодовував 
збитки спадкоємцям [6, c. 212].

Обов’язкова частка в спадщині за реципійованим рим-
ським правом складала четвертину  законної частки,  а  за 
візантійським  правом Юстиніана  за  наявності  чотирьох 
і більше спадкоємців вона становила половину законної, 
якщо менше,  то  третину  [11,  c.  384].  Чоловік  спадкував 
четверту частину приданого дружини за відсутності спіль-
них дітей, решта відходила її спадкоємцям. У разі нового 
шлюбу він цю частку втрачав [10, c. 14].

На розвиток відносин спадкування за заповітом у Ки-
ївській  Русі  мали  вплив  окремі  положення  римського, 
скандинавського (варязького) та юдейського (хазарського) 
права. Норми «Руської Правди», що діяли до кінця XV ст., 
були покладені в основу Київської та Новгородської суд-
них грамот, а також українського, білоруського та литов-
ського права. 

Після  остаточного  розпаду  Київської  Русі  внаслідок 
монголо-татарської  навали  1237–1240  рр.  та  входження 
її  південних  і  південно-західних  удільних  князівств  до 
складу Великого Князівства Литовського в 1362 р., а в по-
дальшому – території України до складу Речі Посполитої 
протягом XV – XVI ст., на українських землях діяли Ли-
товські  статути  1529,  1566  та  1588  рр.,  які,  зокрема,  ре-
гламентували питання, пов’язані з успадкуванням майна. 
Статутами  було  передбачене  спадкування  за  заповітом, 
за  законом  та  на  основі  звичаю.  Позбавлення  права  на 
спадщину  за  законом  передбачалось  у  разі  заміжжя  без 
згоди батьків чи опікуна, шлюбу вдови-шляхтянки з про-
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столюдином без  згоди родичів, щодо незаконнонародже-
них  і  дітей  державних  злочинців  та  деяких  інших  осіб. 
Батьківське та куплене майно спадкували тільки сини за 
виключенням  четвертини  дочкам  для  приданого. Майно 
померлого  брата,  за  відсутності  в  нього  нащадків,  пере-
ходило іншим братам і їхнім нащадкам. Але в разі смер-
ті усіх братів і відсутності у них нащадків або подальшої 
смерті  останніх  усе  зазначене  майно  спадкували  сестри 
та їх нащадки [13]. Можливість продажу майна з батьків-
ського (родового) маєтку обмежувалася третиною від його 
загального складу [9, c. 29]. Такі положення вказують на 
орієнтованість  законодавства  Речі  Посполитої  на  охоро-
ну та гарантування магнатсько-шляхетського нерухомого 
майна. Материнське майно рівно розподілялось між усіма 
дітьми.  За  відсутності  дітей,  родичів  та  інших нащадків 
родове майно  і  куплену  нерухомість  спадкували  близькі 
по чоловічій лінії, а материнське майно отримували най-
ближчі до нього спадкоємці. 

Спадкування  за  заповітом  поширювалась  на  рухоме 
майно та куплену нерухомість, що не належала до родової 
власності (вотчини чи материнського майна). Тестаменти, 
або  заповіти,  не  могли  складати  неповнолітні,  психічно 
хворі, ченці; особи, які перебували під владою іншої лю-
дини за рішенням суду, особи, що перебували у служінні, 
засуджені  до  позбавлення  честі  та  вигнання.  Складання 
заповіту вимагало свідомо-вольового стану заповідача та 
присутності міських або земських чиновників із того пові-
ту, де складався тестамент, який скріплювався підписами 
та печатками заповідача та свідків. 

У ХІV – ХVI ст. у Великому Князівстві Литовському 
та  Речі  Посполитій  набуває  поширення  Магдебурзьке 
(«Хелминське») право, яке також регламентувало порядок 
складання заповіту та визначало випадки, коли людина не 
мала права складати заповіт: заборона поширювалася на 
неповнолітніх, монахів, засуджених на смерть, німих, глу-
хих і сліпих. Згідно з Магдебурзьким правом, необхідною 
умовою  складання  заповіту  була  наявність  семи  свідків, 
коли за нормами Литовського статуту достатньо присут-
ності двох-трьох свідків. Тестаменти, які були вчинені під 
впливом примусу, визнавалися недійсними. За відсутності 
будь-яких спадкоємців, за законом і заповітом виморочне 
майно ставало державним [7, c. 194–195]. 

Козацтво  як  самобутній  феномен  Середньовіччя  ко-
ристувалося переважно нормами звичаєвого права та тра-
диціями  під  час  регулювання  питань  спадкування,  хоча 
реєстрові  козаки,  перебуваючи  на  державній  військовій 
службі,  керувалися  також  і  законодавством.  Громади  го-
родових козаків у литовсько-польський період утворюва-
лись і функціонували фактично без визначення їх статусу 
і  правосуб’єктності  державою,  відповідно,  залишаючись 
поза її законодавчою регламентацією. 

Що ж до Війська Запорозького низового як майже не-
залежного військово-політичного утворення, то Кіш про-
водив  політику  невизнання  будь-яких  писаних  законів, 
тому спадкове право не відігравало істотної ролі в житті 
запорозького  козацтва.  Територія  Запорозьких  Вольно-
стей  перебувала  у  колективній  власності  козацької  гро-
мади,  нею  розпоряджалася  січова  рада,  а  управління 
здійснював Кіш на чолі з кошовим отаманом. Тому право 
приватної власності на землю існувало більше потенцій-
но. Суб’єкти господарювання – козаки в козацьких госпо-
дарствах-зимівниках і посполиті селяни – отримували ту 
землю, що не була  задіяна в  колективному користуванні 
та не підлягала щорічному перерозподілу, в довічне воло-
діння і користування за умов сплати податку й виконання 
інших повинностей, але розпорядження нею, включаючи 
спадкування, відбувалося лише з дозволу Коша. Особис-
те майно козаків  самої Запорозької Січі  спадкувалося  за 
усним розпорядженням заповідача, а за відсутністю тако-
го переходило у власність січової громади зазвичай в осо-
бі певного куреня [4, c. 23–26]. 

Уряд  Гетьманщини  («Війська  Запорозького»  1648–
1764  рр.)  не  виробив  істотних  законодавчих  новацій,  а 
здійснив лише кодифікацію, в основу якої було покладе-
но  Литовські  статути  і  джерела  Магдебурзького  («Хел-
минського») права  –  «Саксонське Зерцало»  та  «Порядок 
прав  громадянських».  Головним  компонентом  правової 
системи було звичаєве право, важливими джерелами пра-
ва  були  договірні  статті  з  російським  самодержавством 
і  гетьманське  законодавство.  Але  виник  новий  інститут 
спадкового права – умовний заповіт, тобто заповіт із пев-
ними  умовами  щодо  передачі  спадкоємцеві  у  володіння 
майна ще за життя спадкодавця [9, c. 29]. Ще однією осо-
бливістю  правового  регулювання  спадщини  періоду  ко-
зацької державності стали прецеденти судово-адміністра-
тивних органів у формі  гетьманських універсалів  і  актів 
Генерального  військового  суду,  Генеральної  військової 
канцелярії, полкових і сотенних судів. Гетьман, керуючись 
особистою думкою, міг розглянути справу про спадщину 
будь-якої особи, але переважно бунчукових товаришів та 
інших генеральних і сотенно-полкових старшин, а також 
осіб, які перебували під гетьманською протекцією («про-
текціоністів»)  і  своїх  підданих,  або  надати  вказівку  про 
такий розгляд  іншим козацьким, міщанським чи церков-
ним судам [3, c. 16]. У правовому регулюванні шлюбно-
сімейних відносин гетьманський суд утворив прецеденти 
позбавлення вдови козака  її права на спадкування майна 
померлого чоловіка в разі взяття нею нового шлюбу з іно-
земним підданим (включаючи росіянина) [3, c. 113]. Тим 
самим гетьманський уряд установлював старшинські при-
вілеї та намагався зберігати майно козацьких господарств. 
Такий стан вирішення спадкових справ зі змішуванням ад-
міністративної та судової компетенції пояснюється неста-
лістю державно-політичного механізму в умовах ведення 
національно-визвольної  війни,  внутрішніх  військово-по-
літичних усобиць і через це поступового втрачання Геть-
манщиною національної державності. 

Під час перебування України у складі Російської імпе-
рії зберіглося спадкування за законом і за заповітом. Кате-
рина II обмежила свободу заповіту щодо родового майна 
у зв’язку з розподілом нерухомого майна на родове і на-
жите, заохочуючи дворянство до державної та військової 
служби, яка перестала бути для дворян обов’язковою піс-
ля розширення їхніх станових привілеїв згідно з «Жалува-
ною грамотою дворянству» 1785 р. Заповіт мав складатися 
у письмовій формі за підписами заповідача та його вико-
навця або парафіяльного священика, а також засвідчувати-
ся у судових органах, а на Правобережжі – у Сеймі. 

Основним  джерелом  дореволюційного  спадкового 
права була ч. 1 тому 10 Зводу законів Російської  імперії, 
виданого в 1832–1833 рр. Звід законів у частині цивільно-
го права набув чинності на Лівобережній Україні у 1840 р., 
а на Правобережній – у 1842 р. Для Лівобережної України 
у нього включили окремі положення колишнього україн-
ського права з Литовського статуту 1588 р. у формі Зако-
нів для Чернігівської та Полтавської губерній, що містили, 
зокрема, норми про спадкування нерухомого та рухомого 
майна, в тому числі відповідні права жінок [8, c. 58–109]. 

Російське дореволюційне право, яке діяло і на терито-
рії України, не розглядало спадкове майно як єдине ціле, 
а  поділяло його на дві  самостійні  спадкові маси:  родове 
майно переходило тільки до спадкоємців за законом, а для 
іншого  майна  існував  загальний  порядок  спадкування. 
Спадкування  за  законом будувалося на принципах кров-
них родинних зав’язків. 

Між  дітьми  спадкодавця  майно  поділялося  у  рівних 
частках, проте позашлюбні та усиновлені діти взагалі не 
могли спадкувати.

Дореволюційне  спадкове  право  не  визнавало  спадко-
ємцями батьків та інших родичів по висхідній лінії, батьки 
тільки  діставали  право  довічного  володіння  майном  по-
мерлих дітей,  якщо у  самого спадкодавця не було дітей. 
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Один із подружжя, що пережив, не входив до кола спад-
коємців,  отримуючи  право  лише  на  визначену  законом 
частку.

Закон  покладав  на  спадкоємців  відповідальність  за 
боргами  спадкодавця  без  обмеження  такої  відповідаль-
ності вартістю спадкового майна. Тільки у двох випадках 
відповідальність  обмежувалася  визначеними  розмірами: 
а) якщо спадкодавець, скоївши злочин, заподіяв майнову 
шкоду іншій особі; б) за наявності безстрокових боргових 
зобов’язань, виданих спадкодавцем. 

Законне оголошення волі власника щодо майна на ви-
падок його смерті називалося духовним заповітом (духів-
ницею). Складати заповіт могли дієздатні особи з 21 року 
лише у письмовій формі, словесні заповіти ніякої сили не 
мали.  Дозволялося  складати  домашні,  нотаріальні,  крі-
посні  заповіти  з  обов’язковою  присутністю  свідків,  а  у 
виняткових  випадках  –  військово-морські,  закордонні  та 
ін.,  порядок  складання  яких  був  спрощений.  Заповідати 
майно можна було у власність або у тимчасове володіння 
та користування. Заповіт підписували заповідач, три свід-
ки й особа, яка писала заповіт, якщо він не був написаний 
заповідачем. 

За законом спадкували сини, за їх відсутності – онуки 
чи  правнуки  тощо.  За  відсутності  спадкоємців-чоловіків 
спадкували відповідні спадкоємці-жінки. Брати мали пе-
редавати  сестрам  чотирнадцяту  частину  нерухомого  та 
восьму  частину  рухомого  майна.  Стосовно  ж  придано-
го,  яке  за Литовським статутом складало четвертину від 
усього  батьківського  майна,  виникли  колізії  між  статут-
ними  нормами  і  положеннями  Зводу  законів.  Останній 
пов’язував придане із заміжжям, на відміну від статутного 
визначення приданого засобом матеріального забезпечен-
ня життя. Звідси в судовій практиці частими були відмови 
незаміжнім жінкам,  які  позивалися  до  братів  з  вимогою 
виділення  їм  належної  частки  на  придане  (позовна  дав-
ність складала 10 років) [8, c. 65]. 

Відсутність  прямих  спадкоємців  за  спадною  лінією 
тягло спадкування побічними родичами, а за відсутності 
останніх  спадкували  батьки.  Той  з  подружжя,  хто  пере-
жив, наслідував сьому частину нерухомого та четверту – 
рухомого майна («указну частину» спадщини). 

Спадкування майна селянського двору відбувалось пе-
реважно за звичаєм, але на Лівобережжі воно також регла-
ментувалось  статтями  Законів  для Чернігівської  та Пол-
тавської губерній. Ці ж Закони встановлювали особливий 
порядок успадкування майна одним з подружжя (ст. 1157 
Зводу  законів  цивільних)  [7,  c.  367–368,  496].  Овдовіле 
подружжя спадкувало третину всього майна, а в разі без-
дітності  –  все майно. Вдова отримувала  спадкове майно  
в довічне володіння, а не у власність. Також за Законами 
для  Чернігівської  та  Полтавської  губерній  батьківське 
майно, отримане синами шляхом виділу, і придане доньок 
(які померли бездітними), поверталося батькам [9, c. 30]. 

Особливого розвитку спадкове право отримало у дру-
гій  половині  XIX  ст.  Значна  увага  приділялась  охороні 
спадкового майна  з моменту  відкриття  спадщини до по-
яви спадкоємців у спосіб опису маєтку з його опечатуван-
ням і збереженням, а також виклик спадкоємців (Т. X, ч. I,  
ст.  1225). Обов’язковою  умовою  для  складання  заповіту 
була  тестоментоздатність  (Т. X,  ч.  I,  ст.  108). Визначаю-
чи найважливішою умовою чинності заповіту дієздатний 
стан заповідача (Т. X, ч. I, ст. 1016), закон позбавляв тес-
томентоздатності самовбивць. Це ж поширювалося на ви-
нних у скоєні злочину осіб, позбавлених усіх прав стану 
в  судовому  порядку  після  оголошенням  їм  вироку  суду. 
Такі особи позбавлялись і права на спадщину. Ченці могли 
спадкувати лише речі релігійного призначення та релігій-
ну і наукову літературу [12]. 

У другій половині XIX ст.  також значно поширилася 
свобода  заповіту  щодо  набутого  майна,  яке  власник  міг 
заповідати на  свій розсуд. Але це майже не  стосувалось 

родового майна. Заповіт мав відповідати законам і моралі. 
Зросли вимоги до форми заповіту, яка могла бути лише 

письмовою і передбачала домашній і нотаріальний спосо-
би складання. 

Домашній  заповіт  складався  позанотаріально,  писав-
ся  власноруч  заповідачем,  який  мав  засвідчити  допущені 
виправлення і підписати його разом із не менш як трьома 
свідками. Якщо заповіт містив якусь відмову прямим спад-
коємцям, то з кола свідків виключалися зацікавлені особи 
та їхні родичі до четвертого ступеня включно і їхні свояки 
до  третього  ступеня.  Не  могли  свідчити  також  душопри-
казники  й  опікуни,  призначені  заповідачем;  нетестамен-
тоздатні особи, крім ченців; інші особи, які за законом не 
могли  свідчити  в  цивільних  справах  (Т. X,  ч.  I,  ст.  1054).  
У разі нездатності заповідача написати заповіт власноруч-
но,  це  робив  переписувач,  який  підписував  його  разом  зі 
спадкодавцем, а в разі нездатності останнього це зробити 
з за неписьменності чи фізичного стану – розписувався ру-
коприкладник. При цьому переписувачем, рукоприкладни-
ком і свідками закон визначав тільки різних осіб (Т. X, ч. I, 
ст. 1048). Затвердження домашнього заповіту відбувалось в 
окружному суді після смерті заповідача шляхом перевірки 
його тестоментоздатності та права спадкоємців на прийнят-
тя спадщини. Справжність документа підтверджували свід-
ки. У разі затвердження і занесення відповідного напису він 
публікувався в Сенатських об’явах. 

Нотаріальний  заповіт,  поданий  нотаріусу  в  усній  чи 
письмовій формі, заносився ним в актову книгу і зачиту-
вався спадкодавцю, який підписував його разом із трьома 
свідками. Затвердження здійснював окружний суд без пе-
ревірки одразу ж після смерті спадкодавця. 

Спадкодавець  зберігав право зміни чи скасування за-
повіту  будь-коли новим  заповітом,  особливим  актом  або 
знищенням домашнього заповіту. Підсудність справи про 
затвердження  заповіту  визначалася  за місцем, де  він по-
мер чи за місцем знаходження його майна. 

Спадкоємці  за  законом  були  правомочні  оскаржити 
заповіт  поданням  судового  позову  про  його  недійсність. 
Спадкування за законом відбувалось за наявності родового 
майна, відсутності заповіту чи визнання його недійсним; 
безвісної відсутності власника, який не склав заповіту; по-
стригу власника в ченці без попереднього складання ним 
заповіту, позбавлення власника усіх прав стану. До спад-
щини закликались, у першу чергу, діти спадкодавця (пря-
ма лінія), до другої черги належали брати, сестри та пле-
мінники (перша бокова лінія), до третьої – дядьки, тітки 
та двоюрідні брати та сестри (друга бокова лінія). Батьки 
спадкодавця в разі відсутності онуків одержували набуте 
ним майно в довічне володіння із правом розпорядження 
(Т. X, ч. I, ст. 1141). 

Для  затвердження  успадкування  за  законом  спадко-
ємці  мали  документально  довести  свою  спорідненість 
окружному  суду  по  закінченню шестимісячного  терміну 
від опублікованого виклику спадкоємців. 

За  відсутності  спадкоємців,  нез’явлення  їх  протягом 
10  років  від  останньої  публікації  про  виклик  або  недо-
ведення  ними  свого  права  на  спадок  майно  визнава-
лось  виморочним  (Т. X,  ч.  I,  ст.  1162)  і  передавалось до 
державної  скарбниці,  а  іноді  –  установі  чи  організації,  
в якій служив померлий (ст. 1168 Зводу законів цивільних) 
[7, c. 493–496; 12]. 

На Галичині, Закарпатті та Буковині у складі Австрій-
ської  (Австро-Угорської)  імперії  спадкування  регулюва-
лось Австрійським цивільним кодексом 1811 р. Провідним 
принципом тут визначалось універсальне правонаступни-
цтво.  Спадкування  відбувалося  за  заповітом,  договором  
і  законом.  Особливістю  була  тестоментоздатність  не-
повнолітніх  (до  18  років),  які  заповідали  у  нотаріальній 
формі й усно в суді. Австро-Угорська імперія  ігнорувала 
українське  право,  орієнтуючись  на  західноєвропейську 
традицію романо-германської правової сім’ї [9, с. 30]. 
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На  початку XX  ст.,  під  впливом  буржуазно-демокра-
тичної  революції  1905–1907  рр.,  спадкове  законодавство 
зазнало змін. Законом від 3 червня 1912 р. «Про розши-
рення  прав  спадкування  за  законом  осіб  жіночої  статі  і 
права заповіту родових маєтків» розширювались права жі-
нок-спадкоємиць за законом. Зокрема, зрівнювались права 
дочок із синами щодо спадкування рухомого та нерухомо-
го майна. Закон зберігав інші особливості спадкових норм 
Литовського статуту в Чернігівській і Полтавській губер-
ніях [7, c. 591].

Висновки. Інститут спадкування в українському пра-
ві  розпочав  історичний  розвиток  зі  звичаєвих  норм  дав-
ньоруської правової системи, що отримали об’єктування 
з  боку  ранньофеодальної  держави  в  нормативних  дого-
ворах, «Руській Правді» й інших джерелах законодавства 
Київської Русі, поряд із запозиченнями зі скандинавсько-
го,  а  особливо  –  грецького  та  римського  права  Візантії. 
Заповіт  розглядався  як  договір  власника-спадкодавця  зі 
спадкоємцями  про  посмертну  передачу  майна.  Спадку-
вання за заповітом і за законом майже збігались, бо запо-
віт визначав коло спадкоємців за законом, лише уточню-
ючи їхні частки та містив наказ про управління майном. 
Через  неписьменність  більшості  населення  переважала 
усна форма заповіту. Склалися принцип мінорату (на від-
міну від західноєвропейського майорату), положення про 
обов’язкову частку, майнові обмеження для жінок, позбав-
лення для незаконнонароджених. 

Подальший його  розвиток  тривав  у  литовський  і  ли-
товсько-польський періоди та часи Гетьманщини у XIV – 
XVIII  ст.,  коли  відтворення  загальних  рис  феодального 
спадкового  права  з  його  становими  привілеями  й  обме-
женнями поєднувалось із унікальними процесами комуні-
кації  та  інтеграції  давньоруського,  литовсько-польського 
й українського права (враховуючи особливості козацьких 
звичаїв, магдебурзького права та гетьманського законодав-

ства у строкатій становій структурі українського суспіль-
ства). Принципи та зміст інституту спадкового права були 
спрямовані на закріплення станових переваг дворянства й 
обмеження  прав жінок  із  метою  збереження  та  гаранту-
вання майна родових господарств як економічної основи 
феодального суспільства і держави. Спадкування нерухо-
мого майна на землях Запорозьких Вольностей обмежува-
лось колективною земельною власністю січової  громади 
та  нерозвиненістю  приватної  власності  на  землю.  Вирі-
шення спадкових справ у Гетьманщині в умовах тривалої 
військово-політичної нестабільності здійснювали органи, 
що  поєднували  адміністративну  та  судову  компетенцію, 
спричиняючи певні  порушення нормативної  регламента-
ції особистим адміністративним втручанням. Гетьманське 
законодавство про спадкування та судова практика у спра-
вах про спадщину орієнтувалися на установлення переваг 
для старшини й охорону козацьких господарств. 

За  інкорпорації  українських  земель  в  особі  Війська 
Запорозького  до  складу  Російської  імперії  протягом  
XVIII ст. відбулася систематизація законодавства з подаль-
шим  поширенням  у  середині  XIX  ст.  імперського  Зводу 
законів на територію України та імплементацією до нього 
певних положень українського національного, у тому числі 
спадкового, законодавства, зокрема – щодо спадкових прав 
жінок. Відносно останніх у судовій практиці виникали ко-
лізії між нормами Литовських  статутів  і  російського Зво-
ду законів у справах про сестринське придане тощо. Було 
уточнене  розмежування  видів майна на  родове й  нажите, 
розширено  диспозитивність  заповіту  задля  заохочення 
дворянства  (включаючи козацьких старшин, які отримали 
російське  дворянство),  до  державної  та  військової  служ-
би, а також зростання підприємництва. На початку XX ст. 
становий характер  спадкового права послабився,  у  ньому 
закріпився принцип єдності спадкової маси, поступово ви-
рівнювались спадкові права жінок і чоловіків. 
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У цій роботі ми розглянули поняття морського страхування, дослідили точки зору різних науковців та дали авторське визначення 
морського страхування як договору, за яким страховик зобов’язується у разі настання передбачених у договорі небезпечностей або ви-
падковостей, яких зазнає будь-який майновий інтерес, пов’язаний із торговельним мореплавством (страхового випадку), відшкодувати 
страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), понесені збитки, а страхувальник зобов’язується 
сплачувати страхові платежі, виконувати інші умови договору та внести відповідні зміни до ст. 239 Кодексу торговельного мореплавства 
(далі – КТМ). Дана юридична характеристика цього договору: двосторонній, оплатний, реальний.

Ключові слова: страхування, морське страхування, об’єкт морського страхування, реальний, консенсуальний, оплатний, еквіва-
лентний, безоплатний, двосторонній, алеаторний.

В этой работе мы рассмотрели понятие морского страхования, исследовали точки зрения различных ученых и дали авторское опре-
деление морского страхования как договора, по которому страховщик обязуется в случае наступления предусмотренных в договоре 
опасностей или случайностей, которым подвергается любой имущественный интерес, связанный с торговым мореплаванием (страхово-
го случая), возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), понесенные убытки, 
а страхователь обязуется уплачивать страховые платежи и выполнять другие условия договора, и внести соответствующие изменения 
в ст. 239 КТМ. Дали юридическую характеристику этого договора: двусторонний, возмездный, реальный.

Ключевые слова: страхование, морское страхование, объект морского страхования, реальный, консенсуальный, возмездный, эк-
вивалентный, безвозмездный, двусторонний, алеаторный.

In this paper we considered the concept of marine insurance. Researched points of view of various scientists and given the author’s definition 
of marine insurance as a contract under which the insurer undertakes in case of occurrence provided for in the Treaty of hazards or accidents, 
suffered by any property interest associated with the merchant shipping (insured event) to compensate the policyholder or other person in whose 
favor the contract (beneficiary), incurred losses, and the policyholder undertakes to pay insurance premiums and fulfill other terms of the contract, 
and to make corresponding amendments to article 239 of KTM. Given the legal characteristics of the Treaty: bilateral, onerous, real. 

Key words: insurance, marine insurance, marine insurance object, real, consensual, compensatory, equivalent, free, two-sided, aleatory.

Постановка проблеми. Морське страхування – один 
із найдавніших видів страхування. Перший страховий по-
ліс було виписано у 1347 р. в Італії саме щодо морського 
перевезення.  Сучасне  морське  страхування  базується  на 
діяльності Лондонського Ллойду, який розпочав свою ро-
боту в 1688 р. Вітчизняна морська галузь характеризуєть-
ся деяким занепадом у середині 1990-х рр., проте останнім 
часом  в Україні  зростає  попит на  послуги національних 
страховиків із боку власників річкових і морських суден, 
фрахтувальників,  операторських  компаній,  морських  по-
середників, як-от суднові агенти й брокери, таким чином 
намічається тенденція до оздоровлення галузі.

Сучасне морське страхування базується на двох осно-
вних джерелах морського страхового права: у міжнародно-
му масштабі – англійський Закон про морське страхування 
(Marine Insurance Act) 1906 р. (далі – Закон), у національ-
ному – Кодекс торговельного мореплавання України 1995 
р. (далі – Кодекс).

Стан опрацювання. Розробленням цієї проблеми за-
ймалися  такі  дослідники:  Г.Ф.  Шершеневич  досліджу-
вав  об’єкт  страхування,  Є.А.  Васильєв  і  Ю.Б.  Фогель-
сон  звертали  увагу  на  консенсуальність  цього  договору,  
О.І.  Худяков  аналізував  еквівалентність  договору,  
М.О. Спаська розглядала договір морського страхування 
як цивільно-правовий.

Метою статті є розгляд поняття морського страхуван-
ня та аналізу його юридичної характеристики.

Виклад основного матеріалу. У  ст.  979  Цивільного 
Кодексу України договір страхування визначено як дого-
вір,  за  яким  «одна  сторона  (страховик)  зобов’язується  у 
разі настання певної події (страхового випадку) виплатити 

другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визна-
ченій у договорі, грошову суму (страхову виплату), а стра-
хувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та 
виконувати інші умови договору» [1]. ЗУ «Про страхуван-
ня» акцентує на тому, що це письмова угода, і дає таке ви-
значення: «Договір страхування – це письмова угода між 
страхувальником  і страховиком, згідно з якою страховик 
бере на себе зобов’язання у разі настання страхового ви-
падку  здійснити  страхову  виплату  страхувальнику  або 
іншій  особі,  визначеній  у  договорі  страхування  страху-
вальником, на користь якої укладено договір страхування 
(надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхуваль-
ник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визна-
чені строки та виконувати інші умови договору» [2]. 

Договір  морського  страхування  врегульовано  гл.  XV 
КТМ. Відповідно до ст. 239 КТМ, за договором морського 
страхування страховик зобов’язується за зумовлену плату 
(страхову премію) у разі настання передбачених у догово-
рі небезпечностей або випадковостей, яких зазнає об’єкт 
страхування  (страхового  випадку),  відшкодувати  страху-
вальнику або іншій особі, на користь якої укладено дого-
вір,  понесені  збитки  [3]. М.О. Спаська  пропонує  внести 
зміни до ст. 239 КТМ та викласти її в такій редакції: «За до-
говором морського страхування страховик зобов’язується 
у разі настання передбачених у договорі небезпечностей 
або випадковостей, яких зазнає об’єкт страхування (стра-
хового випадку), відшкодувати страхувальнику або іншій 
особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), 
понесені  збитки,  а  страхувальник  зобов’язується  спла-
чувати  страхові платежі  та  виконувати  інші умови дого-
вору»  [4]. Варто  зазначити, що ці  визначення морського 
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страхування мають загальний характер. Варто зазначити, 
що особливість договору морського страхування полягає в 
об’єкті страхування, адже саме він є кваліфікуючою озна-
кою, що виділяє його серед інших договорів страхування.

Так,  Г.Ф.  Шершеневич  об’єктом  страхування  вважав 
майно, стверджуючи, що морське страхування розраховане 
на відшкодування збитків, які може понести майно визначе-
ної особи, бо страхується не судно і не вантаж, а саме май-
но судновласника або вантажовласника, для якого загибель 
судна або вантажу загрожує зменшенням цінності, тому що, 
з  приватної  точки  зору,  вантажовласнику  загибель  товарів 
байдужа: вони придбані ним не для особистого споживання, 
а для подальшого відчуження. Він зацікавлений виключно у 
збереженні тієї цінності, яка з ним пов’язана і право на яку 
входить  складовою  частиною  до  активу  його  майна  [5,  c. 
222]. З цією точкою зору не можна погодитись, адже суднов-
ласник зацікавлений, перш за все, у разі настання страхового 
випадку,  у  збереженні  цінності  майна,  яке  було  визначено 
індивідуальними ознаками, або в еквівалентному відшкоду-
ванні його вартості, у разі його втрати та пошкодження, а не в 
одержанні аналогічного майна в натуральному вигляді. 

У  ст.  242 КТМ  закріплено  положення,  згідно  з  яким 
об’єктом  морського  страхування  може  бути  будь-який 
майновий інтерес, як-то: судно, зокрема таке, що будуєть-
ся, вантаж, фрахт, плата  за проїзд, орендна плата, очіку-
ваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечуються 
судном,  вантажем  і фрахтом,  заробітна  плата,  інші  види 
винагороди  капітана,  інших  осіб  суднового  екіпажу,  ци-
вільна відповідальність судновласника і перевізника, а та-
кож ризик, взятий на себе страховиком (перестрахування). 
Д.І. Дема вважає за доцільне включити у визначення дого-
вору морського страхування вказівку на об’єкт страхуван-
ня у загальному вигляді, зазначивши, що ним може бути 
будь-який майновий інтерес, пов’язаний із торговельним 
мореплавством  [6].  Тому  пропонуємо  поняття  договору 
морського  страхування  викласти  у  такій  редакції:  за  до-
говором морського страхування страховик зобов’язується 
у разі настання передбачених у договорі небезпечностей 
або  випадковостей,  яких  зазнає  будь-який  майновий  ін-
терес,  пов’язаний  із  торговельним мореплавством  (стра-
хового випадку), відшкодувати страхувальнику або іншій 
особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), 
понесені збитки, а страхувальник зобов’язується сплачу-
вати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Щодо  певних  об’єктів  морського  страхування  зако-
ном  передбачені  деякі  правові  наслідки,  наприклад,  за  
ст. 248 КТМ, у випадку відчуження застрахованого ванта-
жу «договір страхування зберігає силу, причому всі права 
і обов’язки страхувальника переходять до набувача ванта-
жу. Якщо до відчуження вантажу страхова премія не була 
сплачена,  обов’язок  сплатити  її  несуть  як  страхувальник, 
так  і набувач вантажу. Однак вимога сплатити премію не 
має сили стосовно власника поліса або іншого страхового 
документа, в якому відсутня вказівка про те, що премія не 
сплачена» [3]. Інші правові наслідки наступають у разі від-
чуження  застрахованого  судна. Ст.  249 КТМ встановлює: 
«У разі відчуження застрахованого судна договір морського 
страхування припиняється з моменту відчуження. Однак у 
разі  відчуження  судна  під  час  рейсу  договір  залишається 
чинним до закінчення цього рейсу і на набувача цього судна 
переходять права і обов’язки страхувальника» [3].

Що ж стосується юридичної характеристики договору 
щодо його реальності чи консенсуальності, варто зверну-
ти увагу на те, з якого моменту він вважається укладеним 
і, відповідно, коли починає діяти страховий захист. 

Договір  морського  страхування  є  реальним.  Це  під-
тверджує ст. 245 КТМ, відповідно до якої страхувальник 
зобов’язаний виплатити страховику страхову премію про-
тягом зумовленого терміну. До сплати страхової премії до-
говір морського страхування не набуває чинності, якщо в 
ньому не передбачено інше [3]. 

У римському праві існує дві точки зору на проблему: 
визначали  реальний  контракт  або  договір  таким, що  ви-
никає in re, тобто через виконання однією зі сторін своїх 
обов’язків [7, c. 330], або як зобов’язання, юридична сила 
якого  виникає  не  з  простої  угоди,  а  з  тої,  яка  настає  на 
підставі угоди передачі речі одним контрагентом іншому  
[8,  c.  369].  Ці  визначення  зовні  схожі,  проте  мають  різ-
ницю. Ця різниця полягає  в  тому, що у першому випад-
ку  з передачею речі пов’язано укладення договору  [9,  c. 
233], а у другому – виникнення прав та обов’язків сторін 
за договором. У зв’язку з цим, договір страхування може 
бути визнаний консенсуальним у разі використання пер-
шого  визначення  і  реальним  –  у  разі  використання  дру-
гого. Є.А. Васильєв вважає, що цей договір консенсуаль-
ний,  оскільки несплата  страхової премії  сама по  собі не 
звільняє страховика від сплати відшкодування, якщо інше 
не  буде  передбачено  умовами  договору  [10,  c.  405–406].  
Ю.Б. Фогельсон вважає, що для договору страхування вве-
дена конструкція, якої немає у жодному іншому виді дого-
вору, – укладений, але не діючий договір, тобто страхове 
зобов’язання  починає  діяти  саме  після  сплати  страхової 
премії, а не в момент досягнення згоди за усіма істотними 
умовами договору [11, c. 169–170].

О.М.  Спаська  вважає,  що  консенсуальним  договір 
морського страхування може бути тоді, коли сторони в до-
говорі передбачать інший термін вступу його в силу, тобто 
вкажуть на його консенсуальність. У всіх інших випадках 
договір морського страхування слід вважати реальним [4]. 
Ми, посилаючись на законодавство, стверджуємо, що цей 
договір все ж є реальним. 

Даний  страховий  договір  є  двостороннім,  бо  обидві 
сторони мають взаємні права та обов’язки: страхувальник 
зобов’язаний  внести  страхову  премію,  а  страховик  –  від-
шкодувати страхувальникові понесені під час настання пе-
редбачених договором небезпек або випадковостей збитки.

Відповідно  до  ст.  245  КТМ,  страхувальник  сплачує 
страховику премію за те, що той зобов’язується у разі на-
стання страхового випадку здійснити страхове відшкоду-
вання. У цьому і є оплатність договору морського страху-
вання. Проте ненастання страхового випадку не означає, 
що  договір  страхування  стає  безоплатним,  оскільки  він 
укладався з метою отримання від страховика страхової ви-
плати. У такому разі у більш вигідній ситуації знаходить-
ся страховик. Більшість дослідників виходять із того, що 
якщо вважати цей договір безоплатним, усі невигоди були 
б на боці страховика, а вигоди – на боці страхувальника, 
і договір страхування перетворився б у договір даруван-
ня, що суперечило б економічним та юридичним витокам 
страхування [12, c. 15]. 

О.І.  Худяков  звертає  увагу  на  принцип  еквівалент-
ності  як  основний  принцип  страхування.  Він  наголо-
шує,  що  оплатність  страхування  виражає  еквівалентний 
характер  матеріальних  страхових  відносин  й  оплатний 
характер  правових  відносин,  що  їх  опосередковують  
[13, c. 161]. Варто розглянути співвідношення еквівалент-
ності й оплатності. Якщо обмін відбувається в таких про-
порціях,  які  характеризуються  рівністю,  варто  говорити 
про відношення,  яке  є  еквівалентним,  а отже, оплатним. 
З  цього  приводу М.І.  Бару  зазначав,  якщо  ж  обмін  від-
бувається  в  таких  пропорціях,  які  не  характеризуються 
рівністю, можна говорити лише про оплатність, а не про 
еквівалентність  [14].  Тому  еквівалентність  –  це  завжди 
оплатність, проте оплатність – не завжди еквівалентність.

Отже, цей договір є оплатним, тому що страхувальник 
сплачує  страховику  страхову премію,  а  страховик  у  разі 
настання страхового випадку забезпечує страхувальникові 
страхову виплату. 

Варто  також  звернути  увагу  на  такий  аспект юридич-
ної  характеристики  договору  морського  страхування,  як 
алеаторність. Алеаторним (ризиковим) є договір на ризик, 
тобто під час укладення договору сторони не можуть чіт-
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ко  визначити  межі  виконання  своїх  обов’язків,  а  втрата 
чи  збагачення  однієї  зі  сторін  залежать  від  випадку.  По-
перше, страховику не відомо, чи буде він виконувати свої 
обов’язки за договором, а також коли саме і в якому обсязі. 
По-друге, так само ризикує і страхувальник, який, сплачу-
ючи внески  за  договором, не  впевнений щодо отримання 
страхового відшкодування. Страхувальнику також невідоме 
співвідношення сплачених ним страхових внесків і розмі-
ру страхового відшкодування [15]. Цілком погоджуємось із 
цією позицією, алеаторність має місце, адже співвідношен-
ня страхової премії і страхового відшкодування невідоме на 
момент укладення договору морського страхування. Втрата 
чи збагачення тої чи іншої сторони залежить від випадку.

Висновки. Таким чином, ми у роботі запропонували 
авторське визначення морського страхування: за догово-
ром  морського  страхування  страховик  зобов’язується  у 
разі  настання  передбачених  у  договорі  небезпечностей 
або випадковостей, яких зазнає будь-який майновий  ін-
терес, пов’язаний із торговельним мореплавством (стра-
хового випадку), відшкодувати страхувальнику або іншій 
особі,  на  користь  якої  укладено  договір  (вигодонабува-
чу),  понесені  збитки,  а  страхувальник  зобов’язується 
сплачувати  страхові  платежі  та  виконувати  інші  умови 
договору, та внести відповідні зміни до ст. 239 КТМ. Цей 
договір  є  двостороннім,  оплатним,  реальним,  алеатор-
ним.
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Стаття присвячена висвітленню правових питань участі одного з суб’єктів публічного права – держави – у цивільних правовідноси-
нах. Проаналізовано різні моделі участі держави в цивільних відносинах. Акцентовано увагу на плюралістичній та моністичній моделі 
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Статья посвящена правовым проблемам участия одного из субъектов публичного права – государства – в гражданских правоотно-
шениях. Проанализированы разные модели участия государства в гражданских правоотношениях. Акцентировано внимание на плюра-
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The article is devoted to legal problems of participation of one of the subjects of public law – the state – in civil legal relations. Various models 
of state participation in civil relations have been analyzed. Attention is focused on a pluralistic and monistic model of state participation.
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Постановка проблеми. Нині  як  у  цивілістичній 
доктрині,  так  і  на  законодавчому  рівні  питання  участі 
суб’єктів  публічного  права  є  до  кінця  невизначеними  і 
дискусійними. Так, проаналізувавши юридичну літерату-
ру з цього питання, можна сказати, що у науці склалося, 
принаймні, три позиції: держава та інші суб’єкти публіч-
ного права  є  учасниками цивільних  відносин,  держава  є 
особливим окремим видом суб’єктів, держава та інші пу-
блічні утворення можуть розглядатися як юридичні особи 
публічного права.

Стан опрацювання. Дослідженням  правових  про-
блем моделей або форм участі держави та інших суб’єктів 
публічного  права  присвятили  свої  роботи  такі  вчені:  
Н. Кузнецова, Р. Майданик, А. Довгерт, І. Спасибо-Фатє-
єва, В. Борисова, А. Коструба, М. Пленюк, О. Первомай-
ський, В. Зубар, Р. Сабодаш, О. Шишка тощо.

Виклад основного матеріалу. У Цивільному кодексі 
(далі  –  ЦК)  України  2004  р.  закріплено  загальновизна-
ну  концепцію  юридичних  осіб,  згідно  з  якою юридичні 
особи,  залежно  від  порядку  їх  створення,  поділяються 
на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб 
публічного  права.  Розробниками  кодексу  планували,  що 
держава має діяти на рівних засадах з іншими учасниками 
відносин у режимі юридичної особи та відповідати май-
ном державної скарбниці, а адміністративно-територіаль-
ні утворення братимуть участь у цивільних відносинах в 
особі спеціально уповноважених на це органів [1, с. 19].

Натомість у ч. 2 ст. 2 ЦК України законодавець закрі-
пив положення про те, що учасниками цивільних відносин 
є держава Україна, Автономна Республіка Крим (АРК), те-
риторіальні  громади,  іноземні  держави  та  інші  суб’єкти 
публічного  права  [2].  В  юридичній  літературі  це  поло-
ження  тлумачиться  науковцями  таким  чином, що  кодекс 
відносить державу, АРК до самостійного виду учасників 
цивільних відносин, разом із тим таке тлумачення не від-
повідає  концепції  ЦК  України,  засадам  громадянського 
суспільства та доктрині приватного права. 

Якщо  звернутися  до  історії  виникнення  юридичних 
осіб, можна  сказати, що  першим найбільш чітким  вира-
женням  ідеї  юридичної  особи  було  правове  положення, 
яке склалося при сприянні претора для муніципій, тобто 
місцевих  громад,  яким  римська  держава,  включаючи  їх 
у свій склад і наділяючи їх жителів римським громадян-
ством,  надавало  самоуправління  та  господарську  само-
стійність. Щодо питання про правове положення держави 
у істориків, які вивчають джерела римського права, немає 
єдності в цьому питанні. Так, одні (Жирар, Моммзен) вва-
жають римську державу здавна юридичною особою. Інші 
(зокрема,  І. Покровський) вважає, що, будучи володарем 
чисельного та різного майна і беручи участь у відносинах 
з  їх  експлуатації,  римська  держава  до  другої  половини 
республіки не застосовувала до своїх майнових відносин 
положення приватного права, а діяло за деякими особли-
вими нормами права публічного [3, с. 116]. 

У  дореволюційному  законодавстві  одним  із  перших, 
хто згадує про юридичні особи публічного права є Г. Шер-
шеневич, який вказував на те, що юридичні особи можуть 
бути поділені на публічні та приватні. Публічними є ті, які 
виникають поза волею приватних осіб. До публічних юри-
дичних осіб він відносив: казну, відомства та установи, які 
належали до казенного управління, володіли відокремле-
ним  майном  (зокрема,  казенні  учбові  заклади,  монасти-
рі  та церкви),  а  також органи місцевого самоврядування  
[4, с. 119]. У радянські часи формування юридичної думки 
відбувалося під впливом відомого тезису В. Леніна про те, 
що у  сфері  господарства немає нічого приватного,  все у 
цій сфері є публічним. Із цієї причини радянське законо-
давство  та  вчені  того  часу  не  тільки  заперечували поділ 
юридичних осіб на приватних та публічних, але взагалі ві-
дійшли від римського поступлату про те, що сфера права 
поділяється на право публічне та право приватне.

Більшість вчених у радянський час дотримувалась по-
зиції про те, що держава  є  самостійним видом суб’єктів 
цивільних відносин (М. Брагінський, С. Братусь, А. Голо-
визнин), інші, зокрема О. Пушкін, вважав, що незважаючи 
на певну своєрідність правового становища держави, вона 
діє у цивільних правовідносинах як юридична особа. 

Стосовно застосування до держави й інших суб’єктів 
публічного права категорії «юридична особа», можна ска-
зати про те, що таке застосування можливе, але з певни-
ми застереженнями. Такі загальновідомі ознаки юридич-
ної особи, як організаційна єдність, відокремлене майно, 
самостійна  відповідальність,  виступ  в  обороті  від  свого 
імені, публічність виникнення та припинення, якщо їх за-
стосувати до держави, вони мають інше наповнення. Так, 
організаційна єдність держави досягається публічно-пра-
вовими методами, майно держави розподілене між ство-
реними державою юридичними особами, які є самостій-
ними учасниками цивільних відносин.

Держава як власник виступає в обороті не тільки від 
свого  імені,  але  й  від  імені  створених  ним  юридичних 
осіб.  Відповідальність  держави  не  поширюється  на  все 
належне майно, оскільки на певне майно (наприклад, ка-
зенні підприємства) не може бути звернене стягнення за 
вимогами кредиторів. Як вказують вчені, статус суб’єкта 
цивільного  права  держава  отримує  без  адміністративної 
процедури  її  легітимації,  держава  як  суб’єкт  не  ліквіду-
ється. Держава набуває право власності на майно у специ-
фічний спосіб (скарб, реквізиція, викуп). Об’єктом права 
державної власності може бути як майно виключене з ци-
вільного  обороту  або  обмежене  в  ньому.  Також  держава 
як  суб’єкт  цивільного  права має  поліструктурний  вираз, 
а саме правомочності власника реалізують різні учасники 
правовідносин [5, с. 148]. 

Можна  розглядати  державу  та  інших  суб’єктів  пу-
блічного права як юридичних осіб публічного права. На 
сьогодні відсутні ґрунтовні дослідження самого поняття, 
ознак,  видів  юридичних  осіб  публічного  права.  Термін 
«юридична  особа  публічного  права»  запозичений  із  ци-
вільного  права  західних  країн,  більш  детально  цей  пра-
вовий  інститут  розроблений  у  праві Франції, ФРН.  Так, 
публічні  юридичні  особи  створюються  державою  або 
державним органом для виконання державних  (владних) 
або  загальнокорисних,  зокрема,  господарських  функцій. 
До публічних юридичних осіб належать держава, депар-
таменти, державні установи, державні навчальні заклади, 
торгівельні палати, благодійні організації, державні госпо-
дарські підприємства [6, с. 34].

Так,  на  думку  вчених  (І.  Кучеренко,  Л.  Винар),  до 
основних  ознак  юридичних  осіб  публічного  права  від-
носять:  реалізацію  ними  публічних  інтересів  держави 
чи територіальної громади; створення на підставі розпо-
рядчого  акта;  цивільну  відповідальність  держави,  АРК, 
органів  місцевого  самоврядування  і  субсидіарну  відпо-
відальність у разі недостатності майна таких юридичних 
осіб  чи  неможливості  звернення  стягнення  на  їх  майно  
[7, с. 193–194, с. 44–48]. На думку О. Романовської, крім 
вказаних ознак, до останніх належать такі: юридична осо-
ба публічного права за своїм походженням є публічно-пра-
вовим створенням; юридична особа публічного права має 
управлінські повноваження, вказана особа має майно, це 
майно використовується не для отримання певного дохо-
ду, а для  здійснення його повноважень; відповідальність 
юридичної  особи  публічного  права  має  публічно-право-
вий характер [8, с. 258].

Таким  чином,  як  випливає  з  ознак юридичної  особи 
публічного права, до основних можна віднести такі: ство-
рення юридичної  особи  публічного  права  будь-яким  пу-
блічно-правовим утворенням, діяльність такої особи здій-
снюється на підставі розпорядчого акту; наявність майна, 
але права, на яких це майно належить юридичній особі не 
з’ясовані (мається на увазі право оперативного управління 
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та господарського відання); субсидіарна відповідальність 
за дії юридичної особи публічного права публічно-право-
вим утворенням, яке створило цю особу. На підставі сфор-
мульованих  ознак  можна  спробувати  сформулювати  по-
няття юридичної особи публічного права, під якою можна 
розуміти організацію, що створюється публічно-правовим 
утворенням, діє на підставі прийнятого розпорядчого акту, 
має правоздатність, яка зумовлена певними публічно-пра-
вовими  цілями,  наділяється  публічно-правовими  повно-
важеннями, має майно, яке має цільове призначення, для 
реалізації вказаних повноважень.

У науці цивільного права є як прибічники цього інсти-
туту, так  і противники. Так, Е. Суханов вказує на те, що 
незрозумілим є саме поняття юридичних осіб публічного 
права,  хто вони є, на  якому речовому праві належить  їм 
майно, яким чином вони можуть нести відповідальність. 
Так,  зокрема,  на  думку В. Чиркіна,  який  займається  до-
слідженням юридичних осіб публічного права,  категорія 
«юридична особа публічного права» є міжгалузевою. На 
нашу  думку,  з  таким  висновком  не  можна  погодитись, 
оскільки категорія «юридична особа» – це цивільно-пра-
вова конструкція для участі осіб приватного права у ци-
вільних відносинах [9]. 

Що  стосується  участі  будь-якої  особи  у  правових 
відносинах,  вона  визначається  такими  його  якостями  і 
властивостями,  які  мають  назву  правосуб’єктність.  Під 
правосуб’єктністю розуміють передбачену нормами права 
здатність виступати учасником правовідносин. Це склад-
на  юридична  властивість,  яка  складається  з  правоздат-
ності,  дієздатності  та  деліктоздатності.  Вказана  власти-
вість бути суб’єктом права не виникає сама по собі, вона 
створюється  об’єктивним  правом.  Можна  сказати,  що 
правосуб’єктність  держави  має  певну  специфіку  порів-
няно з іншими учасниками цивільних відносин. Так, крім 
інших ознак, які притаманні державі як політико-правовій 
формі публічної влади, яка поширюється на певну терито-
рію, населення, до головної ознаки належить суверенітет 
державної влади, який виражається у незалежності у зо-
внішних справах держави і верховенстві державної влади 
у внутрішніх справах. Захист суверенітету та територіаль-
ної цілісності держави, забезпечення її економічної та ін-
формаційної безпеки є важливішими функціями держави. 
Як суверен, держава має здатність видавати закони, вста-
новлюти  і  збирати податки,  суми від  яких  спрямовувати 
на забезпечення суспільних потреб, а також підтримання і 
управління державного апарату.

На  думку  вчених,  саме  ознака  суверенітету  держави 
надає особливого статусу її участі у цивільних відносинах. 
Так, закони, які приймає держава, є загальнообов’язковими 
для всіх інших учасників відносин, держава може прийма-
ти різні адміністративні акти, з яких можуть виникати ци-
вільні права незалежно від волі іншої сторони; держава збе-
рігає владні повноваження, якщо вона вступає у цивільні 
відносини, які будуються, насамперед, на юридичній рів-
ності сторін, держава користується імунітетом. Крім цьо-
го, в літературі зазначається про те, що правосуб’єктність 
держави як учасника цивільних правовідносин варто роз-
глядати комплексно, враховуючи її публічно-правову при-
роду.  На  думку Ю.  Дзери,  правосуб’єктність  держави  є 
особливою  і  складається  з  таких  елементів,  як  цивільна 
правосуб’єктність  та  адміністративна  правосуб’єктність 
(компетенція).  Під  адміністративною  правосуб’єктністю 
(компетенцією)  держави  необхідно  розуміти  сукупність 
повноважень, прав і обов’язків держави в межах її тери-
торії, що належать їй (згідно з КУ України або законами) 
і є відмінними від компетенції  інших публічно-правових 
утворень у складі держави. Все це дає змогу говорити про 
особливий статус держави у цивільних правовідносинах. 
Причому цей статус може розглядатися у двох аспектах, 
по-перше, необхідність зрівняння держави у відносинах із 
суб’єктами приватного права, які не володіють владними 

повноваженнями,  а  з  іншого –  використання цих повно-
важень для спрямування господарського розвитку в певне 
русло.

Є  дискусійним  питання  про  обсяг  правосуб’єктності 
держави.  У  науці  цивільного  права  є  кілька  позицій 
стосовно  вказаного  питання.  Так,  на  думку  вчених, 
правосуб’єктність має загальний характер  (В. Залеский), 
спеціальний характер  (С. Братусь, Е. Суханов), цільовий 
характер  (А.  Сергеєв,  Ю.  Толстой),  універсальний  ха-
рактер  (В.  Плетнев).  На  нашу  думку,  правосуб’єктність 
держави може мати лише спеціальний характер, особли-
во  зважаючи  на  положення  чинного  законодавства,  які 
встановлюють певні рамки поведінки для юридичних осіб 
приватного права й інших учасників цивільних відносин 
(ст. ст. 167–169 ЦК). 

Крім  вищевказаних  моментів,  пов’язаних  із  право- 
суб’єктністю держави, виникають певні проблемні питан-
ня правових форм участі держави у цивільних відносинах. 
Так, на думку деяких вчених (А. Коструба), держава бере 
участь у цивільних відносинах лише через систему орга-
нів,  які  створюються державою;  інші  (І. Спасибо-Фатеє-
ва) стверджують, що держава та інші суб’єкти публічного 
права можуть брати участь у цих відносинах як безпосе-
редньо, так і опосередковано. Так, прикладом безпосеред-
ньої участі держави України або територіальної громади 
у цивільних відносинах може бути їх участь у відносинах 
власності  стосовно  таких  об’єктів,  як  земельні  ділянки 
державної, комунальної власності чи участь цих публічно-
правових утворень у відносинах власності щодо об’єктів 
державного та комунального житлового фонду. 

В  юридичній  літературі  виділяють  кілька  моделей 
участі держави у цивільних відносинах. Якщо проаналізу-
вати норми статей ст. ст. 167–169 ЦК України, можна ви-
ділити, принаймні, три моделі або форми участі держави, 
АРК, територіальної громади: шляхом створення юридич-
них  осіб  як  публічного,  так  і  приватного  права, шляхом 
участі  у  створюваних  юридичних  осіб,  шляхом  набуття 
державою прав та обов’язків через органи державної вла-
ди, а також на підставі представництва від імені держави, 
АРК, територіальної громади за спеціальним дорученням 
можуть виступати як фізичні так і юридичні особи, органи 
державної влади, АРК, органи місцевого самоврядування. 
Крім того, держава та інші суб’єкти публічного права мо-
жуть брати участь у цивільних відносинах безпосередньо. 

Форми  або  моделі  опосередкованої  участі  закріплю-
ються у ст. ст. 170–173 ЦК. Перша модель участі держави 
у  цивільних  відносинах  закріплюється  у  ст.  ст.  167–169 
ЦК,  а  саме  створення юридичних осіб публічного права 
(державних  підприємств,  навчальних  закладів),  а  також 
створення юридичних  осіб  приватного  права  (підприєм-
ницькі  товариства)  і  брати  участь  у  їх  створенні. Щодо 
питання  створення  юридичних  осіб  публічного  права  – 
державних  підприємств,  то  створювати  їх  можуть  лише 
органи державної влади в межах їх компетенції, натомість, 
органи місцевого самоврядування, а також суб’єкти при-
ватного права такої компетенції не мають. Виникає питан-
ня: чи є юридичними особами публічного права тільки ті, 
які  визначені у  ст.  167 ЦК або до них  також можна від-
нести державні та комунальні підприємства, які діють на 
основі лише державної (комунальної) власності, так звані 
суб’єкти господарювання, а також суб’єкти з переважаю-
чою державною часткою (часткою комунальної власності) 
у статутному капіталі (ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 24 ГК України). 
Така  частка  має  становити  більше  50%  статутного  капі-
талу,  або  забезпечувати  публічно-правовому  утворенню 
право  вирішального  впливу  на  господарську  діяльність 
цих суб’єктів. Можна зазначити, що специфіка діяльнос-
ті вказаних суб’єктів господарювання здійснюється через 
систему організаційно-господарських повноважень відпо-
відних органів управління і на праві господарського віда-
ння або права оперативного управління [10].
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При цьому ми маємо зазначити про певні суперечності 
в регулюванні норм ЦК та ГК України: ГК України не ви-
користовує термін «юридична особа публічного права», на 
ГК України не поширюються положення ЦК щодо «юри-
дичних осіб публічного права», підприємство в ГК Украї-
ни розуміється як суб’єкт права, натомість, у ЦК України 
підприємство  визнається  об’єктом  права,  єдиним  май-
новим комплексом  (ст.  191 ЦК), нерухомою річчю,  який 
може  виступати  предметом  правочинів,  у  ЦК  України 
відсутні такі обмежені речові права (право оперативного 
управління,  право  повного  господарського  управління), 
на підставі яких здійснюють діяльність підприємства. За 
таких умов можуть бути створені юридичні особи публіч-
ного права, які, використовуючи державне чи комунальне 
майно, будуть здійснювати підприємницьку діяльність.

Друга  модель  передбачена  ст.  170  ЦК  України,  згід-
но  з  якою  держава  може  набувати  права  і  здійснювати 
обов’язки  через  органи  державної  влади  у  межах  їхньої 
компетенції,  що  встановлена  законом.  Насправді  немає 
значення,  чи  для  цієї  форми  участі  наділений  статусом 
юридичної особи державний орган. Головним є те, що по-
вноваження  такого  органу  закріплені  в  державних  актах 
КУ України, законах, діяльність такого державного органу 
зобов’язує не сам державний орган, а державу.

Третя модель закріплена у ст. 173 ЦК, яка виражається 
у тому, що тільки у випадках, встановлених законом,  ін-
шими нормативно-правовими актами, від  імені держави, 
АРК, територіальної громади за спеціальними доручення-
ми можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи 
державної  влади,  органи  влади  АРК,  органи  місцевого 
самоврядування.  В  юридичній  літературі  ця  модель  на-
зивається представницькою, або договірною. Наприклад, 
такою формою участі може бути участь усіх територіаль-
них  громад  певної  області  у  відносинах  спільної  влас-

ності через відповідну обласну раду, зокрема управління 
комунального майна відповідної державної адміністрації, 
якій обласна рада делегує повноваження з управління чи 
навіть  відчуження  комунального  майна,  що  перебуває  у 
спільній власності всіх територіальних громад цієї облас-
ті.  Вказана  обласна  рада  виступає  представником  інших 
територіальних  громад. У  судовій практиці багато  справ 
саме з цієї категорії спорів, які виникають між територі-
альними громадами в особі їх представницьких органів та 
відповідними обласними радами, які за відсутності в них 
певних повноважень вчиняють або намагаються вчинити 
дії з розпорядження об’єктами права власності територі-
альних громад області [11]. 

Висновки. Проаналізувавши  вищевикладене,  можна 
говорити про те, що на сьогодні у чинному законодавстві 
закріплена плюралістична модель участі держави у цивіль-
них відносинах, за якої державу представляють численні 
органи  та  представники,  разом  із  тим порядок  взаємодії 
між цими органами, ієрархічність відсутні. Плюралістич-
на модель потребує закріплення рівноправності стосовно 
кожного  такого  органу,  який  представляє  державу  у  ци-
вільному обороті, що викликає певні труднощі, оскільки 
кількість таких органів може зростати. Крім того, числен-
ні кредитори держави під час не знають, до кого і в який 
суд звертатися, щоб задовольнити свої вимоги. Натомість, 
більшість правових систем виходять із моністичної моде-
лі  участі  держави  у  цивільному  обороті,  коли  основним 
учасником  цивільно-правових  відносин  є  казна  (фіск). 
Цінність  цієї  моделі  полягає  у  тому, що  достатньо  один 
раз встановити рівноправність фіску у відносинах з інши-
ми учасниками цивільного обороту і в подальшому це по-
ложення не буде переглядатися. Таким чином, є логіка та 
певна користь у тому, щоб визнати державу як казну (фіск) 
юридичною особою публічного права. 
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Статтю присвячено проблемі забезпечення виконання аліментних зобов’язань. Оскільки аліментні відносини не завжди базуються 
на добровільних засадах, тобто є доволі ризикованими – питання виконання аліментного договору є надзвичайно важливим. На основі 
аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено наукові пропозиції структурних елементів, аліментного договору, які 
б сприяли його виконанню. Запропоновано нові способи забезпечення виконання аліментного договору.
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Статья посвящена проблеме обеспечения выполнения алиментных обязательств. Поскольку алиментные отношения не всегда ба-
зируются на добровольных началах, они довольно рискованные – вопрос выполнения алиментного договора является чрезвычайно 
важным. На основе анализа, обобщения и систематизации научных источников освещены научные предложения структурных элемен-
тов, алиментного договора, которые способствовали его выполнению. Предложены новые способы обеспечения исполнения алимент-
ного договора.
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The article is devoted to the enforcement of maintenance obligations. Since alimony relationships are not always based on a voluntary basis, 
it is quite risky – the question of implementation alimony agreement is extremely important. Based on the analysis, generalization and system-
atization of scientific sources, highlights research proposals structural elements of alimony agreement, which would facilitate its implementation. 
Although new methods of enforcement of alimony agreement.
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Постановка проблеми. Актуальність теми досліджен-
ня  зумовлюється  частими  випадками  саморегулюванням 
аліментних правовідносин та неможливістю забезпечення 
охорони  і  захисту  учасників  аліментних  правовідносин. 
Це  пояснюється  недостатністю  наукового  розроблення 
правових  інструментів,  які  сприяли  б  забезпеченню  ви-
конанню  аліментних  зобов’язань.  Тому  важливим  є  під-
вищення рівня нотаріальної процедури з посвідчення алі-
ментного договору, з метою повного забезпечення прав та 
інтересів його сторін. 

Стан опрацювання. Теоретичну  основу  для  уза-
гальнень та формування власних висновків,  зроблених у 
дослідженні,  становлять  праці  таких  науковців:  Л.  Афа-
насьєва, С. Фурси, М. Бондарєвої,  І. Мельник, О. Дерій,  
Т. Андрущенко, З. Ромовської, М. Масевич, Л. Красицької, 
І.  Чеховської,  В.  Баранкової,  І.  Гришина,  Н.  Коршунова 
тощо.

Метою статті є вироблення правових інструментів під-
вищення ефективності виконання аліментних зобов’язань, 
сторонами договору, а також визначення практичних по-
рад для нотаріусів та суб’єктів аліментного зобов’язання.

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирі-
шення такого завдання: сформулювати конкретні пропози-
ції правових інструментів, які б підвищили ефективність 
виконання аліментних договорів.

Виклад основного матеріалу. Основна  конструк-
ція  договору  закріплена  в  Цивільному  кодексі  України 
(далі – ЦК України). Вона складається з таких елементів: 
суб’єктний склад договору, його умови  (предмет,  строк), 
права та обов’язки сторін, форма договору [1; 2].

Основні вимоги щодо чинності правочинів встановлю-
ються цивільним  законодавством. Ці  вимоги повною мі-
рою застосовуються  і до аліментних договорів. Зокрема, 
для чинності аліментних договорів необхідне додержання 
таких загальних вимог:

1) аліментні договори не можуть суперечити вимогам 
закону та моральним засадам суспільства (ст. 9 Сімейного 
Кодексу (далі – СК) України) [1];

2) особа, яка укладає договір, повинна мати необхід-
ний обсяг цивільної дієздатності;

3) волевиявлення учасника договору має бути вільним 
і відповідати його внутрішній волі;

4) договір має укладатися у формі, встановленій зако-
ном;

5) договір має бути спрямований на реальне настання 
правових наслідків, що обумовлені ним;

6) договір, що вчиняється батьками (усиновлювачами), 
не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, 
неповнолітніх чи непрацездатних дітей (ч. ч. 2–6 ст. 203 
ЦК України) [2].

Основна мета  аліментного  договору  –  спрямованість 
на  виникнення,  зміну  та  припинення  сімейних  прав  та 
обов’язків. Г. Ахмач зазначає: «Роль договору у цивільно-
му та сімейному праві має певні відмінності, – у сімейно-
му праві договір має менше значення в порівнянні з його 
роллю у цивільному праві, оскільки договір у сімейному 
праві  не  може  бути  самостійною  підставою  для  виник-
нення або припинення сімейних правовідносин, він може 
бути тільки підставою для зміни сімейних правовідносин 
(виняток становить договір про патронат)» [3, с. 156]. 

Істотними умовами сімейно-правового договору мож-
на вважати предмет, строк та  інші, які необхідні для до-
говорів цього виду. Наприклад, предметом договору про 
сплату  аліментів  є  надання  утримання  однією  стороною 
іншій стороні [4, с. 36]. 

Змістом  аліментного  договору  є  майнові  права  та 
обов’язки  щодо  надання  утримання  одному  з  суб’єктів 
сімейних  відносин,  або  прирівняних  до  них,  за  певних 
обставин.  Умови  можуть  стосуватися  різних  питань  ре-
гулювання цих правовідносин,  зокрема: виникнення алі-
ментного зобов’язання; змісту аліментного зобов’язання, 
що складають права і обов’язки суб’єктів; зміни та припи-
нення аліментного зобов’язання тощо. Т. Андрущенко за-
значає: «Оскільки аліментний договір є підставою виник-
нення аліментного зобов’язання, його зміст розкривається 
через права та обов’язки його суб’єктів, що визначаються 
з урахуванням істотних, звичайних і випадкових (або до-
даткових) умов договору» [5, с. 39].

З  огляду  на  те,  що  укладення  аліментного  договору 
відіграє  значну  роль  у  сімейних  правовідносинах,  адже 
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є  гарантією  виконання  аліментних  зобов’язань  й  додер-
жання вимог щодо визначеності стосовно істотних умов, 
пов’язаних з правочинністю договору, вважаємо за доціль-
не розглянути структурні елементи, що забезпечують його 
виконання.

Структурні  елементи  аліментного  договору  є  таки-
ми: розмір, умови, способи і порядок виплати аліментів, 
участь у додаткових витратах, підстави зміни і розірвання 
договору, форми та умови відповідальності за несвоєчас-
ну виплату аліментів, а також строки дії договору. В окре-
мих випадках договір може містити умови майнового та 
немайнового характеру (ч. 4 ст. 157 СК України) [1].

Строк  дії  договору  є  ознакою  більшості  аліментних 
договорів,  оскільки  їх  характер  є  тривалим.  Положення 
СК України не достатньо чітко регулюють питання щодо 
строковості як самих аліментних договорів, так й алімент-
них відносин, тому вважаємо за доцільне під час укладан-
ня аліментного договору враховувати такі аспекти:

– строк дії самого аліментного договору;
– строк виникнення аліментних  зобов’язань,  зокрема 

час й умови;
– строк й періодичність сплати аліментів;
– строк припинення аліментного зобов’язання;
– строк нарахування штрафних санкцій, пені тощо за 

несвоєчасну сплату аліментів [1];
–  строк,  з  якого  аліментні  зобов’язання  вважаються 

простроченими.
С. Фурса наголошує на необхідності встановлення мі-

німального строку аліментного договору  [6]. Не можемо 
однозначно погодитися з цією думкою, але вважаємо, що 
строк дії договору має бути чітко встановленим. 

Сторони такого договору додатково можуть передбачи-
ти умови та порядок індексації розміру аліментів із метою 
забезпечення інтересів зацікавлених осіб у разі загального 
зростання цін у країні [7, с. 119], а також визначити підста-
ви й умови відповідальності особи, яка порушила умови 
договору. С. Фурса зазначає, що в разі незазначення у та-
кому договорі відповідальності за прострочення алімент-
ного платежу можна вважати за доцільне застосування за 
аналогією ст. 196 СК України, за якою одержувач алімен-
тів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% 
від суми несплачених аліментів за кожен день прострочки. 
Водночас варто погодитись із дослідницею в тому, що такі 
умови договору, згідно зі ст. 8 СК України, не маютьсупе-
речити суті сімейних відносин [8, с. 119]. 

При  цьому  сторони можуть  відійти  від  положень  сі-
мейного законодавства і на власний розсуд визначити свої 
права та обов’язки, наприклад, не пов’язувати виникнення 
права  на  аліменти  з  непрацездатністю  одного  з  подруж-
жя [9, с. 98]. Такі умови будуть випадковими. Договір про 
утримання одного з подружжя може містити умови щодо 
його припинення, зокрема вказівку на ст. 82 СК України, 
за якою припинення права одного з подружжя на аліменти 
виникає автоматично в разі: 

1) поновлення працездатності  того  з подружжя,  який 
потребує матеріальної допомоги; 

2) реєстрації з ним повторного шлюбу, а також інші за-
стереження, з якими сторони пов’язують умови достроко-
вого припинення такого договору [10].

Оскільки аліментні відносини не завжди базуються на 
добровільних  засадах, можна  їх визначити як доволі ри-
зиковані й нестабільні. За таких умов практичне значення 
мають теоретично обґрунтовані пропозиції О. Дерій щодо 
введення  обов’язкового  реквізиту  аліментного  договору 
–додатка  до нього про  виконання  аліментного  обов’язку 
у вигляді «Акту виконання аліментних обов’язків» (далі – 
Акт) [11, с. 105].

Ця  пропозиція  є  слушною,  оскільки  безспірність  ви-
мог  визначається  відповідно  до Переліку  документів,  за 
яким стягнення заборгованості проводиться у безспірно-
му порядку на підставі виконавчого напису нотаріусу. За 

наявності Акту виконання аліментних обов’язків алімент-
ноуповноважений матиме  додатковий  доказ  безспірності 
заборгованості  (зобов’язань) та  їх неналежного виконан-
ня. Вартим уваги є той факт, що нотаріус, вчиняючи на-
пис,  виключно  перевіряє  безспірність  заборгованості  на 
підставі  зазначених  документів. До  обов’язків  нотаріусу 
не входить розгляд спорів.

Сторони  договору  можуть  також  передбачити  такі 
умови, за якими визначений ними розмір аліментів може 
бути зменшений або збільшений у разі зміни їхнього ма-
теріального і/або сімейного стану, а відповідно, і порядок 
установлення нового розміру виплат тощо.

Залежно  від  характеру  договору,  положення  про  алі-
ментні зобов’язання можуть мати особливості правового 
регулювання,  зокрема  правовстановлюючий,  відкладаль-
ний або умовний характер. Так, правовстановлюючий ха-
рактер мають  аліментні  договори,  якими передбачається 
встановлення аліментного зобов’язання, виконання якого 
презюмується з самого юридичного факту укладання та-
кого договору. Договір подружжя (або окремі положення, 
наприклад, шлюбного  договору)  про  взаємне  утримання 
з  визначених  у  ньому  підстав,  що  виникли  або  можуть 
виникнути  в  майбутньому  (народження  дитини,  догляд 
за нею, втрата працездатності тощо), варто розглядати як 
такі, що мають відкладальний або умовний характер [12].

Вимога ст. 185 СК України про те, що той із батьків, 
який виплачує аліменти, зобов’язаний брати участь у до-
даткових витратах на дитину, дає підстави віднести її до 
істотних умов  аліментного договору на дитину. Як  свід-
чить  практика,  йдеться  про  фактично  передбачувані  ви-
трати,  тому  їх  необхідно  визначати  у  твердій  грошовій 
сумі [1]. 

Підстави для надання такого утримання можна умовно 
поділити на позитивні та негативні. До негативних варто 
віднести  наявність  у  дитини  фізичних,  розумових  вад, 
хронічної, тривалої хвороби дитини. До позитивних нале-
жать обставини, пов’язані з розвитком здібностей дитини, 
її навчанням тощо [13]. 

Сторони можуть  встановити  умови щодо  визначення 
участі аліментозобов’язаної особи в таких витратах та їх 
розміру, за принципом справедливості. Так, той із батьків, 
хто  ініціює заходи, пов’язані  зі  значними витратами, на-
приклад навчання, відпочинок, оздоровлення або лікуван-
ня дитини за кордоном, має адекватно та пропорційно до 
інтересів  дитини  оцінювати  такі  потреби  з  урахуванням 
майнових можливостей іншого. Сторони можуть передба-
чити порядок сплати платежів на додаткові витрати на ди-
тину, що можуть мати одноразовий, періодичний або по-
стійний характер. Водночас вони можуть визначити умови 
щодо порядку узгодження питань сплати додаткових ви-
трат на дитину з урахуванням конкретної ситуації [14].

З погляду на вищевикладене, вважаємо слушним аль-
тернативний  варіант  підтвердження  виконання  алімент-
них зобов’язань у вигляді періодичних платежів, – затвер-
джений  сторонами  аліментного  договору  Графік  виплат 
аліментних  платежів  (далі  –  Графік).  Вказаний  Додаток 
буде  корисним  у  ситуації  прострочення  терміну  спла-
ти  аліментів  і  за  необхідності  примусового  стягнення. 
Обов’язковими даними для зазначення в Графіку алімент-
них платежів є встановлення:

–  форми  аліментів  (грошова,  матеріальна,  змішана 
тощо), 

– засобу отримання (на рахунок або інший засіб), 
– строку, коли аліментний платіж повинен поступити 

на рахунок одержувача або у інший спосіб, передбачений 
умовами, 

– розмір аліментів.
Якщо сторони домовляються про грошову форму алімен-

тів,  доцільним  буде  рекомендація щодо  використання  бан-
ківських рахунків, що дасть змогу аліментоуповноваженому 
отримати  виписку  з  банку  у  будь-який  час,  контролювати 
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виконання аліментних зобов’язань й надати виписку з бан-
ківського рахунку як доказ сплати чи несплати аліментів. Ви-
писка з банківського рахунку є безспірним доказом наявності 
чи відсутності заборгованості. Можливе ускладнення у вка-
заній ситуації, коли у аліментоуповноваженого відсутній бан-
ківський рахунок на момент укладання аліментного догово-
ру. Однак в умовах сучасності ця перешкода долається дуже 
швидко, оскільки відкриття рахунку займає не більше однієї 
години. Законодавством України також передбачена можли-
вість відкриття банківського рахунку на користь неповноліт-
ньої дитини. Слід зауважити, що зміст аліментного договору 
має містити інформацію стосовно того, якщо у вказаний тер-
мін гроші не поступили на рахунок аліментоуповноважено-
го, цей строк є вихідним для виникнення заборгованості й 
розрахунку пені або штрафних санкцій. Важливо передбачи-
ти не тільки виникнення заборгованості, але й штрафні санк-
ції, які мають бути чітко прописані у аліментному договорі, 
враховуючи порядок нарахування пені,  розмір  тощо. Це,  в 
свою  чергу,  буде  стимулювати  аліментозобов’язаного  ви-
конувати свої аліментні зобов’язання в строк й гарантувати 
компенсацію аліментоуповноваженому за несвоєчасне отри-
мання коштів, що може мати вирішальне значення у деяких 
життєвих  ситуаціях  –  сплата  за  навчання,  лікування  тощо. 
Таким чином, вважаємо запропоновану опцію раціональною 
й реальною з позиції реалізації.

Як  зазначалося  вище,  істотною  умовою  аліментного 
договору має бути строк (термін) виконання зобов’язання 
щодо сплати аліментів, недотримання якого встановлюва-
тиметься, з огляду на дату складання акту виконання алі-
ментних зобов’язань (або графік виплат аліментних плате-
жів), з якого вбачатиметься прострочення терміну сплати 
аліментів та застосування до зобов’язаної особи санкцій, 
якщо  вони  передбачені  договором,  або  додаткових  умов 
щодо  відстрочки  чи  розстрочки  виконання  зобов’язання 
(ст. 530 ЦК України) [2].

Зауважимо, що питання встановлення безспірності за-
боргованості  за  аліментами  є  спірним само по  собі. По-
перше, це зумовлено невичерпністю переліку документів, 
що  свідчать про безспірність  заборгованості, що розгля-
далося вище. По-друге, вказані заходи – Додатки до алі-
ментного договору у вигляді Акту виконаних аліментних 
зобов’язань й Графіку виплат й навіть сам аліментний до-
говір не мають законно обґрунтованої сили, щоб виступа-
ти безперечним доказом. Однак позитивним є те, що Акт 
може служити доказом сплати аліментів й використовува-
тися  на  користь  аліментозобов’язаного,  а  Графік  виплат 
може  слугувати  документом  для  розрахунку  заборгова-
ності й визначення розміру штрафних санкцій. 

Додатково сторони можуть передбачити, зокрема, умо-
ви щодо:

– участі дитини в розпорядженні аліментами, які одер-
жані для її утримання (ч. 1 ст. 179 СК України) [1];

–  контролю  з  боку органу опіки  та піклування  за ці-
льовим витрачанням аліментів батьком, на ім’я якого вони 
виплачуються (ч. 1 ст. 186 СК України) [1];

–  звільнення  від  аліментного  обов’язку  на  дитину  
(ст. 188 СК України) [1]; 

–  відповідальності  за  прострочення  сплати  алімен-
тів, зокрема, у вигляді неустойки (пені) в установленому 
сторонами  розмірі  від  суми  несплачених  аліментів  (ч.  1  
ст. 196 СК України) [1].

Ст. 34 ЗУ «Про нотаріат» містить певні дії, які нотаріус 
уповноважений вчиняти, а саме:

1. прийняття у депозит грошових сум;
2. прийняття на зберігання документів;
3.  посвідчення  часу  пред’явлення  документів  (факту 

перебування особи в певному місті) [10].
Вказані нотаріальні дії варті уваги, оскільки рідко за-

стосовуються в нотаріальній практиці щодо посвідчення 
аліментних договорів, але мають велике значення для га-
рантій безперечності доказів.

Прийняття у депозит грошових сум, передбачене ст. 87 
ЗУ «Про нотаріат», може виступити додатковою гаранті-
єю виконання аліментного договору, а що ще більш важ-
ливо, відсутність перерахувань на депозитний рахунок но-
таріуса коштів боржником буде свідчити про можливість 
аліментоуповноваженої сторони звернутися до нотаріуса 
для вчинення виконавчого напису. Сплата аліментів таким 
шляхом може бути здійснена за умови визнання в договорі 
конкретного нотаріуса та реквізитів його депозитного ра-
хунку, на який будуть направлятися кошти [10].

Згідно з п. п. 1.3–1.6., п.6, главі 21 розділу II Порядку 
вчинення  нотаріальних  дій  нотаріусами України  для  пе-
редачі сум на депозитний рахунок нотаріуса, особа заяв-
ник (боржник), заповнює заяву, в якій мають бути вказані 
мета, дані (як власні, так й особи, кому дані кошти переда-
ються). Крім цього, за бажанням особи, до заяви можуть 
бути включені обґрунтування та розрахунок, згідно з яким 
робиться  внесок,  наприклад,  Акт  виконання  аліментних 
зобов’язань, підписаний аліментозобов’язаною стороною. 
Нотаріус, відповідно до п.п. 1.6., п. 1, глави 21 розділу II 
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 
зобов’язаний повідомити кредитора про надходження ко-
штів, у контексті аліментного договору – аліментоуповно-
важену особу. Вихідним документом буде квитанція [15].

Незрозумілим  є  питання,  чому  ця  дія  виконується 
нотаріусом у визначених  законом випадках. Згідно  з по-
ложеннями ст. 537 Цивільного кодексу України, боржник 
має право виконати свій обов’язок шляхом внесення на-
лежних із нього кредиторові грошей або цінних паперів у 
депозит нотаріуса, нотаріальної контори у разі:

1) відсутності кредитора або уповноваженої ним особи 
у місці виконання зобов’язання;

2) ухилення кредитора або уповноваженої ним особи 
від прийняття виконання або в разі іншого прострочення 
з їхнього боку;

3) відсутності представника недієздатного кредитора [2].
Таким чином, закон передбачає виконання зобов’язання 

шляхом  внесення  відповідної  суми  на  депозит  нотарі-
уса  у  виняткових  випадках,  а  саме  тоді,  коли  виконання 
зобов’язання  боржником  безпосередньо  кредитору  є  не-
можливим. 

Вважаємо це положення ЦК України нераціональним, 
оскільки воно обмежує доступ осіб до реального нотарі-
ального інструменту правового захисту.

Прийняття  на  зберігання  документів  нотаріусом  є 
ще  одним  ефективним  способом  забезпечення  виконан-
ня  аліментного  договору.  Ця  нотаріальна  функція,  як  й 
інші  нотаріальні  провадження,  може  виступати  як  окре-
ма незалежна нотаріальна дія, так і бути безпосередньою 
складовою частиною нотаріального процесу. Вказана но-
таріальна  дія  супроводжується  засвідченням  справжнос-
ті  підпису  кредитора  на  Графіку  та Акті  як  невід’ємних 
додатків до аліментного договору та передачею коштів на 
рахунок нотаріуса.

Безпосереднє вчинення нотаріальної дії  зводиться до 
прийняття нотаріусом на зберігання документів. Докумен-
ти на зберігання передаються за описом. Один примірник 
залишається у нотаріуса, другий видається особі. На про-
хання особи нотаріус може прийняти документи без опису, 
якщо вони належним чином упаковані в його присутнос-
ті,  а упаковка скріплена печаткою та підписами нотаріу-
са та особи, що передає ці документи на зберігання. Про 
прийняття документів на зберігання нотаріус видає особі 
свідоцтво за встановленою формою, яке викладається на 
спеціальному  нотаріальному  бланку,  до  якого  додаєть-
ся примірник опису, якщо він складався. Документи, які 
передаються нотаріусу на зберігання можуть бути в тому 
числі й фінансовими. На вимогу аліментоуповноваженої 
особи  чи  боржника  документи  можуть  бути  надані.  Ви-
хідний документ – це свідоцтво та засвідчена справжність 
підпису на Графіці та Акті [10].
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Посвідчення часу пред’явлення документу або факту 
перебування у відповідному місті нотаріусом є наступною 
важливою нотаріальною дією, яка відіграє ключову роль у 
захисті й охороні прав та інтересів особи, яка звернулась 
до нотаріуса.

Зафіксований  факт  присутності,  місця  надання  до-
кументів,  часу  надання  документів  нотаріусом  суттєво 

впливає  на  безспірність  доказів,  адже  зафіксовані  дані  є 
доказом певних дій.

Висновки. Таким  чином,  в  законодавстві  передбачені 
певні заходи, які мають велике значення для гарантії безпере-
чності доказів та підвищення охорони й захисту аліментоу-
повноважених. Однак із незрозумілих причин вказані заходи 
не дістали широкого застосування у нотаріальній практиці.
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Проблема визнання і виконання рішень іноземних судів, зокрема й іноземних недержавних установ, до яких відносяться арбітражні 
та третейські суди, існує давно, але вона розглядалась в основному науковцями лише крізь призму виконання міжнародних угод, а тому 
це питання у світлі охорони і захисту прав громадян і юридичних осіб стає дедалі актуальнішим, що зумовлюється розвитком міжнарод-
них економічних стосунків.

Ключові слова: міжнародний цивільний процес, рішення іноземного суду, іноземний елемент, міжнародний спір, міжнародні угоди.

Проблема признания и выполнения решений иностранных судов, в частности и иностранных негосударственных учреждений, к 
которым относятся арбитражные и третейские суды, существует давно, но она рассматривалась в основном учеными только сквозь 
призму выполнения международных соглашений, а потому этот вопрос, в свете охраны и защиты прав граждан и юридических лиц, 
становится все более актуальным, что предопределяется развитием международных экономических отношений.

Ключевые слова: международный гражданский процесс, решение иностранного суда, иностранный элемент, международный спор, 
международные соглашения.

Problem of confession and implementation of decisions of foreign courts, in particular, and foreign non-state establishments arbitration and 
третейські courts behave to that, it exists a long ago, but she was examined mainly by scientists only through the prism of implementation of 
international agreements, and that is why this question in the light of guard and protection of rights for citizens and legal entities becomes all more 
actual, that is predetermined by development of international economic relations.

Key words: international civil procedure, decision of foreign court, foreign element, international dispute, international agreements.

Постановка проблеми. Проблема визнання і виконан-
ня рішень іноземних судів, зокрема й іноземних недержав-
них установ, до яких відносяться арбітражні та третейські 
суди, існує давно, але вона розглядалась в основному нау-
ковцями лише крізь призму виконання міжнародних угод, 
а тому це питання у світлі охорони і захисту прав громадян 
і юридичних осіб стає дедалі актуальнішим, що зумовлю-
ється розвитком міжнародних економічних стосунків. Іс-
торичні і економічні передумови розвитку цього інституту 
міжнародного права розглянуті в багатьох роботах. Однак 
однозначної доктрини щодо визнання і приведення до ви-
конання рішень  іноземних судів ні в Україні, ні в  інших 
країнах ще не створено. 

Міжнародні  аспекти  врегулювання  спорів  щодо  ви-
знання  і приведення до виконання рішень  іноземних су-
дів, на наш погляд, комплексно не розглядались, а тому на 
практиці і на законодавчому рівні виникають деякі неузго-
дженості та неточності. Зазвичай в юридичній літературі 
виділяють одним з основних критеріїв для відокремлення 
міжнародних спорів їх суб’єктний склад. Наскільки такий 
поділ є справедливим, можна пересвідчитись на прикладі, 
коли подружжя одружилось в одній країні, а розлучитись 
бажає  в  іншій.  Зокрема,  таку  дію  вважати міжнародною 
дуже  складно,  хоча  зазвичай  й  має  застосовуватись,  як 
мінімум,  законодавство  двох  країн.  Але,  як  зауважують  
Г.С. Фединяк та Л.С. Фединяк, для того, щоб ця ситуація 
набула ознак належності до міжнародного права, необхід-
ною  умовою  є  застосування  під  час  вирішення  спірних 
відносин міжнародної угоди між двома країнами або ба-
гатостороннього  договору  (конвенції)  [1,  с.  281].  Тобто 
виходячи  із  суб’єктного  складу,  вважати,  що  спір  набув 
міжнародного характеру, важко хоча б тому, що спір від-
бувається  між  двома  приватними  суб’єктами,  а  не  між 
державами. У зв’язку із цим можна також вважати, що по-
няття «міжнародне приватне право» деякою мірою штуч-

не, якщо не брати до уваги приватне (суб’єктивне) право 
«окремого» народу певної держави, тобто випадки, коли 
суб’єктом міжнародних відносин виступає держава, соціо-
логічне поняття якої асоціюється з певним народом.

Мета статті – розглянути проблему визнання  і вико-
нання  рішень  іноземних  судів,  зокрема  й  іноземних  не-
державних  установ,  до  яких  відносяться  арбітражні  та 
третейські суди.

Виклад основного матеріалу. У ст. 1 Закону України 
«Про міжнародне приватне право» іноземний елемент ха-
рактеризується як ознака, що регулюються вищевказаним 
Законом та виявляється в одній або кількох із таких форм:

–  хоча  б  один  учасник  правовідносин  є  громадянином 
України, який проживає за межами України, іноземцем, осо-
бою без громадянства або іноземною юридичною особою;

– об’єкт правовідносин знаходиться на території  іно-
земної держави;

– юридичний факт, який створює, змінює або припи-
няє правовідносини, мав чи має місце на території інозем-
ної держави [2].

Отже, як вважають А. Довгеpт та В. Кpохмаль, розгляд 
справ про визнання і приведення до виконання в силу пря-
мого посилання в Законі України «Про міжнародне при-
ватне право» на цю категорію справ,  а  також  за  іншими 
раніше наведеними критеріями, говорить про належність 
цих  правовідносин  до  міжнародного  приватного  права  
[3, с. 533].

Але ці зауваження стосуються лише поверхневого син-
таксичного аналізу загальноприйнятої термінології.

Слід  відмітити,  зокрема,  що  існує  багато  наукових 
праць,  які  присвячені  діяльності міжнародних  комерцій-
них арбітражів, але в них практично не робиться спроба 
знайти місце міжнародному процесу з вирішення спорів ні 
в господарському, ні в цивільному, ні в арбітражному про-
цесі. Існують і позиції науковців, які приходять до аналізу 
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державного  контролю  арбітражних  рішень  через  норми 
міжнародних договорів і Директив.

Виходячи  з  аналізу  порядку  визнання  та  виконання 
рішень  іноземних  судів,  нас,  у  першу  чергу,  цікавлять 
питання  правового  змісту  врегулювання  міжнародних 
спорів, але практична діяльність у наш час без відповід-
ного  теоретичного  обґрунтування  здається  неможливою, 
а  тому постають й питання про  те,  яким же правом має 
регламентуватись  врегулювання  міжнародних  спорів  в 
Україні щодо порядку визнання та виконання рішень іно-
земних судів. Тут можна навести багато позицій вчених, 
які проаналізовані в роботах українських фахівців міжна-
родного права, за якими вирішення спорів відноситься до 
міжнародного приватного або до міжнародного публічно-
го права. Зокрема, цікавою для аналізу є позиція А.І. Дми-
трієва  та  В.І.  Муравйова,  які  займаються  дослідженням 
міжнародного публічного права  і не включають питання 
про віднесення міжнародних спорів до міжнародного пу-
блічного права  [4,  с.  19]. У свою чергу, Г.С. Фединяк та 
Л.С. Фединяк досліджують міжнародне приватне право і 
розглядають лише міжнародний цивільний процес, але не 
виконання рішень суду або арбітражу [1, с. 61]. Загалом, 
можна констатувати збіг позицій різних науковців віднос-
но вирішення міжнародних спорів, але наскільки ця пози-
ція обґрунтована, на нашу думку, вважається необхідним 
перевірити.

Якщо  ми  виходимо  з  принципу  охорони  і  захисту 
суб’єктивного  права,  то  цю  концепцію можна  однознач-
но приймати як вірну. Але при більш докладному аналі-
зі можна помітити, що суд є публічним  інститутом, а не 
приватним. Формулюючи суб’єктний склад міжнародного 
приватного права, вчені, зокрема Л.С. Фединяк, визнача-
ють, що суб’єктами відносин у міжнародному приватному 
праві є, передусім, фізичні та юридичні особи, іноді – дер-
жави, а специфікою відносин – наявність «іноземного еле-
менту» [5, с. 13]. Таким чином, суд важко розцінювати як 
юридичну особу або прирівнювати до держави і вважати 
суб’єктом міжнародного приватного права.

Останнє положення можна розглядати з двох позицій, 
оскільки існують суди державні і недержавні, а останні, у 
свою чергу, можна поділяти на суди, що знаходяться під 
юрисдикцією держави та на наддержавному або міждер-
жавному рівні, оскільки вони створюються у відповіднос-
ті до міжнародних угод.

Формально ж слідуючи за концепцією Г.С. Фединяк та 
Л.С. Фединяк,  можна  вважати, що  достатнім  елементом 
для  віднесення  діяльності  суду  до  міжнародного  права  
є  наявність  серед  суб’єктів,  що  беруть  участь  у  справі, 
іноземного громадянина або юридичної особи [1, с. 113]. 
Але така концепція неодмінно призведе до того, що укра-
їнське  законодавство  необхідно  буде  прирівнювати  до 
міжнародного, коли в процесі братиме участь  іноземець, 
незважаючи на те, що норми міжнародного права не засто-
совуватимуться  і рішення виконуватиметься на території 
України. Зокрема, не враховуються і не узгоджені в між-
народному праві питання щодо меж і способів виконання 
рішень іноземних судів, оскільки виконання деяких із них 
може бути непередбаченим Законом України «Про вико-
навче провадження» або суперечити іншим нормативним 
актам України.

Ставлячи  в  основу  міжнародного  спору  іноземних 
суб’єктів та норми матеріального і процесуального права, 
важко відрізнити міждержавні спори, спори з іноземним, 
а не міжнародним елементом, оскільки до цього часу чіт-
кої градації і класифікації спорів не проведено. В усякому 
разі  важко  назвати  спір  міжнародним,  коли  він  виникає 
між двома юридичними особами, які належать до різних 
держав, а в основу врегулювання спору закладено право 
однієї з них. В основі терміну «міжнародний» закладено 
зміст, який стосується відносин між народами, а не окре-
мими  суб’єктами  окремих  народів  або  держав.  Коли  ж 

спір виникає між двома особами, як правило, вони не мо-
жуть асоціюватися з окремим народом.

Тому  вважається  доцільним  розрізняти  міжнародні 
спори,  коли спір  стосується двох  і  більше країн,  та  спо-
ри між суб’єктами, які знаходяться під юрисдикцією різ-
них країн, та називати їх «спори з іноземним елементом». 
Хоча ця позиція не  є новою,  але до останнього часу ба-
гато авторів не проводить межі між різними видами спо-
рів. Дійсно, звернення до суду з позовом у більшості ви-
падків зумовлено спором та порушеним або оспорюваним 
правом, але в подальшому має йти розподіл на публічний 
(суспільний) інтерес в об’єктивному вирішенні справи та 
приватний  інтерес  позивача.  Існують  також  випадки  за-
хисту прав групи осіб (групові позови) в цивільному або 
арбітражному процесах, тобто в цьому випадку цивільний 
процес  неможливо  зводити  лише  до  захисту  приватно-
го  права,  оскільки  можуть  зачіпатися  інтереси  окремих  
держав.

Отже, на наш погляд, постає питання про статус суду 
в міжнародних відносинах. Але ми вважаємо неможливим 
це  питання  розглядати формально  без  урахування  ієрар-
хічної структури судів, їх належності до державної влади, 
недержавної  або  наддержавної  організаційної  структури 
або юрисдикції.

З проведеного аналізу ми дійшли висновку про те, що 
поряд із звичною системою визнання та виконання рішень 
іноземних судів доцільно виділяти такий аспект, як ієрар-
хія відповідного рішення, що підлягає визнанню та вико-
нанню на території України.

Вважається  доцільним  підкріпити  свою  позицію  та-
ким  аргументом:  коли підписується  договір  про  взаємне 
визнання і виконання рішень судів, сторони можуть озна-
йомитись із системою судової влади, коли ж створюється 
нова гілка судової влади, яка вважається нижчою від тих, 
які  існували на момент підписання відповідної угоди, то 
перед визнанням і приведенням до виконання рішення та-
кого органу держава має повідомити іншу сторону дого-
вору про правовий статус такого суду – саме так вважає В. 
Коссак [6, с. 119]. Інший варіант вирішення міждержавних 
відносин – це приведення  такого рішення до  статусу рі-
шень, що існували на момент підписання відповідної уго-
ди. Наприклад, перед передачею такого рішення для вико-
нання в іншій країні воно має бути переглянутим на його 
відповідність закону і нормам міжнародного права судом, 
що існував на момент підписання відповідної угоди.

Зрозуміло, що кожна незалежна держава вправі ство-
рювати різні за правовим статусом суди, але питання про 
правовий статус їх рішень може стосуватись прав грома-
дян іншої договірної сторони, а тому третій варіант вирі-
шення цієї ситуації – це додаткова угода або повідомлення 
повноважних органів  держави,  в  якому має  кваліфікува-
тись статус рішення такого органу.

Отже,  на  нашу  думку,  питання  визнання  і  виконан-
ня  рішень  іноземних  судів  на  сучасному  етапі  розвитку 
міжнародних  відносин  аналізуються  лише  на  предмет 
загального визнання або виконання рішень, без урахуван-
ня  статусу  органу, що  його  постановив. Доцільно  також 
відрізняти  ті  органи,  які  вправі  вирішувати питання про 
визнання та виконання рішення на території України за-
лежно  від  статусу  органу,  що  постановив  рішення,  та 
враховувати ті правові аспекти, яких стосується рішення. 
Наприклад,  рішення  суду  переглядалось  касаційною  ін-
станцією в тій країні, де воно постановлене і залишено в 
силі, тобто була здійснена його перевірка на відповідність 
закону вищою судовою інстанцією країни, тому виходить, 
що таке рішення має наділятись особливим статусом, а не 
вважатись таким, що прийняте судом першої інстанції.

При цьому вважаємо, що питання стабільності рішень 
іноземних судів та міжнародний характер розглядуваного 
питання  зумовлює  необхідність  із  певною  повагою  від-
носитись до рішень іноземних судів, особливо прийнятих 
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вищими судами іноземних держав. Однак необхідно брати 
також до уваги, що Україна як правова держава має дба-
ти, в першу чергу, про права власних громадян, що відо-
бражено  в  ст.  3 Основного  Закону,  тому  вважається, що 
можливим і доцільним є запровадити особливу процедуру 
перевірки  таких  рішень  на  відповідність  їх  Конституції 
України,  тобто  їх  визнання  Україною  та  можливість  їх 
виконання на  її території. Ми вважаємо, що в разі пору-
шення прав громадян України рішенням іноземного суду 
перегляд  такого  рішення  перед  примусовим  виконанням 
можливий лише в тому випадку, коли під час прийняття 
рішення були застосовані закони або процедури, не суміс-
ні з Конституцією України або міжнародними договорами.

При  цьому  громадяни  України  не  повинні  володіти 
будь-якими перевагами по відношенню до іноземних гро-
мадян, але для держави й права громадян України не по-
винні бути другорядними по відношенню до міжнародних 
зобов’язань.

Рішення ж іноземних конституційних судів не можуть 
виконуватись на території України, і аналогічне положен-
ня стосується КСУ, оскільки виконувані ними функції не 
поширюються на міжнародні відносини.

Таким  чином,  можна  запропонувати  таку  класифіка-
цію рішень у залежності від статусу органу, що його по-
становив, і які надаватимуться з урахуванням юридичної 
сили таких рішень:

1.  Рішення,  постановлені  міжнародними  судами,  які 
створені  на  підставі  багатосторонніх  договорів,  у  тому 
числі й рішення ЄС з прав людини.

2. Рішення, постановлені державними судами, з ураху-
ванням їх «ієрархічної» структури судової влади, які поді-
ляються на:

– рішення вищих судових органів держави;
– рішення апеляційних інстанцій;
– рішення судів першої інстанції;
– рішення третейських судів.
3. Рішення арбітражних (третейських) судів іноземних 

країн.
Під час застосування наведеної класифікації на прак-

тиці  пропонується  керуватись  такими  критеріями  і  ви-
значати  відповіді  на  такі  питання:  чи  належить  рішен-
ня  до  компетенції  міжнародної  організації,  чи  рішення 
постановлене  судом,  який  відноситься  до  недержавних 
форм  врегулювання  спорів. При  цьому  керуватись  слід 

не назвою, а правовими основами діяльності суду – між-
державною  угодою,  визнанням  його  рішень  окремими 
країнами  тощо,  а  також  за  складом  суддів,  наприклад, 
для  вирішення  спору  між  юридичною  особою  України 
та  іноземною  юридичною  особою  мають  запрошува-
тись  судді  з  третіх  країн,  про що мають  існувати певні 
домовленості,  та  за  іншими  критеріями,  в  тому  числі 
за  законодавством,  яке  застосовується  у  врегулюванні 
спорів.  Необхідно  на  рівні  міждержавних  угод  ставити 
питання  про  взаємне  визнання  і  виконання  рішень  не-
державних органів. Це  зумовлено  тим, що рішення мо-
жуть стосуватись не тільки суб’єктів, які знаходяться під 
юрисдикцією України, а вони можуть виконуватись поза 
межами України. Тому необхідно визначити, що існують: 
міжнародні  арбітражні  суди,  які  засновуються  на  між-
державному рівні  і які не знаходяться під юрисдикцією 
окремої  країни  (наприклад,  Міжнародний  третейський 
суд, Економічний суд СНД та ін.), та ті, які створюють-
ся в певній країні і не можуть за належністю вважатись 
міжнародними, оскільки вони створені і знаходяться під 
юрисдикцією певної  країни  (МКАС при ТПП України). 
Для того, щоб такі суди за статусом можна було вважати 
міжнародними, юрисдикцію таких судів мають офіційно 
визнавати інші держави.

Висновки. В ідеалі сторони, добровільно прийнявши 
на себе зобов’язання вирішувати свої спори в недержав-
ному арбітражному порядку, також погоджуються добро-
вільно  підкоритися  арбітражному  рішенню.  Така  тради-
ція, помітимо, цілком правильна, відбиває суть і принципи 
арбітражу. Однак, як зазначає Г.А. Цірат, реалії є такими, 
що головною задачею сторони, якій відмовлено в задово-
лені позову, вбачається перевага своїх майнових інтересів, 
відхід від стягнення (наприклад, затягування процесу, від-
мова  від  добровільного  виконання  арбітражного  рішен-
ня,  ін.), а не збереження свого обличчя перед партнером  
[7,  с.  79]. Спеціально для  таких  випадків  держава надає 
іноземним  арбітражним  рішенням  примусової  сили,  для 
чого  існує  процедура  їхнього  визнання  і  приведення  до 
виконання.

Тобто, виходячи з того, що здійснення правосуддя є ак-
том державного суверенітету, національний суд позбавля-
ється юрисдикційних повноважень за межами своєї краї-
ни і не може здійснювати які б то не було судові процедури 
за кордоном.
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Стаття стосується дослідження кондикції як самостійного та субсидіарного способу захисту. Визначено умови застосування кондикції 
як самостійного способу захисту. Встановлено умови застосування кондикції як субсидіарного способу захисту щодо реституції, віндика-
ції, повернення виконаного однією зі сторін у зобов’язанні та відшкодування шкоди.

Ключові слова: кондикція, реституція, віндикація, повернення виконаного однією зі сторін у зобов’язанні, відшкодування шкоди.

Статья касается исследования кондикции как самостоятельного и субсидиарного способу защиты. Определены условия примене-
ния кондикции как самостоятельного способа защиты. Установлены условия применения кондикции как субсидиарного способу защиты 
относительно реституции, виндикации, возвращения выполненного одной из сторон в обязательстве и возмещения вреда.

Ключевые слова: кондикция, реституция, виндикация, возвращения выполненного одной из сторон в обязательстве, возмещение 
вреда.

Article deals with research the condictio as independent and subsidiary remedy. The terms of enforcement of condictio as independent rem-
edy are determined. The terms of enforcement of condictio as subsidiary remedy to the restitution, vindication, return of the result achieved by 
one of the parties under obligation and indemnification of the damage are described.

Key words: condictio, restitution, vindication, return of the result achieved by one of the parties under obligation, indemnification of the 
damage.

Постановка проблеми. У  розвинутому  цивільному 
обороті перехід майна від однієї особи до іншої може від-
буватися з вадами підстави, тобто без достатньої правової 
підстави  або  коли  така  підстава  згодом  відпала. Цивіль-
но-правове  регулювання  зобов’язань  із  безпідставного 
збагачення (кондикція) має давню історію, відоме різним 
правовим порядкам, в тому числі й Україні (глава 83 Ци-
вільного  кодексу  України).  Попри  це,  Верховний  суд 
України  неодноразово  вказує  на  неоднакове  застосуван-
ня  судами  касаційної  інстанції  одних  і  тих  самих  поло-
жень ст. 1212 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України [1].  
Що і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Стан опрацювання. У  вітчизняній  цивілістиці  ін-
ститут  кондикції  та  її  співвідношення  з  іншими  спосо-
бами захисту вже ставав окремим предметом досліджен-
ня,  зокрема у працях  таких науковців,  як  І.М. Гончаров,  
С.А. Загородній, Л.О. Майстренко, А.М. Мірошниченко, 
Ю.Ю. Попов, Г.В. Пучкова, А.І. Ріпенко, Я.М. Романюк.

Метою статті є  визначити  умови  застосування  кон-
дикції як самостійного способу захисту, як субсидіарного 
способу захисту щодо реституції, віндикації, повернення 
виконаного однією зі  сторін у  зобов’язанні  та відшкоду-
вання шкоди

У  межах  даного  дослідження  поставлено  завдання 
з’ясувати умови застосування кондикція як самостійного 
та субсидіарного способу захисту.

Виклад основного матеріалу. Правові висновки ВСУ 
свідчать, що кондикція може застосовуватись як самостій-
ний або субсидіарний спосіб захисту  [2]. Спробуємо ви-
значити особливості застосування кондикційного позову в 
обох випадках. Насамперед, зазначимо, що в науковій літе-
ратурі вказується на універсальний [3, с. 799] або родовий 
характер  [4,  с.  19]  інституту  кондикційних  зобов’язань. 
Тобто  визнається,  що  кондикційні  зобов’язання  засто-
совуються  до  всіх  вимог щодо  повернення  безпідставно 
набутого майна незалежно  від підстав його  виникнення, 
якщо інше не передбачено ЦК України, іншими законами 
або правовими актами і не випливає із сутності відповід-
них відносин.

Універсальність  кондикційних  зобов’язань  зумовлю-
ється: 1) правовою метою, яка полягає у відновленні май-
нового  становища  кредитора  (потерпілого)  боржником 
(набувачем),  який  отримав  безпідставні  майнові  вигоди, 

якщо цього не може бути досягнуто шляхом пред’явлення 
позову  з  інших  підстав  [5,  с.  46];  2) широким  спектром 
підстав їх виникнення – кондикційні зобов’язання можуть 
виникати як із дій, так і з подій, причому з дій як сторін 
зобов’язання, так і третіх осіб, із дій як запланованих, так і 
випадкових, як правомірних, так неправомірних, незалеж-
но від того, чи вибуло майно, з володіння власника за його 
волею чи всупереч його волі, чи є набувач добросовісним 
чи недобросовісним [2]; 3) універсальністю їх матеріаль-
ного  об’єкта  –  таким  об’єктом може  бути  будь-яке  май-
но: як індивідуально-визначене, так і визначене родовими 
ознаками, зокрема й грошові кошти [6, с. 22–23].

Важливим  є  те,  що  для  виникнення  кондикційного 
зобов’язання необхідним є  сам факт безпідставного  зба-
гачення,  а  не  відповідна  підстава,  яка  це  спричинила. 
При цьому головну проблему становить саме ознака без-
підставності.  І  в доктрині,  і  на практиці поняття безпід-
ставного збагачення міцно асоціюється з рядом класичних 
ситуацій, стосовно яких прийнято вважати, що збагачення 
виникає  безпідставно,  хоча  критерій  безпідставності  не 
виявляється прозорим. Поширення ж кондикційних позо-
вів на інші, не класичні, ситуації, які все ж таки потребу-
ють правового втручання, породжують ще більший відрив 
від теорії, якщо намагатися пояснити застосування до них 
кондикції  будь-якою  теоретичною  моделлю.  Все  це  ста-
вить питання щодо послідовності застосування загально-
го позову з безпідставного збагачення [7, с. 313].

Питання  про  запровадження  загального  позову  про 
безпідставне  провадження  по-різному  вирішується  
у системах приватного права. Так виділяють такі основні 
моделі регулювання – романська  (існування конструкцій 
позову про витребування неналежно сплаченого  і  субси-
діарного позову про безпідставне збагачення), германська 
(конструкція генерального позову про безпідставне збага-
чення) та англосаксонська (відсутність конструкції загаль-
ного позову про безпідставне збагачення і набір реститу-
ційних позовів різної правової природи, що ґрунтуються 
на  єдиному  принципі  реституції)  [8,  с.  16].  Пояснення 
таких різних підходів можна знайти у характері рецепції 
положень  римського  приватного  права  щодо  наслідків 
безпідставного  збагачення.  Так,  французька  цивілістика 
притримувалася  каузального  принципу  побудови  таких 
зобов’язань, а німецьке право тяжіло до абстрактних кон-
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струкцій,  що  ґрунтувалися  на  використанні  загального 
принципу римського приватного права  стосовно неспра-
ведливості збагачення за рахунок іншої особи у випадку 
відсутності  договору,  законної  правової  підстави  тощо  
[9,  с. 7]. В Україні відбулось певне поєднання елементів 
двох моделей континентальних правових систем приват-
ного права, а саме закріплено субсидіарний позов із без-
підставного збагачення, поряд з яким визнається універ-
сальний та самостійний характер такого позову.

Прикладом  закріплення  кондикційного  позову  як 
самостійного  способу  захисту  може  слугувати  ч.  2  
ст. 557 ЦК України, яка надає поручителю, який виконав 
зобов’язання, забезпечене порукою, у зв’язку з ненаправ-
ленням  йому  боржником  повідомлення  про  виконання 
ним свого обов’язку, право стягнути  з кредитора безпід-
ставно  одержане.  Згідно  з  висновками Верховного Суду 
України, кондикція як самостійний позов застосовується 
за  таких  умов:  зобов’язання  між  сторонами  виникло  не 
на підставі договору; набуття або збереження майна є аб-
солютною безпідставним; безпідставне збагачення однієї 
особи через іншу не може бути усунуте за допомогою ін-
ших, спеціальних способів захисту [10, с. 24]. Умова про 
відсутність договору між сторонами зумовлена правовою 
природою  кондикційних  зобов’язань  як  недоговірних 
зобов’язань. Саме тому договірний характер правовідно-
син унеможливлює застосування до них судом положень 
ч. 1 ст. 1212 ЦК України, зокрема щодо зобов’язання по-
вернути  майно  потерпілому.  Водночас  чинний  договір 
чи інший правочин є достатньою та належною правовою 
підставою набуття майна (отримання грошей). Натомість, 
якщо поведінка набувача, потерпілого не свідчить про іс-
нування та виконання договірного зобов’язання, то у разі 
виникнення між ними спору щодо повернення майна, яке 
знаходиться у набувача, на спірні правовідносини поши-
рюються положення ст. 1212 ЦК України [1]. 

Щоб виникло кондикційне зобов’язання, необхідні такі 
умови:  1)  набуття  чи  збереження  майна  однією  особою 
(набувачем)  за  рахунок  іншої  (потерпілого);  2)  набуття  чи 
збереження майна відбулося без правової підстави, або під-
става, на основі якої майно набувалося, згодом відпала. Кон-
струкція ст. 1212, як і загалом норм гл. 83 ЦК, свідчить про 
необхідність установлення так званої «абсолютної» безпід-
ставності набуття (збереження) майна не лише в момент його 
набуття (збереження), а й станом на час розгляду спору. Май-
но не можна вважати набутим чи збереженим без достатніх 
правових підстав, якщо в момент його набуття (збереження) 
це відбулося хоч і не прямо передбаченим, але у будь-якому 
разі – не забороненим цивільним законодавством способом 
із метою досягнення учасниками відповідних правовідносин 
певного правового результату в майбутньому, якщо в подаль-
шому цей результат настав [6, с. 24].

Як  самостійний  спосіб  захисту  кондикція  застосову-
ється лише в тих випадках, коли безпідставне збагачення 
однієї особи коштом іншої не може бути усунуте за допо-
могою інших, спеціальних способів захисту [1]. Очевид-
но, що перелік  таких спеціальних способів,  які  унемож-
ливлюють кондикцію, не міститься та не може міститись 
ані у законодавстві, ані в судовій практиці. Наприклад, до 
таких способів можна віднести: 1) вимогу про відшкоду-
вання  витрат,  понесених  особою  у  зв’язку  із  вчиненням 
нею  дій  у  майнових  інтересах  іншої  особи  без  її  дору-
чення – вольова спрямованість дій особи є підставою для 
розмежування  зобов’язань,  що  виникають  із  вчинення 
дій  в  майнових  інтересах  іншої  особи  без  доручення  та 
кондикційних зобов’язань [11, с. 402]; 2) позов у порядку 
суброгації – кондикційний позов унеможливлений перед-
баченим законом переходом прав кредитора у порядку су-
брогації; 3) право на зворотну вимогу (регрес) – регресні 
зобов’язання  не  є  різновидом  кондикційних  зобов’язань 
та  на  них  не  розповсюджується  дія  норм  глави  83  ЦК 
України [12, с. 11].

Крім того, кондикційний позов не підлягає задоволен-
ню  у  випадках,  встановлених  законом,  наприклад:  1)  не 
підлягає  поверненню  безпідставно  набуті  грошові  суми, 
надані фізичній особі як засіб до існування (заробітна плата 
і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, сти-
пендії,  відшкодування  шкоди,  завданої  каліцтвом,  іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю, аліменти тощо), якщо 
їх виплата проведена фізичною або юридичною особою до-
бровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і не-
добросовісності з боку набувача (ч. 1 ст. 1215 ЦК України); 
2)  не  підлягає  поверненню  виконане  зобов’язання  після 
спливу позовної давності, навіть якщо вона у момент вико-
нання не знала про сплив позовної давності (ч. 1 ст. 267 ЦК 
України); 3) не підлягає поверненню майно, передане як ви-
конання зобов’язання до настання строку його виконання, 
якщо інше не встановлено договором [11, с. 412]; 4) не під-
лягає поверненню виконане сторонам за зобов’язанням до 
моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не вста-
новлено договором або законом (ч. 4 ст. 653 ЦК України).

Кондикція  також  може  застосовуватися  субсидіарно 
як спосіб захисту порушеного права у тому випадку, коли 
певна  вимога  власника  (титульного  володільця)  майна 
не  охоплюється  нормативним  урегулюванням  основного 
способу  захисту  права,  але  за  характерними  ознаками, 
умовами та суб’єктним складом підпадає під визначення 
зобов’язання з набуття або збереження майна без достат-
ньої правової підстави [2]. Можливість такого субсидіар-
ного  застосування,  на  наш  погляд,  зумовлена  майново-
компенсаційним  характером  цивільно-правових  засобів 
примусового  впливу  на  правопорушника.  ЦК  України 
передбачає  чотири  випадки  субсидіарного  застосування 
зобов’язань із безпідставного збагачення, а саме до вимог 
про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 
2) витребування майна власником  із чужого незаконного 
володіння;  3)  повернення  виконаного  однією  із  сторін  у 
зобов’язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка неза-
конно набула майно або зберегла його у себе коштом ін-
шої особи (ч. 3 ст. 1212). Для субсидіарного застосування 
кондикції характерним є те, що набувачем у цих випадках 
виступає сторона за недійним правочином, незаконний во-
лоділець, сторона у зобов’язанні, деліквент, а безпідставне 
збагачення пов’язане з вже наявними правовідносинами.

Двостороння реституція як наслідок недійсності пра-
вочину не завжди охоплює усі випадки зміни у майні учас-
ників такого правочину. Це має місце, коли протягом часу 
володіння  стороною  правочину  (набувачем)  річчю  з  неї 
утворився  (був вироблений, добутий, одержаний) новий, 
інший об’єкт права власності, поява якого безпосередньо 
пов’язана з річчю (наприклад, продукція, плоди та дохо-
ди). Крім того, кондикційна вимога може бути пов’язана 
з  недійсністю  правочину:  1)  якщо  у  володінні  сторони 
правочину (набувача) річ, яка підлягає поверненню, у на-
турі не зберіглася, незалежно від підстав утрати речі, тоді 
можлива кондикційна вимога до набувача про повернення 
об’єкта, на який перетворилася річ (якщо річ була переро-
блена, видозмінена) [6, с. 29]; 2) якщо судом при визнанні 
правочину недійсним застосовано двосторонню реститу-
цію,  але  одна  зі  сторін  такого  правочину  свій  обов’язок 
повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала 
на  виконання цього правочину, не  виконала,  то між сто-
ронами виникають відносини з безпідставного збагачення 
(наприклад, суд, визнаючи недійсним договір купівлі-про-
дажу, застосував двосторонню реституцію, на виконання 
якої вирішив стягнути з відповідачів на користь позивача 
отримані  від  нього  за  продаж будинку  кошти,  які  відпо-
відачі  так  і  не  повернули  [13]). Натомість,  норми права, 
що  встановлюють  односторонню  реституцію  або  недо-
пущення реституції (ч. 3 ст. 228 ЦК України, ч. 2 ст. 208 
ГК України),  обмежують також сферу  застосування кон-
дикційної вимоги до повернення виконаного за недійсним 
правочином.
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При цьому варто враховувати, що виникнення безпід-
ставного  збагачення  у  зв’язку  з  недійсністю  правочину 
може: 1) збігатись із моментом вчинення недійсного пра-
вочину; 2) відбутись вже після вчинення недійсного пра-
вочину;  3)  відбутися  вже  після  визнання  оспорюваного 
правочину недійсним. У свою чергу, це впливає на визна-
чення  часу,  коли  набувач  дізнався  або міг  дізнатись  про 
володіння  набутим  майном  без  достатньої  правової  під-
стави:  для  оспорюваних правочинів  –  із моменту  визна-
ння судом його недійсним; для нікчемного правочину – від 
дня, коли почалося його виконання.

Аналізуючи застосування положень про безпідставне 
збагачення  до  витребування  майна  власником  із  чужо-
го  незаконного  володіння,  насамперед,  варто  вказати  на 
різну  правову  природу  віндикації  як  речово-правового 
способу  захисту  і  кондикції  як  зобов’язально-правового. 
Умови  віндикаційного  та  кондикційного  позовів  також 
значно  відрізняються.  Так,  для  віндикаційного  позову:  
1) позивачем виступає власник або титульний володілець 
майна (особа, хоча і не є власником, майно якої перебува-
ло у володінні за законом або договором, зокрема на під-
ставі цивільно-правових договорів (зберігання, майнового 
найму тощо), в оперативному управлінні, на праві повно-
го  господарського  відання,  а  також  на  інших  підставах, 
встановлених  законом),  який  на  момент  подання  позову 
не  володіє  цим майном;  2)  відповідачем  є  особа,  яка  на 
момент подання позову фактично володіє майном без під-
став,  передбачених  законом,  адміністративним  актом  чи 
договором; 3) об’єктом позову є річ, яка існує в натурі на 
момент  подання  позову  [14].  Отже,  суб’єктний  склад  та 
об’єкт кондикційного позову є значно ширшим.

Такі відмінності зумовили різні наукові погляди щодо 
положень про застосування кондикції та віндикації. Згід-
но з першим із них, кондикційний позов для повернення 
майна застосовується тільки у випадку, якщо підстав для 
застосування віндикаційного позову немає [8, с. 5]. Тобто, 
якщо це індивідуально визначене майно, то має йтися про 
віндикацію, а якщо це майно визначене родовими ознака-
ми або втратило індивідуалізуючі ознаки внаслідок того, 
що  змішалося  з  однорідним майном набувача,  або пере-
роблено в якісно іншу річ, або набувачем спожито чи від-
чужено будь-яким  іншим чином  і не зберіглося в натурі, 
–про кондикцію [11, с. 398]. На противагу цьому, інші нау-
ковці стверджують, що кондикційні вимоги можуть засто-
совуватися субсидіарно до віндикаційних у випадку, якщо 
потерпілий вимагатиме повернення разом з річчю також 
іншого об’єкта права власності, що утворився в результаті 
та протягом часу володіння річчю набувачем і пов’язаний 
з  річчю  (був  із  неї  добутий,  вироблений,  одержаний)  
[6, с. 30]. Саме цей підхід на сьогодні знайшов своє втілен-
ня в судовій практиці, на підтвердження чого приведемо 
два правових висновки Верховного Суду України.

Відповідного  до  першого,«права  особи,  яка  вважає 
себе власником майна, підлягають захисту шляхом задо-
волення позову до володільця, з використанням правового 
механізму, установленого ст. 1212 ЦК України у разі на-
явності  правових  відносин  речово-правового  характеру 
безпосередньо між власником та володільцем майна» [2]. 
Інший правовий висновок стосується встановлення спів-
відношення норм ст. 1212 та ст. 388 ЦК України, які мо-
жуть застосовуватись у випадках, коли певна вимога влас-
ника майна не охоплюється нормативним урегулюванням 
основного  способу  захисту  права,  але  за  характерними 
ознаками, умовами та суб’єктним складом потрапляє під 

визначення  зобов’язання  або  збереження  майна  без  до-
статньої  правової  підстави.  При  цьому  підстави  засто-
сування положень  ст.  1212 ЦК України  є ширшими, ніж  
ст. 388 цього Кодексу. Наявність підстав для витребування 
майна за ст. 388 ЦК України не виключає застосування по-
ложень ст. 1212 цього Кодексу в частині, що не суперечать 
положенням ст. 388 ЦК України [15]. Важливо також ак-
центувати увагу не те, що Верховний Суд України підтри-
мав висловлену в науковій літературі позицію, відповідно 
до якої застосовуючи положення глави 83 ЦК України, не 
вдасться обійти «обмеження віндикації», передбачене за-
коном для добросовісного набувача [4, с. 18], оскільки це 
б суперечило ст. 388 ЦК України.

Положення  про  кондикційні  зобов’язання  також  за-
стосовуються  до  вимог  про  повернення  виконаного  одні-
єю  зі  сторін  у  зобов’язанні,  зокрема  договірному  (п.  3  ч. 
2  ст.  1212 ЦК України).  Тобто  отримане  однією  зі  сторін 
у зобов’язанні підлягає поверненню іншій стороні на під-
ставі цієї статті тільки за наявності ознаки безпідставнос-
ті  такого виконання. Можливе це у двох випадках: 1)  ви-
конання здійснено не на підставі зобов’язання, а у зв’язку 
із  зобов’язанням,  тобто  в  таких  випадках  виконання,  які 
виходять за межі змісту правочину [8, с. 11]; 2) виконання 
здійснено  у  зв’язку  з  договірними  правовідносинами, що 
існували раніше, як результат їх трансформації [11, с. 399]. 
Така трансформація, зокрема, має місце якщо зобов’язання 
припинилося  з  підстав,  передбачених  ст.  ст.  11,  600,  601, 
604–607, 609 ЦК України, до моменту його виконання.

Окрім того, положення про кондикційні зобов’язання 
також застосовуються до вимог про відшкодування шкоди 
особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у 
себе за рахунок  іншої особи. Вимога про відшкодування 
шкоди може заявлятися потерпілим самостійно чи субси-
діарно,  але  лише  в  тому  випадку,  якщо  особа  –  сторона 
кондикційного зобов’язання – вчинить деліктний просту-
пок. Основними критеріями розмежування зазначених ви-
мог є принцип презумпції вини заподіювача та протиправ-
ність його дій для деліктного зобов’язання (не обов’язкові 
для  кондиції)  [6,  с.  30]. Пояснення  субсидіарного  засто-
сування криється в розмежуванні понять «шкода, завдана 
майну потерпілому» та «безпідставно набуте майно». Тоб-
то коли в законі йдеться про шкоду, мається на увазі май-
нова сфера потерпілого; коли ж йде мова про безпідставне 
збагачення, мається на увазі майнова сфера набувача. На 
цьому базується розмежування деліктних і кондикційних 
зобов’язань: деліктні зобов’язання, перш за все, переслі-
дують  мету  відшкодування  потерпілому шкоди;  кондик-
ційні  зобов’язання  спрямовані  на  вилучення  у  набувача 
вартості безпідставно отриманого [16, с. 30].

Висновки.  Таким  чином,  на  основі  проведеного  до-
слідження доходимо таких висновків. По-перше, кондик-
ція може застосовуватись як самостійний спосіб захисту 
у всіх випадках безпідставного збагачення, за умови, що 
безпідставно  набуте  чи  збережене  майно  не  може  бути 
повернуто  за  допомогою  інших  способів  захисту,  за  ви-
нятком безпідставно набутого майна, що не підлягає по-
верненню.  По-друге,  кондикція  як  субсидіарний  спосіб 
захисту  може  застосовуватись  лише  у  випадках,  перед-
бачених законом (щодо повернення виконаного за недій-
сним правочином; витребування майна власником із чужо-
го незаконного володіння; повернення виконаного однією 
із сторін у зобов’язанні; відшкодування шкоди), за умови, 
що безпідставно набуте чи збережене майно не може бути 
повернуто за допомогою основного способу захисту.
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ПОРІВНЯЛьНО-ПРАВОВА хАРАКТЕРиСТиКА ІНСТиТУТУ ШЛЮБНих ВІДНОСиН 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАїНи, НІМЕЧЧиНи ТА ФРАНЦІ

COMParaTIVE LEgaL CharaCTErISTICS Of ThE INSTITuTE Of MarITaL rELaTIONS 
aCCOrdINg TO ThE LEgISLaTION Of uKraINE, gErMaNy aNd fraNCE
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У статті досліджено особливості регулювання шлюбних відносин законодавством України, а також двох європейських країн – Ні-
меччини та Франції. Визначено основні недоліки сімейного законодавства України та необхідність пошуку нових шляхів удосконалення 
правового регулювання подружніх відносин в Україні.

Ключові слова: шлюб, подружжя, шлюбний договір, майнові права, особисті немайнові відносини, відповідальність.

В статье исследованы особенности регулирования брачных отношений законодательством Украины, а также двух европейских 
стран – Германии и Франции. Определены основные недостатки семейного законодательства Украины и необходимость поиска новых 
путей совершенствования правового регулирования супружеских отношений в Украине.

Ключевые слова: брак, супруги, брачный договор, имущественные права, личные неимущественные отношения, ответственность.

In the article the peculiarities of regulation of marital relations by the legislation of Ukraine and two from European countries – Germany and 
France, the definition of the main disadvantages of the family legislation of Ukraine and the necessity of finding new ways of improving the legal 
regulation of marital relations in Ukraine.

Key words: marriage, spouses, marriage contract, property rights, personal non-property relations, responsibility.

Постановка проблеми.  Українське  сучасне  право  у 
своєму  розвитку  не  може  ізолюватися  від  світового  до-
свіду,  особливо  в  період  перебудови  українського життя 
до європейських стандартів. Це стосується різних право-

вих  сфер  взаємовідносин  людини  і  суспільства,  зокрема 
сімейних.  Наслідком  цього  стало  введення  в  українське 
законодавство  цілого  ряду  елементів  міжнародної  прак-
тики,  зокрема  інституту  шлюбних  відносин,  шляхом 
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запровадження  нових  методів  регулювання  особистих 
немайнових  та  майнових  прав  подружжя.  Дослідження 
особливостей регулювання шлюбних відносин законодав-
ством України та двох європейських країн – Німеччини та 
Франції, визначення основних, на думку авторів, недолі-
ків  сімейного  законодавства України  та необхідність по-
шуку нових шляхів удосконалення правового регулюван-
ня подружніх відносин в Україні зумовило вибір цієї теми.

Стан опрацювання.  Теоретичною  основою  дослі-
дження стали роботи таких відомих вітчизняних та зару-
біжних  науковців,  як  І.В. Жилінкова  (щодо  розвитку  ін-
ституту шлюбного договору за новим Сімейним кодексом 
України),  Г.П.  Цивергенко  та  О.С.  Олійник  (про  аналіз 
інституту шлюбного договору за законодавством України 
та Франції), К.А. Казарян, О. Стеценко та Ю.М. Фролов 
(дослідження умов шлюбного контракту) та ін.

Метою статті є  дослідження  особливостей  регулю-
вання  шлюбних  відносин  законодавством  України,  Ні-
меччини  та  Франції  та  внесення  пропозицій  щодо  удо-
сконалення сімейного законодавства в частині укладення 
шлюбного договору на основі зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Шлюбно-сімейні відно-
сини являють собою комплексні відносини особистого не-
майнового та майнового характеру, засновані на родинних 
зв’язках. Шлюб в Україні є добровільним, рівноправним, 
суспільно визнаним  і юридично санкціонованим союзом 
між жінкою і чоловіком, спрямованим на створення сім’ї 
та її легалізацію в суспільстві. Водночас інститут шлюбу 
визначається  сукупністю  соціальних  норм,  які  санкціо-
нують відносини між чоловіком та жінкою, а також сис-
тему взаємних прав і обов’язків. Шлюбні відносини між 
чоловіком та жінкою регулюються юридичними та куль-
турними нормами. До юридично закріплених норм, зокре-
ма, відносяться питання володіння майном, матеріальних 
обов’язків подружжя стосовно одне одного, мінімального 
віку тощо.

Традиційне  визначення  сім’ї  давав  ще  Кодекс  про 
шлюб та сім’ю, від якого багато успадкував Сімейний ко-
декс України  (далі  – СК України). Провідний  спеціаліст 
у сфері сімейних відносин професор І.В. Жилінкова уза-
гальнює інформацію, дає своє визначення сім’ї, яка ство-
рюється на підставі шлюбу,  спорідненості,  усиновлення, 
інших форм прийняття дітей. Але законодавець СК Укра-
їни  іншої думки щодо підстав створення сім’ї  (ст. 3 ч. 4 
СК України). Тобто іншою додатковою підставою, не за-
бороненою  законом,  може  бути  проживання  чоловіка  та 
жінки однією сім’єю, не перебуваючи у шлюбі (ст. 74 СК 
України).

На сучасному етапі розвитку шлюбно-сімейних відно-
син основними регуляторними актами є Конституція Укра-
їни, що має найвищу юридичну силу і містить цілий ряд 
норм, які визначають зміст сімейного законодавства. Такі 
норми знаходяться в Розділі II Конституції, наприклад, ч. 
З  ст.  24  забезпечує жінкам  та  чоловікам  рівні  права,  га-
рантує створення жінкам умов для можливості поєднання 
роботи з материнством тощо. У ст. ст. 51 і 52 Конституції 
вказується, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і 
чоловіка, тобто не може бути ніякого примусу щодо взяття 
шлюбу. Незгода батьків,  опікунів не має  значення у разі 
взяття шлюбу; укладення шлюбу – це справа тих, хто його 
бере для створення сім’ї, тому вирішальним є їх бажання.

СК  України  встановив  основні  принципи  утворення 
сім’ї  та  засади майнових та особистих немайнових прав 
та обов’язків подружжя, батьків  та дітей,  а  також  інших 
членів родини.

Результатом  сучасної  реформи  сімейного  законодав-
ства України є збільшення диспозитивних норм, які нада-
ють можливість учасникам сімейних відносин самостійно 
визначати зміст своїх правовідносин за допомогою шлюб-
них, аліментних або інших угод. Визнається, що імпера-
тивно-дозвільний метод  регулювання  сімейних  відносин 

поступився диспозитивному регулюванню, а це зайвий раз 
підкреслило,  за  словами М.В. Антокольської,  зближення 
сімейного і цивільного права. Частиною національного сі-
мейного законодавства України визнаються багатосторон-
ні  міжнародні  договори:  конвенції  та  двосторонні  угоди 
про надання правової допомоги у цивільних та сімейних 
справах, які укладаються Україною з  іншими державами 
за наявності на це згоди Верховної Ради України.

Основними  джерелами  регулювання  шлюбно-сімей-
них  відносин  у  країнах  континентальної  Європи  є  спе-
ціальні розділи цивільних кодексів  (Німеччини, Франції, 
Італії,  Швейцарії).  У  Німеччині  норми  сімейного  права 
раніше  містила  Книга  4  Цивільного  кодексу.  Укладення 
шлюбу  вважалося  актом  громадянського  стану,  а шлюб, 
укладений лише у формі релігійного обряду, не мав юри-
дичної сили. Главою сім’ї був чоловік, за ним залишалося 
вирішення всіх питань подружнього життя, вибору місця 
проживання  і  самого житла. Однак  у  цьому  не  повинно 
бути  зловживань  із  його  боку.  Розлучення  допускалося 
лише у визначених законом випадках (перелюб, посяган-
ня одного з подружжя на життя іншого, душевна хвороба 
тощо).  Рішення  про  розлучення  виносилося  судом після 
детального і скрупульозного розгляду справи.

У  сучасному  житті  поняття  «шлюб»  у  німецькому 
матеріальному  праві  означає  офіційно  укладений  із  до-
триманням  певних  формальностей  союз  між  чоловіком 
і  жінкою  для  спільного  проживання  та  створення  сім’ї.  
З позиції німецького колізійного права під це поняття під-
падає співжиття, що не оформлене офіційно і має тимча-
совий характер.

Правове регулювання законного та договірного режиму 
майна  подружжя  вміщується  у  гл.  6  Книги  4 Німецького 
цивільного уложення  (далі – НЦУ). Згідно  з § 1364 НЦУ 
майно чоловіка  та дружини не  стає  спільним майном по-
дружжя.  Відповідно  до  §  1363  НЦУ,  якщо  подружжя  не 
встановило інше шлюбним договором (ehevertrag), то вони 
живуть у режимі спільності приросту майна [11, с. 234].

Кожен із подружжя в Німеччині, як правило, несе від-
повідальність тільки за свої борги і надає як гарантії май-
но, що належить виключно йому. Також кожен може сам 
керувати своїм майном і вільно ним розпоряджатися.

Таким  чином,  можна  зауважити,  що  німецька  модель 
об’єднує позитивні риси режимів спільності та роздільнос-
ті майна шлюбної пари, однак при цьому спостерігається 
певна складність у вирахуванні приросту майна подружжя, 
є певні застереження щодо окремих категорій майна, а тому 
сторони, щоб спростити майнові відносини між собою, до-
сить часто застосовують договірний режим майна шляхом 
укладання шлюбного договору [10, с. 69–78].

Щодо суб’єктного складу шлюбного договору, то мож-
на зазначити таке: шлюбний вік у Німеччині є однаковим 
як для чоловіків, так і для жінок і визначається у 18 років 
[9, с. 550–551], тому, якщо шлюбний вік нижчий, потрібна 
згода батьків, усиновлювачів чи опікунів як на укладення 
шлюбу, так і на укладення шлюбного договору. Ці аспек-
ти, як бачимо, є спільними з українським законодавством. 
А от що стосується шлюбного договору, що в німецькому 
праві охоплює тільки цивільні правовідносини подружжя, 
то  визнається  можливим  укладення шлюбного  договору 
за  посередництвом  представників  на  основі  довіреності 
[2,  с.  115]. На одночасну присутність  сторін у нотаріуса 
вказує ст. 1410 НЦУ, не вказуючи при цьому умову щодо 
обов’язкової явки до нотаріуса пари (осіб, які мають намір 
вступити у шлюб) особисто.

Німецьке  сімейне  законодавство  подібне  українсько-
му,  і  шлюбний  контракт  Німеччини  може  вміщувати  ті 
самі положення, що і шлюбний договір за законодавством 
України. Закон також не допускає будь-якого обмеження 
прав сімейних пар. Однак, що стосується порядку оформ-
лення шлюбного контракту, то він має певні особливості 
порівняно із законодавством України. Якщо подружжя ви-
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ключило чи змінило договором законний режим майна, то 
висувати заперечення щодо третьої особи, з якою один із 
них уклав правочин на основі таких змін, можна лише у 
тому разі, якщо шлюбний договір був внесений у реєстр 
майнових прав подружжя. Запис у реєстр вноситься в міс-
цевому суді округу, де чоловік або дружина постійно про-
живають. Внесення запису в реєстр здійснюється за спіль-
ною заявою подружжя, причому кожен  із них має право 
вимагати участі іншого [11, с. 318].

Передбачено лише декілька випадків, коли для внесен-
ня в реєстр достатньо заяви когось одного [2, с. 123–124]. 
Реєстрація шлюбного договору в реєстрі – це право, а не 
обов’язок, а тому дійсність шлюбного договору від цього 
не залежить [1].

Подружжя повинне у шлюбному контракті, де сторо-
ни  домовляються  про  режим  спільності  майна,  вказати, 
хто буде керувати майном. Якщо у шлюбному контракті 
не міститься вказівки на це, то вважається, що чоловік  і 
дружина управляють спільним майном разом.

Той, хто управляє спільним майном, повинен здійсню-
вати  свої функції  належним  чином,  інформувати  іншого 
про  управління  та  на  його  вимоги  надавати  йому  відо-
мості  про  стан  справ.  У  разі  зменшення  спільного  май-
на він зобов’язаний передати до складу спільного майна 
інше майно в рахунок того, що вибуло, якщо зменшення 
майна сталося з його вини чи в результаті угоди, укладе-
ної ним без необхідної згоди другого з подружжя. Особа, 
яка здійснює управління спільним майном, відповідає за 
зобов’язаннями партнера щодо  спільного майна  як  солі-
дарний боржник.

Бувають випадки, коли подружжя бажає обрати  інший, 
відмінний від законного, режим майнових відносин. У тако-
му разі під час переїзду в Німеччину, щоб сімейне майно ав-
томатично не попало під режим спільності набутої власності, 
кожен протягом чотирьох місяців, починаючи з першого дня 
перебування подружжя на території Німеччини, може опро-
тестувати такий режим шляхом подання заяви в суд першої 
інстанції. У разі, якщо встановлений строк не був дотрима-
ний, у пари залишається можливість змінити майнові відно-
сини шляхом укладення шлюбного контракту.

Відповідно  до  доктрини  французького  права  шлюб 
представляє  собою  укладений  у  встановленій  законом 
формі цивільний договір, що об’єднує чоловіка та дружи-
ну  для  спільного життя  та  надання  взаємної  підтримки.  
У Франції правовідносини між подружжям врегульовують-
ся Французьким цивільним кодексом (далі – ФЦК)1804 р.  
У Титулі V Книги 3 «Про шлюбний договір і про режими 
майнових  відносин між подружжям» передбачається на-
явність правових норм, спрямованих на регулювання та-
кого правового  інституту,  як шлюбний договір  та норми 
щодо  режиму майнових  відносин між шлюбною парою. 
Законодавець пропонує на вибір, крім легального режиму 
спільності,  ще  декілька  варіантів  «типових»  договірних 
режимів, розроблених з урахуванням ситуацій, які найчас-
тіше зустрічаються [5].

Так, спільне володіння сумісно нажитим майном – це 
правовий  режим  шлюбу,  який  укладається  автоматично 
і  його не потрібно  спеціально посвідчувати у нотаріуса. 
Цей  режим  зазвичай  підходить  більшості  осіб,  які  всту-
пають у шлюб, в його основному, базовому варіанті. Од-
нак  за  необхідності  заінтересовані  особи  можуть  зміни-
ти  такий  статус  і  доповнити  зміст  шлюбного  договору 
статтями,  у  яких  оговорюються  певні  додаткові  умови.  
У  вказаному  режимі  і  чоловік,  і  дружина  залишаються 
власником того майна, яке їм належало до шлюбу. Спіль-
ним вважається майно, набуте у шлюбі. Один із подружжя 
не може без згоди іншого також розпоряджатися правами, 
що мають  відношення  до житла  сім’ї  та  предметів  його 
обстановки [6, с. 352].

У разі смерті чоловіка чи дружини його особисте май-
но та його частина у спільно набутому майні передається у 

розпорядження його спадкоємців. Тобто інший із подруж-
жя, згідно із законодавством, не може вважатися спадко-
ємцем майна після смерті свого чоловіка (дружини). Тому, 
щоб уникнути такої ситуації, пара за домовленістю укла-
дає шлюбний контракт, де може врегулювати майнові пи-
тання на свій розсуд, зокрема питання щодо спадкування.

На  противагу  викладеному  вище  режиму шлюбу, що 
передбачає  сумісне  володіння  нажитим  майном,  режим 
роздільного  володіння  майном  (la  separation  des  biens) 
повністю  виключає  поняття  сумісного  володіння  чи  ко-
ристування ним, залишаючи кожному ті права на майно, 
якими вони володіли до одруження. Тобто кожен зберігає 
всі права на належне йому майно, зокрема на те, яке було 
придбане під час шлюбу. Значна кількість подружніх пар 
обирають  зазначений  режим  шлюбу,  зважаючи  на  мож-
ливість виникнення боргів, оскільки в такому разі кожен 
несе особисту відповідальність за своїми боргами та кре-
дитними зобов’язаннями. І, відповідно, у разі припинення 
шлюбу майновий  статус  чоловіка  та  дружини не  зміню-
ється. Однак шлюбний договір про роздільне майно має 
такий недолік: у разі смерті одного з учасників цього до-
говору все його майно ділиться між родичами – прямими 
і непрямими спадкоємцями. А тому передати таке майно 
іншому з подружжя можна лише за правом спадкування за 
заповітом, оскільки згідно з «буквою» договору майно по-
мерлого не стає власністю іншого учасника договору [7].

Таким  чином,  французьке  законодавство  надає  ши-
рокий  вибір  можливостей  щодо  правового  регулювання 
сімейних майнових відносин як у межах легально визна-
ченого правового режиму, так і шляхом застосування до-
говірного режиму майна, а саме за допомогою шлюбного 
договору.  Також  відповідно  до  ст.  1497  ФЦК  подружжя 
може у своєму шлюбному договорі змінити режим закон-
ної спільності майна [7].

Згідно зі ст. 1394 ФЦК усі договори про майнові відно-
сини повинні укладатися перед нотаріусом у присутності 
і за одночасною згодою сторін чи їх представників. Тобто 
Кодекс наполягає на обов’язковій участі нотаріуса під час 
укладення шлюбного договору, на підписанні сторонами 
договору в присутності нотаріуса  і, відповідно, одночас-
ному  посвідченні  підписів  сторін.  При  цьому  сам  факт 
укладення  шлюбного  договору  повинен  фіксуватися  у 
свідоцтві про шлюб. Така вимога викликана необхідністю 
охорони різних підприємницьких відносин. У разі відсут-
ності достатніх даних про наявність шлюбного договору, 
наприклад, за відсутності помітки у свідоцтві про шлюб 
чи заяви сімейної пари, усі відносини із третіми особами 
будуть  будуватися  на  основі  законного  режиму  щодо  їх 
майнових відносин. Більше того, французький законода-
вець у ч.  4  ст.  1394 ФЦК ставить ще більші вимоги для 
захисту  комерційних  інтересів  осіб.  Встановлюється  ім-
перативна норма про опублікування шлюбного договору, 
коли один із подружжя є комерсантом на момент укладен-
ня шлюбу чи навіть якщо він стає таким у майбутньому 
[8, с. 114–115].

Більшість  країн  світу  давно  визнала  доцільність  існу-
вання інституту шлюбного договору в законодавстві. У різ-
них країнах цей інститут має свої особливості, проте мета 
його  існування єдина – надати молодим сім’ям достатньо 
широкі  можливості  для  самостійного  визначення  своїх 
майнових відносин у шлюбі, щоб вони мали змогу за необ-
хідності змінити режим майна, встановлений законом, який 
автоматично починає діяти з моменту укладання шлюбу. Не 
може бути винятком у вирішенні цієї проблеми  і правова 
система України. Шлюбний договір являє собою яскравий 
приклад найбільш суттєвих новел сімейного законодавства. 
Поява цього інституту в сімейному праві України у 1992 р. 
уперше  надала  можливість  укладати  шлюбний  контракт 
(договір) особам, які планували одружитися. Це поставило 
юридичну науку взагалі та науку сімейного права зокрема 
перед необхідністю детального вивчення шлюбного дого-
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вору як інституту сімейного права, а також ретельного ви-
вчення його ролі та значення для суспільства, регулювання 
шлюбно-сімейних відносин, спрямувало увагу юристів на 
розгляд умов, порядку укладання та виконання шлюбного 
договору, умов його дійсності та на відповідальність за не-
належне його виконання [1].

Нині в Україні, як і в інших зарубіжних країнах, сфор-
мувалося  в  основному  два  правові  режими:  законний  і 
договірний.  Законний  правовий  режим  майна  визнача-
ється  законодавством,  договірний  –  шлюбним  догово-
ром (контрактом). Однак визначенню цих двох правових 
режимів,  які  цілковито  закріпилися  в СК України,  пере-
дував складний  історичний розвиток сімейних відносин, 
зумовлений  суспільно-економічним,  політичним  розви-
тком суспільства. Саме під час цього розвитку відбувалося 
формування сімейних відносин. Власне, це врешті-решт і 
спричинило необхідність переходу від простих форм регу-
лювання цих відносин до складних, зокрема за допомогою 
шлюбного договору.

В Україні шлюбний контракт – досить рідкісне явище. 
За даними Державної служби статистики України, напри-
клад,  кількість  зареєстрованих  шлюбних  контрактів  по 
Сумській області зростає, але дуже повільно. Якщо рані-
ше можна було спостерігати лише одиничні  випадки,  то 
за останні два роки по м. Сумах показники збільшують-
ся: у 2015 р. було зареєстровано 11 шлюбних контрактів, 
а у 2016 – 12. А тепер візьмемо до уваги те, що загальна 
кількість шлюбів по місту за 2015 р. становить 2700, а за 
2016 р. – 6500. Подивимося на ще один показник – розі-

рвання  шлюбів.  Показники  співвідношення  розлучень  і 
шлюбів на сьогодні  зовсім невтішні: по Сумській облас-
ті,  наприклад,  у  2015  р.  кількість  розлучень  становила 
16%  (1199)  від  загальної  кількості шлюбів  (7400)  і  18%  
у  2016  р.  (1195)  за  кількості шлюбів  6500.  І  все  це  при 
тому, що  останнім  часом  подружжя  віддає  перевагу  так 
званому «громадянському шлюбу», показники якості сто-
сунків якого ми не можемо прослідкувати.

Висновки. Отже,  порівнявши  сімейне  законодавство 
України,  Німеччини  та  Франції  у  сфері  подружніх  від-
носин,  ми  дійшли  висновку,  що  необхідно  запозичити 
досвід Німеччини  з  питань  укладення шлюбного  контр-
акту як  зареєстрованому подружжю,  так  і  тому, що про-
живають спільно без офіційної реєстрації. Оскільки біль-
шість українського населення вважає шлюбний контракт 
проявом недовіри  та  його  укладення  необов’язковим,  то 
надалі  розірвання  сімейних  стосунків  призводить  до  су-
дового розгляду. Щоб запобігти цим проблемам і зробити 
вирішення спору максимально справедливим та швидким, 
пропонуємо перетворити шлюбний контракт  в Україні  в 
таку ж норму, як і в Німеччині, урегулювавши його в до-
даткових  нормативно-правових  актах,  через  проведення 
тематичних пілотних проектів, надання роз’яснень через 
ЗМІ, утворення нових органів, які б займалися так званим 
досудовим урегулюванням сімейних спорів та контролем 
над дотриманням шлюбних контрактів. Це дало би мож-
ливість дещо полегшити роботу судових і виконавчих ор-
ганів, які через велике навантаження іноді не можуть на-
дати своєчасну допомогу і винести справедливе рішення.
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Стаття присвячена дослідженню господарських товариств як сучасної форми господарювання. Обґрунтовується, що найбільш по-
ширеною організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є господарські товариства, які являються основою ринкової еко-
номіки в більшості країн Європи. Констатується, що господарські товариства засновують свою діяльність на активній участі в управлінні 
товариством відносно великої групи підприємців, тобто громадське товариство є засобом демократизації господарських відносин.

Ключові слова: підприємство, об’єднання, господарські об’єднання, господарське товариство, юридична особа.

Статья посвящена исследованию хозяйственных обществ как современной формы хозяйствования. Обосновывается, что наиболее 
распространенной организационно-правовой формой предпринимательской деятельности являются хозяйственные общества, которые 
выступают основой рыночной экономики в большинстве стран Европы. Констатируется, что хозяйственные общества основывают свою 
деятельность на активном участии в управлении обществом в отношении большой группы предпринимателей, то есть гражданское 
общество является средством демократизации хозяйственных отношений.

Ключевые слова: предприятие, объединения, хозяйственные объединения, хозяйственное общество, юридическое лицо.

The scientific article is devoted research of economic societies, as modern form of managing. It is proved, that the most widespread organi-
zational-legal form of enterprise activity are economic societies which are a market economy basis in the majority of the countries of Europe. It is 
ascertained, that economic societies base the activity on active participation in management of a society concerning the big group of business-
men, that is, the civil society is means of democratisation of economic relations.

Key words: enterprise, associations, economic associations, economic society, legal body.

Постановка проблеми. Історія  світового  розвитку 
свідчить, що  в  умовах  ускладнення  господарсько-еконо-
мічних  відносин,  науково-технічної  революції,  глобаль-
них соціальних проблем неможливим стає функціонуван-
ня в чистому вигляді ні ринкового механізму, ні суцільно 
одержавленої економічної системи.

Суб’єкти  господарювання  – юридичні  особи,  такі  як 
правовий  інститут,  відіграють  значну роль у системі ци-
вільного та господарського обороту.

Метою  даної  статті  є  обґрунтування  пропозицій 
щодо  вдосконалення  правового  статусу  підприємства  як 
суб’єкта господарювання на основі комплексного аналізу 
господарського законодавства, практики його застосуван-
ня та відповідних теоретичних засад.

Виклад основного матеріалу. Характерною особли-
вістю господарських товариств є те, що вони об’єднують 
не самих засновників або учасників, а лише певну частку 
їхнього майна (в обмін на корпоративні права) та участь 
із  метою  отримання  прибутку.  Учасники  і  засновники 
зберігаються  як  окремі  самостійні  юридичні  особи  з 
відокремленим майном  [1,  с.  439]. Втім,  у них виникає 
обов’язок координувати свою господарську діяльність у 
межах  створеного  господарського  товариства. На  прак-
тиці досить часто плутають або не можуть чітко розріз-
нити такі поняття, як «засновник» і «учасник» господар-
ського товариства.

Господарські товариства являють собою організоване 
в  єдине ціле об’єднання декількох осіб для ведення гос-
подарської  діяльності,  виготовлення  продукції  (товарів), 
виконання робіт, надання послуг, із метою отримання при-
бутку, тобто належать до господарських організацій кор-
поративного типу.

В  Україні  облік  юридичних  осіб  здійснюється  в  де-
кількох реєстрах: Єдиному державному реєстрі, що ство-
рюється і ведеться спеціально уповноваженим органом із 
питань державної  реєстрації,  і Єдиному державному ре-

єстрі  підприємств  та  організацій України,  який  ведеться 
Державним комітетом статистики України [2, с. 143].

Важливим  моментом  є  сам  процес  створення  госпо-
дарського  товариства.  Оскільки  такий  процес  потребує 
певного  часу,  то  процедура  створення  має  певні  етапи. 
Оскільки законодавством визначено, що товариство може 
відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках, а та-
кож  укладати  договори  та  інші  угоди  тільки  після  його 
реєстрації,  то  угоди,  укладені  від  імені  товариства  до 
моменту  реєстрації,  визнаються  такими,  що  укладені  з 
товариством,  тільки  за  умови  їх  подальшого  схвалення 
загальними  зборами  товариства.  Важливим  елементом 
для України є можливість створення акціонерного товари-
ства з обмеженою та додатковою відповідальністю одним 
учасником.  Це  накладає  певну  специфіку  на  створенні 
таких  товариств. Але  практика  показує, що  перш  за  все 
товариства  з  єдиним  учасником  створювалися  у  формі 
державних акціонерних товариств. Зараз розвиток форми 
створення  господарських  товариств  з  одним  учасником 
лише розпочався.

Якщо акціонерне товариство або товариство з обмеже-
ною  чи  додатковою  відповідальністю  створюється  кіль-
кома учасниками, ці особи в разі необхідності визначити 
взаємовідносини між  собою щодо  створення  товариства 
укладають  у  письмовій  формі  договір,  який  встановлює 
порядок заснування товариства, умови здійснення спіль-
ної  діяльності  щодо  створення  товариства,  розмір  ста-
тутного  капіталу,  частку  в  статутному  капіталі  кожного 
з учасників, строки та порядок внесення вкладів та  інші 
умови [3, с. 13–20]. Договір про заснування товариства з 
обмеженою  відповідальністю  не  є  установчим  докумен-
том. Подання цього договору під час державної реєстрації 
товариства не є обов’язковим.

На час до державної реєстрації товариства в банках від-
кривається тимчасовий рахунок, на якому акумулюються 
кошти, потрібні для здійснення статутної діяльності това-
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риства. Так, для створення акціонерного товариства треба 
мати статутний фонд у розмірі не менш як 1250 мінімаль-
них заробітних плат (планується таку норму залишити для 
відкритих акціонерних товариств, а для закритих – змен-
шити до 625), а для товариства з обмеженою відповідаль-
ністю  –  100  мінімальних  заробітних  плат.  Оскільки  для 
реєстрації необхідно «набрати» (оплатити) певні відсотки 
від  статутних фондів,  то  на  тимчасовий  рахунок  вони  й 
акумулюються. Під час створення товариств різних видів 
застосовують окремі процедури, проте оскільки основною 
формою  корпорацій  є  акціонерне  товариство,  то  шляхи 
його формування, особливості внесення вкладів, реаліза-
ції акцій будуть розглянуті нижче. Важливою особливістю 
під час створення господарських товариств є те, що угоди, 
укладені засновниками до моменту реєстрації товариства 
і надалі не схвалені товариством, тягнуть за собою право-
ві наслідки лише для засновників, а не для товариства як 
юридичної особи.

Світова практика свідчить про існування багатьох ви-
дів господарських товариств, які знайшли місце і в Укра-
їні.  Найбільшого  поширення  набули  акціонерні  товари-
ства  і  товариства  з  обмеженою  відповідальністю. Менш 
поширеними в Україні  є  товариства  з додатковою відпо-
відальністю, виникнення яких передусім викликане фор-
муванням довірчих товариств, мало в Україні товариств із 
повною відповідальністю та командних.

Як відомо, на сьогодні господарські товариства є най-
більш  популярною формою  організації  підприємницької 
діяльності як за кордоном, так  і в Україні. Але, на жаль, 
в Україні розвиток господарських товариств гальмується 
в  основному  через  невідповідність  нормативно-правової 
бази умовам розвитку ринкової економіки і господарських 
товариств.

Законодавство ж України про господарські товариства 
останнім часом суттєво еволюціонувало та зазнало пози-
тивних змін. Оскільки багато питань, врегульованих спе-
ціальним законом, знайшли регулювання також і в нових 
кодексах, що призвело до конфлікту відповідних норм та 
виникнення питань щодо порядку їх застосування. Одно-
часне  набуття  чинності  Цивільним  і  Господарським  ко-
дексами призвело не тільки до конфлікту норм із нормами 

інших законів, а й навіть до конфлікту між самими кодек-
сами, позаяк їх норми досить суперечливі і по-різному ре-
гулюють однакові питання [4, с. 27].

Попри  зміни,  які  відбулись  у  законодавстві  протягом 
останнього часу, все ж таки залишається значна кількість 
неврегульованих конфліктних питань. Але як свідчать ста-
тистичні  дані  останніх  років,  господарські  товариства  в 
Україні набули широкого поширення, і далі спостерігаєть-
ся тенденція до їх розвитку. Уряд України поставив перед 
господарськими  товариствами ще  у  2009  низку  завдань, 
серед яких:

– підвищення технологічного рівня виробництва (роз-
виток нових форм взаємодії підприємств – зі створенням 
численних  інноваційних  та  екоінноваційних  кластерів; 
розвиток експортного потенціалу кластерів; розвиток екс-
портного потенціалу та імпортозаміщення, запровадження 
європейських  принципів  державного  ринкового  нагляду 
за додержанням вимог щодо безпеки продукції та послуг);

–  прискорений  розвиток  машинобудування  з  метою 
техніко-технологічного  оновлення  підприємств  галузей 
економіки,  випереджаючий  розвиток  легкої  і  харчової 
промисловостей,  переробки  металургійної,  сільськогос-
подарської, хімічної та іншої продукції з високою часткою 
доданої вартості;

–  вдосконалення  нормативно-правової  бази  з  питань 
акціонування підприємств;

– удосконалення механізму контролю за ефективністю 
використання  підприємствами матеріальних,  фінансових 
і  трудових  ресурсів,  зменшення  обсягів  непродуктивних 
витрат і втрат ресурсів під час виробництва послуг, забез-
печення цільового використання амортизаційних відраху-
вань, що входять до складу собівартості послуг;

– забезпечення фінансової підтримки.
Висновки. Отже, на нашу думку, для досягнення цих 

цілей  і  завдань  необхідне  подальше  реформування  нор-
мативно-правової  бази  України  у  сфері  господарських 
товариств,  а  також  підтримка  уряду  у  сфері  інвестуван-
ня та нормування податкових ставок. Оскільки розвиток 
господарських товариств свідчить про розвиток ринкової 
економіки в Україні, це може означати наближення нашої 
країни до входу в Європейську спільноту.
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У статті розглядається поняття, значення та сфера застосування мирової угоди в господарському процесі. Автором проаналізовано 
правові аспекти укладення, затвердження та виконання мирової угоди. За результатами проведеного дослідження сформовано про-
позиції з удосконалення господарського процесуального законодавства на основі сучасних теоретичних підходів та досвіду правового 
регулювання відповідних відносин за законодавством зарубіжних країн. 

Ключові слова: господарський процес, позов, спір, мирова угода, правочин, договір. 

В статье рассматривается понятие, значение и сфера применения мирового соглашения в хозяйственном процессе. Автором про-
анализированы правовые аспекты заключения, утверждения и исполнения мирового соглашения. По результатам проведенного иссле-
дования сформированы предложения по усовершенствованию хозяйственного процессуального законодательства на основе современ-
ных теоретических подходов и опыта правового регулирования соответствующих отношений по законодательству зарубежных стран. 

Ключевые слова: хозяйственный процесс, мировое соглашение, сделка, договор, иск. 

The article discusses the concept, significance and scope of settlement agreement in the economic process. The author analyzes legal as-
pects of the conclusion, approval and execution of the settlement agreement. The results of the study generated suggestions for the improvement 
of the economic procedural legislation on the basis of modern theoretical approaches and experience of legal regulation of respective relations 
according to laws of foreign countries. 

Key words: economic process, settlement agreement, deal, contract, claim. 

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСьКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСьКО-ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Інститут  мирової  угоди  в 
господарському  судочинстві  має  велике  теоретичне  та 
практичне значення, адже досягнення компромісу сприяє 
усуненню  правової  невизначеності  у  відносинах  сторін, 
підтверджує їх прагнення до збереження ділових стосун-
ків та забезпечує ефективне і оперативне відновлення по-
рушеного  права.  Рішення  щодо  можливості  завершення 
провадження  в  справі  на  погоджених  сторонами  умовах 
приймається судом виходячи  із специфіки методу госпо-
дарського процесуального права, який ґрунтується на по-
єднанні  імперативних  та  диспозитивних  засад.  Питання 
застосування  мирової  угоди  в  господарському  процесі  є 
актуальним і потребує детального фахового опрацювання 
в умовах реформування процесуального  законодавства у 
зв’язку  з  внесенням  на  розгляд Верховної  Ради України 
проекту  нової  редакції  Господарського  процесуального 
кодексу України. 

Стан дослідження. Розгляду поняття, значення та по-
рядку укладення мирової угоди в господарському процесі 
присвячені  роботи  В.  Беляневича,  С.  Васильєва,  О.  Чу-
прун, О. Євсєєва, А. Згами, Д. Сібільова та інших вчених. 
Самостійним напрямом наукових досліджень є умови за-
стосування мирової угоди як спеціальної судової процеду-
ри в справах про банкрутство. Аналізу відповідних норм 
законодавства  та  практики  його  застосування  приділено 
уваги  в  роботах  Б.  Полякова,  Р.  Афанасьєва,  В.  Джуня,  
О. Бірюкова та інших вчених. Правові аспекти укладення 
та виконання мирової угоди є актуальними і для цивільно-
го процесу, вони розглядалися В. Комаровим, С. Фурсою, 
П. Черевком, О. Бортнік, Л. Фединяк та іншими фахівця-
ми.  Запропоновані  правові  підходи  ефективно  реалізу-
ються  в  законотворчій  діяльності,  сприяють  належному 
розумінню та правильному  застосуванню норм процесу-
ального законодавства, а також уніфікації судової практи-
ки. У той же час низка питань щодо застосування мирової 
угоди в господарському судочинстві потребує додаткового 
опрацювання в ході реформування процесуального  зако-
нодавства під час здійснення судово-правової реформи. 

Метою  даної  статті  є  формування  пропозицій  з  удо-
сконалення норм господарського процесуального законо-
давства  з  питань  укладення,  затвердження  та  виконання 
мирових угод у справах позовного провадження. 

Виклад основного матеріалу. Виникнення та розви-
ток  інституту  мирової  угоди  зумовлені  загальними  нор-
мативно  закріпленими  засадами  розгляду  та  вирішення 
спорів  між  суб’єктами  господарювання.  Відповідно  до 
чинного до 2001 року принципу арбітрування на арбітраж 
(пізніше – на арбітражний суд) було покладено обов’язок 
сприяти  досягненню  угоди  між  сторонами.  Умови  такої 
угоди (в разі її досягнення) подавалися у вигляді письмо-
вої заяви, підписаної представниками сторін. Рішення по 
суті спору приймалося відповідно до цієї угоди, якщо вона 
не суперечить законодавству, фактичним обставинам і ма-
теріалам справи.

Поняття мирової угоди в її сучасному розумінні вклю-
чено  до  тексту  Господарського  процесуального  кодек-
су України в 2001 році на підставі Закону України «Про 
внесення  змін  до Арбітражного  процесуального  кодексу 
України»  від  21.06.01р.  №  2539-ІІІ.  Слід  зазначити,  що 
чинний кодекс не розкриває поняття мирової угоди, хоча з 
його тексту вбачається, що її завданням є досягнення до-
мовленості  по  суті  спірних матеріально-правових  вимог, 
які розглядаються судом. 

У ст. 78 Господарського процесуального кодексу Укра-
їни передбачено, що умови мирової угоди викладаються в 
адресованих  господарському  суду  письмових  заявах, що 
долучаються до справи [1]. На практиці мирова угода най-
частіше оформлюється у вигляді єдиного підписаного сто-
ронами документа, який подається до суду із заявою про 
її затвердження. 

Визначення  мирової  угоди  в  проекті  нової  редакції 
Господарського  процесуального  кодексу  України  (реє-
страційний  номер  №6232)  також  не  наведено,  проте  в  
ч. 1 ст. 193 проекту закріплено, що мирова угода уклада-
ється  сторонами  з метою  врегулювання  спору  на  основі 
взаємних поступок [2]. 
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Щодо теоретичного визначення поняття мирової угоди 
єдиної думки в науковій літературі не сформовано. Як вка-
зує Л. Фединяк, мирова угода означає укладену сторонами 
і  затверджену  судом  угоду,  відповідно  до  якої  позивач  і 
відповідач шляхом  взаємних  уступок  ліквідують цивіль-
но-правовий спір, що виник між ними [3, с. 53–56]. Іншого 
підходу дотримуються С. Фурса, Є. Фурса, С. Щербак, які 
зазначають, що мирова угода – це двостороння угода між 
позивачем  та  відповідачем,  під  час  укладення  якої  вони 
фактично  заново  визначають  свої  права  та  обов’язки  у 
спірних правовідносинах [4, с. 223]. За визначенням В. Бе-
ляневича, мирова угода – це договір, що укладається між 
сторонами  з  метою  припинення  спору  на  умовах,  пого-
джених сторонами [5, с. 565]. Дана точка зору підтримана 
С. Васильєвим, який визначає мирову угоду як розпоряд-
ницьку дію сторін щодо взаємного врегулювання матері-
ально-правового спору, який виник, на взаємоприйнятних 
умовах [6, с. 158]. 

За  висновками  О.  Бортнік,  в  основу  мирової  угоди 
можуть бути покладені прощення боргу, визнання вимог, 
відступне, залік вимог, новація, розстрочка чи відстрочка 
виконання спірного зобов’язання [4, с. 223–224]. 

У цілому представляється можливим кваліфікувати ми-
рову угоду як домовленість сторін щодо врегулювання іс-
нуючого спору на певних, погоджених сторонами умовах. 

З  теоретичної  та  практичної  точки  зору  важливим  є 
правильне  визначення  правової  природи  мирової  угоди. 
Приймаючи до уваги, що мирова угода є домовленістю, до-
говором, що направлений на узгодження дій сторін у меж-
ах існуючого спору, такий документ має ознаки правочину, 
за визначенням ч. 1 ст. 202 Цивільного кодексу України. 
Правильною  та  обґрунтованою  представляється  позиція  
С. Фурси, Д. Сібільова, П. Черевка, А. Згами та інших вче-
них щодо необхідності застосування до мирової угоди за-
гальних вимог до дійсності правочинів, окреслених у ст. 203  
Цивільного кодексу України. Наслідком їх недотримання 
може  бути  недійсність  мирової  угоди.  Наразі  чинне  за-
конодавство  не  містить  спеціальних  норм  щодо  підстав 
визнання мирової  угоди  недійсною,  а  відтак  це  питання 
підлягає вирішенню на основі загальних приписів Цивіль-
ного кодексу України та Господарського кодексу України. 

У зарубіжному законодавстві мирова угода також роз-
глядається як правочин, домовленість, договір. Зокрема, за 
законодавством Франції мирова угода визначається як ма-
теріально-правовий договір, приписи щодо її форми, зміс-
ту  та  сфери  застосування  зосереджено  в  ст.ст.2044-2058 
Цивільного кодексу Франції. Підстави недійсності миро-
вої угоди визначені в ст.ст. 2053-2057 Цивільного кодексу 
Франції (помилка в суб’єкті або предметі спору, вчинення 
угоди під впливом насильства або омани, підписання уго-
ди на виконання недійсного договору або на основі під-
роблених документів, укладення мирової угоди щодо ви-
мог, які раніше були розглянуті та вирішені судом в межах 
іншої судової справи і т.д.) [7, с. 583–584].

Мирова  угода  має  і  процесуальне  значення,  оскіль-
ки  наслідком  її  укладення  є  припинення  провадження  у 
справі (за умови затвердження угоди судом). У літературі 
висловлена думка, що мирова угода має юридичну  силу 
тільки коли вона затверджена судом, що фактично означає 
її кваліфікацію як судового рішення sui generis [8, с. 97].  
У практиці  вітчизняних  судових органів переважає  саме 
такий підхід, проте ця позиція потребує уточнення, оскіль-
ки нею нівелюється матеріально-правовий зміст мирової 
угоди як домовленості сторін. 

На думку автора, мирова угода є документом комплек-
сної правової природи – це матеріально-правовий договір, 
укладення  якого  призводить  до  процесуально-правових 
наслідків.  Вказані  складові  елементи  слід  розглядати  як 
окремо, так і в сукупності. Мирова угода як матеріально-
правовий договір є укладеною з моменту досягнення сто-
ронами в належній формі згоди з усіх істотних умов дого-

вору згідно з приписами ст.ст. 638, 640 Цивільного кодексу 
України та ст.180 Господарського кодексу України, якщо 
інший момент набрання чинності не погоджений сторона-
ми (при цьому за будь-яких умов необхідним є дотриман-
ня  приписів  законодавства  щодо  дійсності  правочинів). 
Така  угода,  як  цивільно-правовий  договір,  є  вчиненою 
навіть до затвердження судом (якщо інше не передбачено 
в самій угоді), адже характер відносин за правочином та 
його юридична сила визначаються саме його змістом, а не 
назвою.  Іншими  словами,  навіть  до  затвердження  угоди 
судом така домовленість буде обов’язковою для сторін як 
звичайний цивільно-правовий  (господарський)  договір,  і 
на  умови  такої  домовленості щодо  зміни  або  припинен-
ня  зобов’язань можна посилатися  в  загальному порядку. 
Зміст такої угоди потребує правової оцінки суду. У той же 
час ця домовленість не завершує судове провадження по 
справі  і  не може  забезпечуватися  заходами примусового 
виконання. 

Ознак процесуально-правового документа мирова уго-
да набуває виключно після затвердження судом, і саме із 
цього  моменту  її  виконання  забезпечується  можливістю 
застосування заходів примусового виконання згідно Зако-
ну України «Про виконавче провадження». 

Оспорювання  мирової  угоди  (в  тому  числі  і  затвер-
дженої судом) має здійснюватися в межах окремої судової 
справи. У випадку визнання її недійсною ухвала про при-
пинення провадження у справі підлягає скасуванню в по-
рядку перегляду за нововиявленими обставинами. 

Відповідно  до  ч.  3  ст.  78  Господарського  процесу-
ального кодексу України мирова угода може стосуватися 
лише прав і обов’язків сторін щодо предмету позову [1]. 
E п. 3.19 постанови Пленуму Вищого господарського суду 
України «Про деякі питання практики застосування Гос-
подарського процесуального кодексу України судами пер-
шої інстанції» від 26.12.11р. № 18 роз’яснено, що умови 
мирової  угоди  повинні  безпосередньо  стосуватися  пред-
мета  позову,  що  виключає  зазначення  в  ній  дій,  коштів 
чи майна, які не відносяться до цього предмета [9]. Така 
позиція є виваженою, оскільки в  іншому випадку госпо-
дарський суд буде  змушений досліджувати відносини та 
обставини, які не відносяться до предмету спору, що су-
перечить  загальним  засадам  судового  розгляду. У  цьому 
контексті  помилковою  представляється  практика  затвер-
дження мирових  угод  про  передачу майна  у  власність  в 
рахунок погашення існуючого грошового боргу. З ураху-
ванням наведеного викладена в ч. 1 ст. 193 проекту нової 
редакції Господарського процесуального кодексу України 
(реєстраційний номер № 6232) пропозиція щодо надання 
сторонам можливості під час укладення мирової угоди ви-
йти за межі предмета спору представляється помилковою 
і потребує перегляду. 

Мирова угода може бути укладена як щодо всіх позо-
вних вимог, так і щодо їх частини, проте на момент завер-
шення судового провадження має бути забезпечена право-
ва визначеність за кожною заявленою позовною вимогою. 
Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет 
спору, можуть укладати мирову угоду в межах поданого 
ними позову. Прокурор та  треті  особи, що не  заявляють 
самостійних  вимог  на  предмет  спору,  не  можуть  висту-
пати сторонами мирової угоди, проте вони не позбавлені 
права надавати суду пояснення та заперечення під час об-
говорення питання про можливість затвердження укладе-
ної сторонами угоди. 

Як вказувалося вище, метою мирової угоди є усунен-
ня існуючого в даний час спору на погоджених сторонами 
умовах, і саме цим має визначатися її зміст. А. Згама зазна-
чає дві групи умов мирової угоди: обов’язкові (щодо умов, 
розміру і строків виконання зобов’язань) і факультативні 
(про відстрочку  або розстрочку виконання  зобов’язання, 
уступку  права  вимоги,  визнання  боргу  або  зменшення 
його розміру тощо) [10, с. 112]. Умови мирової угоди ма-
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ють бути викладені чітко й недвозначно з тим, щоб не ви-
никало неясності і спорів із приводу її змісту під час ви-
конання. Господарський суд не затверджує мирову угоду, 
якщо вона не відповідає закону, або за своїм змістом вона 
є  такою, що  не може  бути  виконана  у  відповідності  з  її 
умовами, або якщо така угода остаточно не вирішує спору 
чи може призвести до виникнення нового спору. Мирова 
угода не може вирішувати питання про права і обов’язки 
сторін, які можуть виникнути в майбутньому, а також сто-
суватися прав і обов’язків інших юридичних чи фізичних 
осіб, які не беруть участі в справі або, хоча й беруть таку 
участь, але не є учасниками мирової угоди. Укладення ми-
рової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші 
відносини однозначно врегульовані  законом  і не можуть 
змінюватись волевиявленням сторін [9]. Прикладами спо-
рів, що  не  підлягають  врегулюванню  на  основі  мирової 
угоди, є справи про визнання недійсними правочинів, про 
визнання права власності та ін. 

Чинне законодавство не встановлює порядку розподі-
лу судових витрат у випадку припинення провадження у 
справі  у  зв’язку  з  укладенням мирової  угоди  і  водночас 
не обмежує сторони врегулювати ці питання за взаємною 
домовленістю.  Зі  змісту  Господарського  процесуального 
кодексу  України  вбачається,  що  включення  до  мирової 
угоди  положень  про  розподіл  судових  витрат  не  супер-
ечить  загальним принципам  господарського  процесуаль-
ного права і є доцільним із точки зору забезпечення повно-
го та вичерпного врегулювання відносин сторін у зв’язку 
із завершенням судового провадження. За змістом ст. 131 
проекту  нової  редакції  Господарського  процесуального 
кодексу України (реєстраційний номер № 6232) під час за-
твердження мирової угоди 50% суми сплаченого судового 
збору підлягає поверненню з бюджету, а решта розподіля-
ється між сторонами порівну (якщо інші умови розподілу 
не погоджені в тексті мирової угоди) [2]. 

Окремої  уваги  потребує  питання  можливості  забез-
печення  виконання  мирової  угоди  шляхом  застосування 
штрафних санкцій. Згідно з п. 3.19 постанови Пленуму Ви-
щого господарського суду України «Про деякі питання прак-
тики  застосування Господарського процесуального кодексу 
України  судами  першої  інстанції»  від  26.12.11  р. №  18  не 
можуть включатися до мирової угоди умови щодо застосу-
вання неустойки (штрафу, пені) за невиконання її умов [9]. 
Дана позиція представляється недостатньо обґрунтованою, 
оскільки позбавляє сторони можливості застосування санк-
цій до особи, яка порушує прийняті на себе зобов’язання. В 
якості  прикладу  зарубіжного  досвіду  врегулювання  відпо-
відних питань можна навести приписи ст. 2047 Цивільного 
кодексу Франції, згідно з якою до мирової угоди можуть бути 
включені умови про застосування санкцій у відношенні того, 
хто не виконує дану угоду [7, с. 582]. Доцільним є запрова-
дження  подібних  правил  у  національному  законодавстві  з 
конкретизацією  порядку  та  умов  застосування  (стягнення) 
відповідних нарахувань із метою недопущення ускладнень у 
подальшому виконанні мирової угоди.

Затвердження мирової угоди відбувається в судовому 
засіданні  за  результатами  обговорення  даного  питання 
учасниками судового процесу. Затвердження мирової уго-
ди є підставою припинення провадження в справі згідно 
з п. 7 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу 
України. Слід зазначити, що затвердження судом мирової 
угоди з одночасним припиненням провадження в справі є 
одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може 
розглядатися як два самостійних акти – окремо щодо за-
твердження мирової угоди і щодо припинення проваджен-
ня  (п.  3.19  постанови  Пленуму  Вищого  господарського 
суду України «Про деякі питання практики застосування 
Господарського  процесуального  кодексу  України  судами 
першої інстанції» від 26.12.11р. № 18) [9].

За  чинним  Господарським  процесуальним  кодексом 
України затвердження мирової угоди можливе лише до за-

вершення розгляду справи в суді першої інстанції, а також 
на стадії виконання рішення суду. Такими повноваження-
ми не наділені суди апеляційної та касаційної  інстанцій, 
а також Верховний Суд України. Діючий правовий меха-
нізм  суттєво  обмежує  диспозитивні  права  сторін  із  вре-
гулювання  спору  на  основі  взаємної  домовленості  після 
завершення розгляду справи в першій інстанції. Проектом 
нової  редакції  Господарського  процесуального  кодексу 
України (реєстраційний номер № 6232) передбачена мож-
ливість укладення мирової угоди на будь-якій стадії судо-
вого провадження. Якщо мирову угоду укладено на етапі 
оскарження та перегляду судового рішення, суд відповід-
ної  інстанції  затверджує таку угоду з одночасним визна-
нням судового рішення нечинним і закриває провадження 
в справі [2].

Важливе значення для сторін мирової угоди має визна-
чений  законодавством  порядок  її  виконання.  За  змістом  
ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» миро-
ва угода не віднесена до числа виконавчих документів, ви-
дача господарським судом наказу на примусове виконан-
ня мирової угоди також не передбачена. Згідно  з п. 3.19 
постанови Пленуму Вищого господарського суду України 
«Про деякі питання практики застосування Господарсько-
го процесуального кодексу України судами першої інстан-
ції» від 26.12.11 р. № 18 у разі ухилення однієї зі сторін 
від виконання мирової угоди після закінчення строку (на-
стання  терміну)  виконання нею своїх  обов’язків  за цією 
угодою: 

1) якщо ухвала господарського суду про затвердження 
мирової угоди відповідає вимогам ст. 18 Закону України 
«Про виконавче провадження», то вона є виконавчим до-
кументом у розумінні п. 2 ч.  2  ст. 17 названого Закону  і 
підлягає  виконанню  державною  виконавчою  службою; 
тому за наявності зазначеної умови позовна заява про спо-
нукання до виконання мирової угоди не підлягає розгляду 
в господарських судах;

2) якщо ж ухвала суду про затвердження мирової угоди 
не містить усіх даних, зазначених у ст. 18 названого Зако-
ну, то така ухвала не має статусу виконавчого документа, 
і  інша  сторона  в  справі  не  позбавлена  права  звернутися  
з  позовом  про  спонукання  до  виконання  мирової  угоди,  
у випадку задоволення якого господарський суд видає на-
каз. Відповідний позов може мати як майновий, так і не-
майновий характер у залежності від змісту умов мирової 
угоди [9]. 

З  метою  створення  реальних  гарантій  захисту  прав 
сторін  мирової  угоди  вбачається  доцільним  запрова-
дження  більш  чітких  приписів  щодо  виконання  даного 
документа. Необхідним є включення до тексту Господар-
ського процесуального кодексу України спеціальної нор-
ми  про  те, що  ухвала  про  затвердження  мирової  угоди 
(якщо за такою угодою передбачається вчинення певних 
дій)  має  відповідати  всім  вимогам,  передбаченим  для 
виконавчого документа. У разі ухилення особи від вико-
нання зобов’язань за мирової угодою відповідні дії під-
лягають вчиненню в примусовому порядку згідно із За-
коном України «Про виконавче провадження» на підставі 
ухвали суду про затвердження мирової угоди. У випадку 
виявлення  невідповідності  постановленої  ухвали  вимо-
гам до виконавчого документа такі недоліки підлягають 
усуненню в порядку ст.ст. 88-89 Господарського проце-
суального кодексу України, а не шляхом порушення но-
вої судової справи. 

Мирова угода також може бути укладена сторонами на 
стадії виконання судового рішення, тоді вона затверджу-
ється  господарським судом  і  є  підставою  закінчення  ви-
конавчого провадження. 

Висновки. В  якості  висновку  можна  зазначити,  що 
мирова  угода  є  важливим  та  ефективним  способом  вре-
гулювання  господарського  спору  на  основі  компромісу 
та дотримання комерційних  інтересів сторін. Активізації 
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застосування даного правового інституту сприятиме вдо-
сконалення норм законодавства на основі результатів про-
ведених наукових досліджень, аналізу судової практики та 
позитивного зарубіжного досвіду. 

Автор  сподівається,  що  запропоновані  рекомендації 
будуть  корисними  під  час  проведення  законопроектної 
роботи  та  сприятимуть подальшому розвитку  засад дис-
позитивності в господарському процесі України. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/1798-12. 

2. Проект Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодек-
су України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (реєстраційний номер № 6232) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415.

3. Фединяк Л. Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання / Л. Фединяк // Право України. – 2003. – 
№ 4. – С. 53–56.

4. Черевко П.П. Взаємодія цивільного та цивільного процесуального права при укладенні мирової угоди в цивільному процесі /  
П.П. Черевко // Право і безпека. – 2012. – № 5. – С. 223–226.

5. Васильєв С.В. Судочинство в господарських суда / С.В. Васильєв. – Х.: Еспада, 2013. – 320 с. 
6. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – К.: Видавництво 

«Юстініан», 2008. – 872 с. 
7. Гражданский кодекс Франции (кодекс Наполеона) / Пер. с франц. В. Захватаев. – К.: Истина, 2006. – 1008 с. 
8. Євсєєв О.П., Жигалкін І.П., Присяжнюк О.О. Правова природа мирової угоди в господарському процесі // Проблеми законності. – 

2012. – № 120. – С. 94–103. 
9. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова 

Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.11р. № 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/v0018600-11. 

10. Згама А.О. Деякі аспекти укладення мирової угоди у господарському процесі / А.О. Згама // Науковій вісник Міжнародного гумані-
тарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 5. – С. 110–113.

УДК 351.82:339.137.27

ФОРМи НЕДОБРОСОВІСНОї КОНКУРЕНЦІї У СФЕРІ РЕКЛАМи

fOrMS Of uNfaIr COMPETITION IN ThE SPhErE Of adVErTISINg
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У статті надано характеристику форм недобросовісної конкуренції у сфері реклами. Проаналізовано законодавство України в озна-
ченій сфері. Удосконалено визначення порівняльної реклами. Обґрунтовано доцільність внесення змін до Закону України «Про рекла-
му» та Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Ключові слова: реклама, недобросовісна конкуренція, недобросовісна реклама, порівняльна реклама, прихована реклама, суб’єкт 
господарювання.

В статье охарактеризованы формы недобросовестной конкуренции в сфере рекламы. Проанализировано законодательство Украи-
ны в указанной сфере. Усовершенствовано определение сравнительной рекламы. Обоснована целесообразность внесения изменений 
в Закон Украины «О рекламе» и Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Ключевые слова: реклама, недобросовестная конкуренция, недобросовестная реклама, сравнительная реклама, скрытая рекла-
ма, субъект хозяйствования.

The article described the form of unfair competition in advertising. The legislation of Ukraine in this sphere is analyzed. The definition of com-
parative advertising has been improved. The expediency of making amendments to the Law of Ukraine «On Advertising» and the Law of Ukraine 
«On Protection Against Unfair Competition» is justified.

Key words: advertising, unfair competition, unfair advertising, сomparative advertising, hidden advertising, subjects of managing.

Постановка проблеми.  Розвиток  ринкових  відносин 
в економіці зумовлює необхідність такого соціально-еко-
номічного явища, як реклама. Постаючи найважливішим 
механізмом ринкових відносин, реклама уможливлює роз-
виток  вільної  конкуренції. Проте  разом  із  прогресивним 
впливом реклами на  економічні  відносини маємо  врахо-
вувати  її  негативні  аспекти. Використовувана для  веден-
ня  недобросовісної  конкурентної  боротьби  неналежна 
реклама може завдати шкоди не лише інтересам суб’єктів 
господарювання, але і завадити існуванню власне конку-
ренції, а відповідно й усій економіці загалом.

Важливість  інформації  для  всіх  сфер  життя  суспіль-
ства є безперечною, позаяк дії окремих індивідів залежать 

від одержуваних ззовні відомостей про ті чи інші факти, 
процеси та явища. Розглядаючи систему досконалої кон-
куренції,  важливо  відзначити  той  факт,  що  інформація 
для всіх учасників  ідеального ринку повинна бути симе-
тричною,  достовірною  та  однаково  доступною.  Реальна 
господарська  практика  значною  мірою  відрізняється  від 
цього  припущення,  а  чисельні  методи  недобросовісної 
конкуренції ґрунтуються саме на інформаційному (або де-
зінформаційному) базисі.

Із  розвитком  економіки  та  вдосконаленням  інформа-
ційних технологій зазнавали змін і форми недобросовісної 
конкуренції у сфері реклами. Тому однією із цілей Законів 
України «Про рекламу» і «Про захист від недобросовісної 
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конкуренції»  є  захист  від  недобросовісної  конкуренції  у 
сфері реклами.

Стан опрацювання. Загалом  розробленням  низки 
питань  щодо  захисту  від  недобросовісної  конкуренції 
займалися  такі  науковці,  як  Г.О.  Андрощук,  О.В.  Без-
ух,  І.І.  Дахно,  І.Ф.  Коваль, Н.М.  Корчак,  С.А.  Кузьміна,  
В.С. Кулішенко, Н.О. Саніахметова та ін. При цьому осно-
вна маса досліджень присвячена аналізу окремих проявів 
недобросовісної конкуренції; недобросовісна конкуренція 
в рекламі була піддана розгляду як об’єкт регулювання з 
позиції  класифікації  органів,  що  здійснюють  контроль  і 
регулювання в галузі реклами та недобросовісної конку-
ренції.  Водночас  окремі  форми  недобросовісної  конку-
ренції у сфері реклами в науковій літературі висвітлені, на 
наш погляд, недостатньо.

Метою статті є дослідження проявів недобросовісної 
конкуренції в рекламі та обґрунтування пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства України. 

Виклад основного матеріалу. Правові норми, якими 
регульовано  запобігання  й  припинення  недобросовіс-
ної  конкуренції  та  правила  рекламної  діяльності,  тісно 
взаємопов’язані. Адже всі вони мають спільну мету – за-
безпечення інтересів суб’єктів господарювання та спожи-
вачів  на  основі  організації  ефективного функціонування 
ринку. 

Законодавство про рекламу висуває вимоги до змісту 
реклами, часу, місця, способів і форм її розповсюдження. 
Якщо реклама недобросовісна, недостовірна, неетична чи 
в ній порушені вимоги щодо її змісту, часу, місця та спо-
собу  розповсюдження,  така  реклама,  відповідно  до  ст.  8 
Закону України «Про рекламу»,  є  забороненою [1]. Слід 
зауважити, що, попри закріплення принципу добросовіс-
ної конкуренції в тексті Закону про рекламу, його детальна 
регламентація передбачена іншими законодавчими норма-
ми, зокрема Законом України «Про захист від недобросо-
вісної  конкуренції».  Неправомірна  реклама  стикається  з 
недобросовісною конкуренцією, оскільки дії з її підготов-
ки і поширення можуть містити ознаки такої конкуренції, 
закріплені в ст. 1 Закону «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» [2]. Отже, існують вагомі юридичні підстави 
розглядати рекламу, що містить ознаки, викладені в Зако-
ні України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 
як форму недобросовісної конкуренції, що є забороненою 
конкурентним законодавством.

Як  справедливо  вказує  Н.О.  Саніахметова,  недобро-
совісна  реклама  може  підпадати  під  ознаки  загального 
поняття  недобросовісної  конкуренції,  адже  вона  може 
бути  спрямована  на  неправомірне  використання  ділової 
репутації  суб’єкта  господарювання,  створення  перешкод 
суб’єктам  господарювання  в  процесі  конкуренції  та  до-
сягнення неправомірних переваг у конкуренції, тим самим 
завдаючи шкоди конкурентам [3, с. 213].

Згідно  з  Конституцією  України  (ст.  42),  є  неприпус-
тимим неправомірне обмеження конкуренції та недобро-
совісна конкуренція. Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону про 
рекламу реклама не повинна підривати довіру суспільства 
до реклами та має відповідати принципам добросовісної 
конкуренції.

За  своїм  змістом  принцип  добросовісної  конкуренції 
в рекламі є економіко-правовим і реалізується за рахунок 
установлення  й  дотримання  торгових  та  інших  чесних 
звичаїв  ведення конкуренції під час провадження  госпо-
дарської діяльності. Реклама як один із важливих чинників 
провадження підприємницької діяльності, здійснюваної в 
умовах ринку, має підпорядковуватися основним вимогам 
функціонування  ринкової  економіки,  зокрема  конкурен-
ції. Дотримання принципу добросовісної конкуренції по-
лягає в утриманні від дій, які є законодавчо визначеними 
як недобросовісні стосовно конкуренції. Законом України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції» визначено, 
що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії в конку-

ренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям 
у господарській діяльності [2]. 

Прояви недобросовісної конкуренції в рекламі є різно-
манітними. У Законі України «Про рекламу» недобросо-
вісну рекламу визначено як рекламу, яка вводить або може 
ввести в оману споживачів реклами,  завдати шкоди осо-
бам,  державі  чи  суспільству  внаслідок неточності,  недо-
стовірності,  двозначності,  перебільшення,  замовчування, 
порушення  вимог щодо  часу, місця  і  способу  розповсю-
дження [1]. 

Наведене  визначення  недобросовісної  реклами  є  до-
сить широким і містить у собі ознаки різного роду пору-
шень  законодавчих  вимог  до  реклами.  Таке  визначення 
розкриває явище реклами, яка не відповідає закріпленим 
законодавством  принципам  реклами,  а  також  основним 
вимогам до реклами, порушуючи встановлені обмеження. 
З огляду на таке визначення виникає питання щодо: існу-
вання критеріїв оцінки інформації в рекламі, що вводять 
в оману; існування критеріїв неточності, недостовірності, 
двозначності  інформації  в  рекламі. Фактично  наведення 
переліку  ознак  недобросовісної  реклами  без  розкриття 
їх  змісту  на  законодавчому  рівні  ускладнює на  практиці 
ідентифікацію  тієї  чи  іншої  реклами  як  недобросовісної 
[4, с. 313].

Для  недобросовісної  реклами  характерна  наявність 
двох складових. Перша – це  змістова компонента рекла-
ми як такої, що, своєю чергою, розподілена на рекламне 
наповнення  (неточність,  недостовірність,  двозначність, 
перебільшення,  умовчання,  наявність  чи  відсутність  тих 
чи  інших  відомостей,  передбачених  законодавством)  та 
рекламне розповсюдження  (місце,  час,  спосіб)  [5,  с.  11]. 
Введення  в  оману  споживачів  реклами  становить  собою 
розповсюдження реклами, що за своїм змістом не відпові-
дає дійсності, містить неправдиву інформацію про рекла-
мований об’єкт чи іншу неправдиву інформацію. Законом 
не передбачено, що до недостовірної реклами слід відно-
сити лише таку рекламу, яка навмисно вводить чи спря-
мована на введення в оману споживачів реклами. Ця об-
ставина накладає на рекламодавців, рекламовиробників та 
розповсюджувачів реклами підвищену відповідальність і, 
відповідно, змушує таких учасників рекламних відносин 
здійснювати  внутрішній  контроль  за  достовірністю  ре-
кламної  інформації,  яку  вони  замовляють,  виготовляють 
та розповсюджують. 

Другою  складовою  є  негативний наслідок,  який  така 
реклама спричиняє для осіб, держави. При цьому для від-
несення  реклами  до  недобросовісної  достатнім  є  факт 
завдавання шкоди хоча б одній категорії суб’єктів, зазна-
чених  у  наведеному  визначенні.  Шкода,  що  завдається 
окремим  особам  внаслідок  її  недобросовісності,  може 
мати  матеріальний  чи  моральний  характер.  Матеріаль-
на шкода може полягати в завданні матеріальних збитків 
особам  шляхом  поширення  неправдивої  інформації  про 
них чи товар, який вони виробляють, або ж неправомірної 
порівняльної інформації, якщо внаслідок таких дій особа 
зазнає збитків, спричинених зниженням попиту на пропо-
новані нею товари. 

Завдана особі шкода може мати моральний характер, 
якщо внаслідок аналогічних неправомірних дій суб’єктів 
рекламного ринку честь, гідність чи ділова репутація осо-
би зазнають шкоди. Завдавання шкоди державі полягає в 
недотриманні  й  порушенні  інтересів  держави,  серед  ін-
шого шляхом  розповсюдження  державної  таємниці,  вмі-
щення  закликів  до  повалення  чинного  суспільного  ладу 
неконституційним шляхом, війни, розпалення расової, на-
ціональної, релігійної ворожнечі тощо. Нанесення шкоди 
суспільству полягає в порушенні прийнятих у суспільстві 
моральних, етичних чи естетичних норм. 

Введення  в  оману  та  завдавання  шкоди  може  відбу-
ватися  внаслідок  неточності,  недостовірності  змісту  ре-
клами, двозначності висловлювань  і  тверджень, які вона 
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містить, перебільшення переваг рекламованого об’єкта, а 
також замовчування його недоліків. Усі зазначені критерії 
недобросовісності реклами полягають у прямому чи при-
хованому обмані, що, безумовно, є порушенням загально-
людських моральних норм, так само, як і норм права. Про-
те слід мати на увазі, що визнання реклами, яка містить 
неточність, недостовірність, двозначність, перебільшення 
чи замовчування, недобросовісною може відбутися лише 
у  випадку,  коли наявність  таких  чинників  спричиняє  за-
вдання шкоди. 

О.О.  Бакалінська,  аналізуючи  склад  правопорушення, 
який  ст.  1  Закону України  «Про  рекламу»  визначає  як  не-
добросовісну  рекламу,  говорить  про  матеріальний  склад  і, 
відмічаючи, що для притягнення порушника до відповідаль-
ності необхідно довести завдання шкоди або хоча би гіпоте-
тичну можливість настання збитків, справедливо указує на 
доцільність скасування положення ст. 1 Закону про рекламу 
щодо необхідності доведення наявності збитків [6, с. 77].

Порушення  вимог  щодо  часу,  місця  і  способу  роз-
повсюдження  реклами  є  підставою  для  віднесення  її  до 
розряду  недобросовісної  виключно  в  разі  нормативного 
закріплення  відповідних  вимог  щодо  часу,  місця  і  спо-
собу  розповсюдження  реклами. Наявність  прямої шкоди 
від  порушення  зазначених  вимог  не  є  обов’язковою  ви-
могою для визнання реклами недобросовісною, оскільки 
недотримання  визначених  вимог  спричиняє  порушення 
принципів чесної економічної конкуренції. Тому законом 
передбачена безпосередня відповідальність винних у по-
рушенні  вимог  щодо  часу,  місця  та  способу  розповсю-
дження реклами незалежно від нанесення шкоди. 

Усі наведені підстави для віднесення тієї чи іншої ре-
клами  до  розряду  недобросовісної  не  є  абстрактними  – 
вони закріплені чинним законодавством, зокрема Консти-
туцією України, чинними нормативно-правовими актами 
та міжнародними договорами нашої держави. Значну кіль-
кість вимог до реклами, порушення яких слугує підставою 
для  віднесення  її  до  недобросовісної,  вміщено  в  Законі 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Законом  «Про  захист  від  недобросовісної  конкурен-
ції» визначені форми недобросовісної конкуренції у сфері 
реклами,  серед  яких:  1)  неправомірне  використання  по-
значень  (використання  імені,  комерційного  (фірмового) 
найменування,  торговельної  марки  (знака  для  товарів  і 
послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки то-
варів і періодичних видань, інших позначень без дозволу 
(згоди)  суб’єкта  господарювання,  який раніше почав  ви-
користовувати  їх  або  схожі  на  них  позначення  в  госпо-
дарській  діяльності, що призвело  чи може призвести  до 
змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання) 
(ст. 4); 2) неправомірна порівняльна реклама (ст. 7); 3) дис-
кредитація суб’єкта господарювання (ст. 8); 4) поширення 
інформації, що вводить в оману (ст. 15-1).

Постає  питання:  чи  можна  вважати  порівняльну  ре-
кламу особливою формою недобросовісної реклами, якщо 
виходити  з  того, що обидва правопорушення становлять 
єдиний  вид  підприємницької  діяльності  –  неправомірну 
рекламну діяльність. Слід погодитись із аргументованою 
позицією  О.О.  Бакалінської  [6,  с.  77],  що  склад  такого 
правопорушення,  як  порівняльна  реклама,  підпадає  під 
загальні  правила  кваліфікації  недобросовісної  конкурен-
ції – він є формальним, тобто для притягнення порушни-
ка до відповідальності достатньо довести факт вчинення 
дій,  що  є  визнаними  недобросовісною  конкуренцією.  
А склад правопорушення, який ст. 1 Закону України «Про 
рекламу» визначений як недобросовісна реклама, є мате-
ріальним  –  тобто  для  притягнення  порушника  до  відпо-
відальності необхідно довести завдання шкоди або мож-
ливість настання  збитків. Отже, маємо констатувати, що 
порівняльну рекламу не охоплює поняття недобросовісної 
реклами. Така ситуація не відповідає законам формальної 
логіки й позбавлена сенсу, виходячи з положення ч. 1 ст. 2 

Закону «Про рекламу», згідно з яким під дію закону підпа-
дають правовідносини у сфері реклами, призначеної для 
розповсюдження та споживання на території України, тоб-
то і на порівняльну рекламу також. За таких міркувань до-
цільним є питання про скасування положення ст. 1 Закону 
«Про рекламу» в частині необхідності доведення наявнос-
ті  збитків.  Запропоновані  зміни  дозволять  кваліфікувати 
порівняльну рекламу як прояв недобросовісної реклами, 
що, своєю чергою, можна розглядати як урегулювання ко-
лізії положень законів про недобросовісну конкуренцію та 
про рекламу.

На нашу думку, порівняльну рекламу  слід  визначити 
як таку, що прямим чи опосередкованим способом іденти-
фікує конкурента, його діяльність або товари чи послуги, 
пропоновані ним. Запропоноване визначення, на відміну 
від  чинного,  не  вимагатиме  для  кваліфікації  реклами  як 
порівняльної обов’язкового згадування в рекламі конкрет-
ного  найменування  конкурента  або  його  товару.  Вважа-
ється, що це є правильним, оскільки існує досить багато 
різних  методів  ідентифікації  конкретного  конкурента  чи 
групи конкурентів, які дозволяють здійснювати зіставлен-
ня без згадування найменування суб’єкта господарювання 
(наприклад,  згаданий  у  порівнянні  тип  товарів  виробляє 
тільки один або два відомих виробника).

Згідно з положеннями ст. 8 Закону «Про захист від не-
добросовісної  конкуренції»  дискредитація  здійснюється 
шляхом  поширення  відомостей  про  товари,  роботи,  по-
слуги суб’єкта господарювання або інші складові частини 
його ділової репутації. Для визнання відповідної поведін-
ки  дискредитацією  необхідно  встановити,  що  такі  відо-
мості є неточними, неповними, недостовірними. 

Характерною  рисою  дискредитації  суб’єкта  госпо-
дарювання є те, що під час вчинення дії, яка має ознаки 
дискредитації,  особа, що  її  вчиняє, не обов’язково отри-
мує певні переваги. На додаток до зазначеного, у випад-
ку кваліфікації певної дії як дискредитації підприємця не 
обов’язково  доводити  наявність  шкоди  –  достатньою  є 
можливість її завдання [7, с. 289–290].

Дискредитація  за своєю природою спрямована проти 
конкретного конкурента або їх групи. Тому в дискредиту-
ючій  рекламі  конкурент  зазвичай,  щонайменше,  впізна-
ний,  а  іноді  його  навіть  називають  конкретно. Передача 
рекламної  інформації може здійснюватися усно, письмо-
во – шляхом використання висловлювань, а також за допо-
могою образотворчих засобів – рекламних образів.

Наступною  формою  недобросовісної  конкуренції  у 
сфері  реклами  є  поширення  інформації,  що  вводить  в 
оману. Форми  розповсюдження  такої  інформації  можуть 
бути  досить  різноманітними:  публічний  виступ,  публі-
кація  інтерв’ю  або  статей  у  засобах  масової  інформації, 
направлення  ділових  листів,  а  також  за  допомогою  ре-
клами. Із ст. 151 Закону «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» слід розуміти, що поширення інформації, що 
вводить в оману, вважається таким лише у випадку, якщо 
таке поширення вплинуло або може вплинути на наміри 
осіб щодо  придбання  (замовлення)  чи  реалізації  (прода-
жу, постачання, виконання, надання) товарів, робіт, послуг 
певного суб’єкта господарювання. Отже, у випадку, якщо 
така інформація не призвела і не може призвести до таких 
наслідків,  вона  не може  вважатися  такою, що  вводить  в 
оману споживачів.

Використані  в  ст.  151  означеного  Закону  поняття,  а 
саме  «неповні,  неточні,  неправдиві  відомості»  чи  «не-
чіткість  формулювань»  є  оціночними  поняттями,  які  не 
містять чітко визначених критеріїв класифікації будь-якої 
інформації  як  такої,  хоча  всі  вони означають об’єктивну 
невідповідність інформації дійсності [8, с. 12]. Слід пого-
дитися з Д.І. Серьогіним, що неточними можуть бути ви-
знані також відомості, які хоча й відповідають дійсності, 
але у використовуваному контексті, наприклад через від-
сутність деякої істотної інформації, створюють помилкове 
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враження у адресата [9, с. 106]. Фактично виявити неточ-
ність чи нечіткість формулювань можливо майже в кожно-
му повідомленні.

Нечіткість  визначення  понять  та  відсутність  чітких 
об’єктивних критеріїв оцінки призводить до того, що фак-
тично будь-яке перебільшення в рекламі викликає ризик ін-
терпретації такого повідомлення як те, що вводить в оману. 
Фактично АМК України за своїм суб’єктивним переконан-
ням вирішує, яким твердженням «бути», а яким «ні».

Вважаємо, що введення споживачів в оману  за допо-
могою  недобросовісної  реклами  можливе  і  шляхом  по-
ширення об’єктивно вірних, правдивих відомостей, якщо 
форма повідомлення або інші обставини привели до того, 
що  споживачів  було  введено  в  оману.  Найпоширеніший 
спосіб ввести споживача в оману – це «перетворити» три-
віальну якість рекламованого  товару на унікальну. Шко-
ди в такому випадку завдається як споживачам, які пере-
плачуватимуть гроші за рідкісну властивість товару, так і 
конкурентам, потенційні клієнти яких нададуть перевагу 
товару з «унікальною» властивістю відносно їх товару.

До форм введення в оману слід віднести також прихо-
вану  рекламу,  яка  чинить  неусвідомлюваний  споживачем 
вплив на його сприйняття. Згідно з ч. 5 ст. 9 Закону України 
«Про  рекламу»  приховану  рекламу  заборонено.  Запрова-
джуючи заборону на поширення прихованої реклами, зако-
нодавець прагне  захистити права потенційного рекламос-
поживача,  адже дія прихованої  реклами не  залишає йому 
свободи вибору – він змушений зазнати психоінформацій-
ного  впливу  й  отримати  певне  пізнавально-інформаційне 
посилання.  Ч.  2  ст.  34  Конституції  України  надає  право 
вільно  збирати,  зберігати,  використовувати  і  поширювати 
інформацію в будь-який спосіб. Варте уваги й те, що під час 
поширення  прихованої  реклами  рекламодавець,  рекламо-
виробник  і рекламорозповсюджувач реалізують надане  їм 
право вільно передавати, виробляти й поширювати інфор-
мацію, а споживач реклами не вільний у її пошуці й отри-
манні. Право кожного потенційного споживача реклами має 
бути забезпечене можливістю робити свідомий вибір сто-
совно сприймання чи несприймання рекламної інформації.

Нормативне  визначення поняття  «прихована реклама» 
не розкриває значення цього терміна, не містить характер-
них ознак прихованої реклами й вказує на ознаку, властиву 
недобросовісній рекламі. Через це виникають ситуації, коли 
неможливо довести порушення рекламного законодавства.

До  прихованої  реклами  можна  віднести  розміщення 
рекламної  інформації  під  виглядом редакційного матері-
алу.  Значної  популярності  наразі  набувають  надсучасні 
технології.  Приміром,  різновид  прихованої  реклами  – 
«product placement» – розміщення, згадка про продукт чи 
торгову марку  в межах журналістського матеріалу,  кіно-
фільму,  серіалу,  мультфільму,  телешоу,  радіопрограми, 
книги тощо [10, с. 43]. 

Product  placement  (інтегрована  рекламна  інформа-
ція)  –  це  відносно нове  явище рекламного  ринку, ще не 
врегульоване  чинним  національним  законодавством  про 
рекламу.  Отже,  видається  доцільним  закріпити  в  Зако-
ні України  «Про  рекламу»  запровадження  обов’язкового 
попередження про наявність product placement; заборони 
розміщувати product placement у новинах, програмах для 
дітей. Нормотворчість у цій  сфері дозволить привести у 
відповідність реалії рекламного ринку і його правову ре-
гламентацію, сприятиме гармонізації законодавства зага-
лом,  підвищенню  якості  й  ефективності  реалізації  норм 
чинного рекламного законодавства. 

Як можна висновувати з наведеного, проявів недобро-
совісної конкуренції в рекламі значно більше, ніж визна-
чено  відповідними  законами  з  розглядуваного  питання. 
Отож, виявити і, головне, довести, що реклама є проявом 
недобросовісної конкуренції, досить складно. Тому дале-
ко  не  всі  прояви  недобросовісної  конкуренції  в  рекламі 
України припиняють відповідні органи.

Висновки. Підсумовуючи,  необхідно  зазначити,  що 
недобросовісна конкуренція в українській рекламі – яви-
ще прогресуюче  і  перспективне  з  точки  зору  законодав-
чого  врегулювання.  Аналізуючи  зазначені  вище  форми 
недобросовісної конкуренції в рекламі, можна вказати на 
необхідність  чіткої  законодавчої  деталізації  для  більшої 
універсалізації  норм  чинного  законодавства  в  означеній 
сфері. Видається доцільним унесення змін і доповнень до 
Закону України «Про рекламу» та Закону України «Про за-
хист від недобросовісної конкуренції» щодо розташуван-
ня та розкриття змісту статей про порівняльну рекламу і 
визначення в єдиному нормативному акті (Законі України 
«Про рекламу») всіх проявів неправомірної реклами, се-
ред іншого й порівняльної.

Ми  пропонуємо  розглядати  порівняльну  рекламу  як 
форму недобросовісної  конкуренції,  заздалегідь  скасував-
ши нормативний припис про необхідність доведення факту 
завдання збитків у разі недобросовісної реклами. Виникає 
необхідність переглянути позицію законодавця щодо пра-
вомірності  позитивної  порівняльної  реклами,  яка  відпо-
відає вимогам про достовірність, об’єктивність, фактичне 
підтвердження та корисність інформування споживачів.

До проявів недобросовісної конкуренції в рекламі за-
конодавству України слід віднести відтворення однакових 
елементів чи імітацію стилю без жодної очевидної необ-
хідності в цьому.

Актуальним  видається  максимально  точне  в  техніко-
юридичному  плані  закріплення  в  Законі  України  «Про 
рекламу» нового виду реклами – product placement (інте-
грованої  рекламної  інформації)  –  шляхом  запроваджен-
ня  обов’язкового  попередження  про  наявність  product 
placement; заборони розміщувати product placement у но-
винах, програмах для дітей.
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Статтю присвячено формулюванню конкретних пропозицій з удосконалення теоретичних засад забезпечення виконання господар-
ських зобов’язань державними гарантіями. Запропоновано визначення поняття концепції удосконалення теоретичних засад правового 
регулювання державних гарантій у сфері господарювання, сформульовано її складові, до яких віднесено такі: 1) загальнотеоретичний 
понятійний апарат; 2) спеціальні цільові правові категорії; 3) змістовні завдання; 4) методологічна основа.

Ключові слова: державна гарантія, господарське зобов’язання, теоретична основа, концепція удосконалення, складові концепції.

Статья посвящена формулировке конкретных предложений по совершенствованию теоретических основ обеспечения исполнения 
хозяйственных обязательств государственными гарантиями. Предложено определение понятия концепция усовершенствования тео-
ретических основ правового регулирования государственных гарантий в сфере хозяйствования, сформулированы ее составляющие, к 
которым отнесены следующие: 1) общетеоретический понятийный аппарат; 2) специальные целевые правовые категории; 3) содержа-
тельные задачи; 4) методологическая основа.

Ключевые слова: государственная гарантия, хозяйственное обязательство, теоретическая основа, концепция усовершенствова-
ния, составляющие концепции.

The article is devoted to the formulation of concrete proposals for the improvement of the theoretical foundations for ensuring the fulfillment of 
economic obligations by state guarantees. The definition of the concept of the concept of improving the theoretical basis for the legal regulation of 
state guarantees in the sphere of management is proposed, its components are formulated, which include the following: 1) a general theoretical 
conceptual apparatus; 2) special target legal categories; 3) meaningful tasks; 4) methodological basis.
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Постановка проблеми. Аналіз теорії  господарського 
права, чинного законодавства та практики залучення дер-
жавних  гарантій  у  сфері  господарювання  дозволяє  зро-
бити  висновок, що  сьогодні  потребують  вирішення про-
блеми,  пов’язані  з  державними  гарантіями  забезпечення 
виконання господарських зобов’язань.

Удосконалення  теоретичних  положень щодо  забезпе-
чення виконання господарських зобов’язань державними 
гарантіями  є  першочерговим,  оскільки  саме  результати, 
отримані внаслідок проведення відповідних наукових до-
сліджень, мають  стати підґрунтям удосконалення право-
вої основи регулювання відносин, пов’язаних  із держав-
ним  гарантуванням,  а  це,  у  свою  чергу,  створить  умови 
для  закріплення  за  державними  гарантіями  статусу  на-
дійного  способу  забезпечення  виконання  господарських 
зобов’язань на практиці.

Важливість  наукових  досліджень,  висновків  і  пропо-
зицій  з  удосконалення  теоретичних  засад  забезпечення 
виконання господарських зобов’язань державними гаран-
тіями знаходить прояв у таких напрямах: теоретичний (на-
уковий), законодавчий, застосовний (практичний).

Що стосується першого напряму – теоретичного (на-
укового),  то  вдосконалення  теоретичних  засад  забезпе-
чення виконання господарських зобов’язань державними 
гарантіями одночасно вдосконалює всю теорію господар-
ського права, оскільки зазначене питання перебуває у його 
межах.  Наукові  теоретичні  положення  про  державні  га-
рантії забезпечення виконання господарських зобов’язань 
співвідносяться  із  положеннями  науки  господарського 
права як часткове і загальне.

Другий  напрям  –  законодавчий.  Розробка  теоретич-
них  положень  з  удосконалення  забезпечення  виконання 
господарських зобов’язань державними гарантіями є під-
ґрунтям удосконалення правового регулювання відносин, 
пов’язаних із державним гарантуванням.

Щодо  третього  напряму  –  застосовного  (практично-
го),  то  вдосконалення  теоретичних  засад  надання  дер-
жавних  гарантій  забезпечення  виконання  господарських 

зобов’язань  слугуватиме  правильному  розумінню  та  за-
стосуванню тих чи  інших термінів, положень цієї  сфери 
як у теорії, так і на практиці; надасть темі державного га-
рантування  певної  завершеності,  дозволить  у  комплексі 
розглядати державні гарантії та все, що з ними пов’язане.

Зазначена  вище  важливість  покращення  теоретичних 
положень  про  державні  гарантії,  недостатність  комплек-
сних  наукових  розробок  із  цієї  проблематики  роблять 
дослідження з удосконалення теоретичних засад забезпе-
чення виконання господарських зобов’язань державними 
гарантіями актуальним.

Виклад  основного  матеріалу.  Вдосконалення  теоре-
тичних  засад  забезпечення  виконання  господарських 
зобов’язань державними гарантіями відбувається у меж-
ах  загальної концепції  удосконалення теоретичних  засад 
правового регулювання державних  гарантій у  сфері  гос-
подарювання.

Під концепцією удосконалення теоретичних засад пра-
вового регулювання державних гарантій у сфері господа-
рювання  необхідно  розуміти  ідейно  й  змістовно  цілісну, 
послідовну та завершену у викладенні теорію, що утворю-
ється з комплексу взаємопов’язаних складових і спрямо-
вана на доопрацювання правової основи функціонування 
державних  гарантій  у  сфері  господарювання  з  метою  її 
покращення.

Зміст концепції удосконалення теоретичних засад пра-
вового регулювання державних гарантій у сфері господа-
рювання  представлений  комплексом  складових.  До  них 
можна віднести такі: 1) загальнотеоретичний понятійний 
апарат; 2) спеціальні цільові правові категорії; 3) змістовні 
завдання; 4) методологічна основа.

Розкриємо  зміст  кожної  складової  концепції  удоско-
налення  теоретичних  засад  правового  регулювання  дер-
жавних  гарантій  у  сфері  господарювання  стосовно  дер-
жавних  гарантій  забезпечення  виконання  господарських 
зобов’язань.

Так, перша складова – загальнотеоретичний понятійний 
апарат – пов’язана з визначенням понять теорії господарсько-
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го права, що застосовуються під час забезпечення виконання 
господарських зобов’язань державними гарантіями. Вдоско-
наленню теоретичних положень про державні гарантії може 
слугувати  розробка  та формулювання  визначень  таких  по-
нять, як господарське зобов’язання за участю держави, дер-
жавна гарантія виконання господарських зобов’язань тощо.

Господарське  зобов’язання  за  участю  держави  –  це 
господарське  зобов’язання між суб’єктом господарюван-
ня  та  іншим учасником відносин у  сфері  господарюван-
ня,  що  безпосередньо  (орган  державної  влади  від  імені 
держави) чи опосередковано (створене державою підпри-
ємство,  орган  державної  влади  від  свого  імені)  в  межах 
своєї, визначеної законодавством господарської компетен-
ції  (спеціальної  правосуб’єктності)  представляє  державу 
у  господарському  обороті,  в  силу  якого  кожна  із  сторін 
повинна здійснити на користь іншої певну дію (виконати 
роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформа-
цію тощо) або утриматися від певної дії, а також має право 
вимагати одна від одної виконання її обов’язку.

Державна гарантія забезпечення виконання господар-
ських зобов’язань – це ризиковане, строкове, забезпечене, 
оплатне,  незалежне,  як  правило,  безвідкличне,  надане  з 
метою реалізації  стратегічно важливих для національної 
економіки проектів виключно у межах, визначених зако-
ном  про Державний  бюджет України,  та  з  дотриманням 
встановлених  форми  і  процедур  зобов’язання  гаранта  – 
Кабінету  Міністрів  України  (в  особі  Міністра  фінансів 
України) – виконати перед управненою стороною (креди-
тором) повністю або частково обов’язок зобов’язаної сто-
рони (боржника).

Щодо  другої  складової  концепції  варто  зазначити,  що 
спеціальні  цільові  правові  категорії  – це  ті  правові  катего-
рії, які необхідні в межах конкретного дослідження проблем 
удосконалення  теоретичних  засад  правового  регулювання 
державних  гарантій  у  сфері  господарювання.  Ними  є,  на-
приклад, такі: принципи забезпечення виконання господар-
ських зобов’язань державними гарантіями, порядок надання 
державних гарантій забезпечення виконання господарських 
зобов’язань, договір про надання державної гарантії тощо.

Принципи  забезпечення  виконання  господарських 
зобов’язань  державними  гарантіями  –  це  керівні  засади, 
що визначають характер правового регулювання відносин, 
пов’язаних із функціонуванням державних гарантій як за-
собу забезпечення виконання господарських зобов’язань.

Порядок  надання  державних  гарантій  забезпечення 
виконання  господарських  зобов’язань  –  це  система  по-
слідовних  стадій  (етапів),  на  яких  відповідні  суб’єкти 
(учасники відносин з державного гарантування) вчиняють 
передбачені законодавством дії, результатом яких є укла-
дення гарантійного договору (угоди).

Договір  про  надання  державної  гарантії  (гарантійна 
угода) – це договір, за яким держава Україна приймає на 
себе  зобов’язання,  в  силу  якого  вона  (в  особі  уповнова-
жених  органів)  зобов’язана  виконати  перед  управненою 
стороною (кредитором) повністю або частково обов’язок 
зобов’язаної сторони (боржника).

Вдосконалення  теоретичних  засад  щодо  залучення 
державних гарантій як забезпечувального засобу має від-
буватися шляхом  виконання  таких  основних  завдань  (як 
третя складова загальної концепції удосконалення теоре-
тичних засад правового регулювання державних гарантій 
у сфері господарювання):

1)  визначення понять, що  застосовуються під  час  за-
безпечення виконання господарських зобов’язань держав-
ними гарантіями;

2) формулювання необхідних для  розуміння  та прак-
тичного застосування, але відсутніх для державних гаран-
тій правових категорій;

3)  дослідження  співвідношення  понять,  що  викорис-
товуються у сфері забезпечення виконання господарських 
зобов’язань державними гарантіями;

4)  розробка  нових  і  поглиблення  наявних  класифі-
кацій  у  сфері  забезпечення  виконання  господарських 
зобов’язань державними гарантіями;

5) дослідження процедур щодо забезпечення виконан-
ня господарських зобов’язань державними гарантіями.

Дослідження  понять,  що  використовуються  у  сфері 
забезпечення  виконання  господарських  зобов’язань  дер-
жавними гарантіями, дозволило виявити співвідношення 
понять «порядок надання державних гарантій» та «поря-
док  забезпечення  виконання  господарських  зобов’язань 
державними гарантіями». Останнє поняття є більш широ-
ким за змістом, оскільки включає не лише стадію надання 
державних гарантій, а й стадію реалізації (виконання) дер-
жавної гарантії і стадію відшкодування витрат (стягнення 
заборгованості) за державними гарантіями. Таким чином, 
надання державної гарантії є однією зі стадій процесу за-
безпечення виконання господарських зобов’язань держав-
ними гарантіями.

Аналіз  чинного  законодавства  дозволив  дослідити 
співвідношення таких правових категорій, як «гарантійне 
зобов’язання»,  «гарантії Уряду України»,  «гарантії Кабі-
нету Міністрів України», «урядові гарантії» та зробити ви-
сновок, що вони є рівними за змістом поняттями. З метою 
уникнення  термінологічних  неузгодженостей  у  законо-
давстві доцільно використовувати одне з них – «державна 
гарантія».

Виявлено співвідношення (визнані як рівнозначні, си-
ноніми) таких понять: «порядок надання державних гаран-
тій  забезпечення виконання  господарських  зобов’язань», 
«механізм надання державних гарантій», «процедура на-
дання державних гарантій», «процес надання державних 
гарантій».

Класифікуючи поняття сфери державного гарантуван-
ня на види, досягається не лише теоретичний,  а й прак-
тичний результат, що полягає у врахуванні особливостей 
у процесі правового регулювання, виявленні характерних 
рис  з  метою  розробки  пропозицій  щодо  вдосконалення 
правового  регулювання,  полегшенні  вивчення  у  процесі 
навчання тощо.

Так,  класифіковано  господарські  зобов’язання  за 
участю  держави;  господарські  зобов’язання,  забезпечені 
державними  гарантіями;  державні  гарантії  забезпечення 
виконання господарських зобов’язань; нормативно-право-
ві  акти, що  є правовою основою надання державних  га-
рантій  у  сфері  господарювання;  принципи  забезпечення 
виконання господарських зобов’язань державними гаран-
тіями;  умови  надання  державних  гарантій  забезпечення 
виконання господарських зобов’язань.

Господарські  зобов’язання  за  участю держави  класи-
фіковано залежно від положення держави у господарсько-
му зобов’язанні на зобов’язання, в яких держава перебу-
ває на стороні боржника,  і  зобов’язання, в яких держава 
виступає на стороні кредитора; за такою ознакою, як наяв-
ність чи відсутність забезпечення їх виконання державни-
ми гарантіями, на господарські зобов’язання, забезпечені 
державними гарантіями, та господарські зобов’язання, не 
забезпечені державними гарантіями.

Поділ  господарських  зобов’язань,  забезпечених  дер-
жавними  гарантіями,  здійснено  за  такими  підставами: 
правові  підстави  виникнення  зобов’язань;  сфера  госпо-
дарювання, у якій виникають та існують ці зобов’язання; 
вид  забезпечуваного  державними  гарантіями  господар-
ського зобов’язання тощо.

Державні  гарантії  забезпечення  виконання  господар-
ських  зобов’язань  можуть  бути  класифіковані  на  види 
залежно  від  обсягу  гарантування  виконання  боргових 
зобов’язань суб’єктів господарювання, який бере на себе 
держава; підстав їх надання; виду боржника (того, ким за-
лучається запозичення, для забезпечення якого вони нада-
ються); типу проекту розвитку, для реалізації якого вони 
надаються.



103

Порівняльно-аналітичне право
♦

Нормативно-правові акти, що є правовою основою на-
дання державних гарантій у сфері господарювання, поді-
лено на дві групи: акти, норми яких передбачають надання 
державних  гарантій невизначеному колу осіб, що мають 
певний правовий статус (суб’єкти господарювання, інвес-
тори,  суб’єкти  інноваційної  діяльності  тощо);  акти,  нор-
ми яких передбачають зобов’язання держави щодо забез-
печення виконання господарських зобов’язань за участю 
конкретних суб’єктів (учасників господарських відносин) 
шляхом надання державних гарантій.

Нормативно-правові  акти,  що  передбачають  забезпе-
чення виконання господарських зобов’язань державними 
гарантіями, поділяються на види залежно від міри конкре-
тизації адресата – одержувача державної гарантії (акти, що 
адресовані  невизначеному  колу  суб’єктів  господарюван-
ня, зобов’язання яких можуть бути забезпечені державни-
ми гарантіями; акти, що адресовані конкретним суб’єктам 
господарювання – одержувачам державних гарантій; акти, 
одна  частина  положень  яких  адресована  невизначеному 
колу  суб’єктів,  а  інша  –  конкретним  суб’єктам  господа-
рювання, яким можуть бути надані державні гарантії) та 
залежно від предмета регулювання відносин у сфері дер-
жавного  гарантування  того  чи  іншого  нормативно-пра-
вового  акту  (акти  загального характеру  та  акти конкрет-
но-предметного характеру. Останні можуть бути такими: 
акти,  що  визначають  засади  забезпечення  гарантійних 
зобов’язань  держави;  акти,  що  визначають  порядок  на-
дання  державних  гарантій,  містять  положення,  якими 
встановлюється процедура отримання відповідного забез-
печення  виконання  господарських  зобов’язань;  акти, що 
регулюють встановлення плати за надання державних га-
рантій, визначають порядок встановлення її розміру; акти, 
за допомогою яких здійснюється управління ризиками, що 
виникають під час забезпечення виконання господарських 
зобов’язань державними гарантіями; акти, що регулюють 
відносини з приводу заборгованості за державними гаран-
тіями, встановлюють заходи з її погашення, порядок від-
шкодування збитків державного бюджету тощо).

Щодо  класифікації  принципів  забезпечення  виконан-
ня господарських зобов’язань державними гарантіями, то 
вона у загальному вигляді може бути представлена таким 
поділом  їх  на  такі  групи:  принципи,  що  визначають  за-
гальні  засади  функціонування  державної  гарантії  як  за-
собу забезпечення виконання господарських зобов’язань; 
принципи,  що  визначають  засади  надання  державних 
гарантій  конкретним  суб’єктам;  принципи,  що  одночас-
но  можуть  визначати  і  загальні  засади  функціонування 
державної гарантії,  і засади надання державних гарантій 
конкретним суб’єктам (змішані принципи); принципи, що 
визначають засади здійснення обліку та контролю, захис-
ту прав суб’єктів та їхню відповідальність у сфері держав-
ного гарантування.

Умови надання державних  гарантій  забезпечення  ви-
конання  господарських  зобов’язань  можуть  бути  класи-
фіковані  на  умови,  що  стосуються  загальних  положень 

порядку забезпечення господарських зобов’язань держав-
ними гарантіями (загальні умови); умови, що стосуються 
конкретних  суб’єктів  щодо  надання  державної  гарантії 
або  пов’язані  з  угодою  про  надання  державної  гарантії, 
становлять її зміст (договірні умови).

Проблемні питання, які вирішено в межах виконання 
цього завдання з удосконалення відповідних теоретичних 
засад,  пов’язані  з  визначенням  основних  етапів  поряд-
ку  надання  державних  гарантій  забезпечення  виконання 
господарських  зобов’язань  –  підготовчого  та  основного, 
їхніх  елементів.  До  останніх  належать  проведення  кон-
курсу  про  надання  державної  гарантії;  відбір  та  експер-
тиза  зобов’язання  (проекту),  що  забезпечуватиметься 
державною  гарантією;  укладання  договору  про  забезпе-
чення відшкодування витрат державного бюджету, які мо-
жуть виникнути у разі виконання державою гарантійних 
зобов’язань  (договір  про  забезпечення  повернення  суми 
зобов’язання,  гарантованого  державою);  перерахування 
плати за надання державної гарантії; укладення договору 
про надання державної гарантії (гарантійної угоди).

Окрім  зазначених  вище  завдань  удосконалення  тео-
ретичних  засад  забезпечення  виконання  господарських 
зобов’язань державними гарантіями, ще одним завданням 
є  формулювання  конкретних  пропозицій,  спрямованих 
на  доопрацювання  положень  законодавства  щодо  функ-
ціонування  державних  гарантій  забезпечення  виконання 
господарських  зобов’язань  з метою його  вдосконалення. 
Реалізація цього завдання на практиці полягає у доповне-
нні  Господарського  кодексу України  статтею  «Державна 
гарантія»,  прийнятті  Закону  України  «Про  державне  га-
рантування  господарських  зобов’язань»,  розробці  його 
окремих  положень,  а  також  змінах  та  доповненнях  до 
чинних  нормативно-правових  актів  господарського  зако-
нодавства, що регулюють відповідні відносини.

Четвертою  складовою  концепції  удосконалення  тео-
ретичних засад правового регулювання державних гаран-
тій у сфері господарювання є методологічна основа – су-
купність  методів  наукового  пізнання,  використаних  для 
досягнення  її  мети.  Методологічну  основу  дослідження 
проблем удосконалення теоретичних засад правового ре-
гулювання  державних  гарантій  у  сфері  господарювання, 
зокрема державних гарантій забезпечення виконання гос-
подарських зобов’язань, можна представити як загально-
науковими,  так  і  спеціальними  методами:  діалектичний 
метод,  формально-логічний  метод,  аналітико-синтетич-
ний метод, структурно-функціональний метод, порівняль-
но-правовий метод та інші.

Висновки з проведеного дослідження. Зазначені 
вище елементи та завдання концепції удосконалення тео-
ретичних засад надання державних гарантій забезпечення 
виконання  господарських  зобов’язань  не  становлять  ви-
черпний перелік. Викладені положення, спрямовані на їх 
виконання, є відправним пунктом для здійснення подаль-
ших наукових досліджень, ведення наукових обговорень і 
дискусій.
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Стаття присвячена питанню реформи механізму оцінки впливу актів господарського законодавства на економічну конкуренцію як 
засіб підвищення якості господарського законодавства. Відзначено помітний потенціал зазначеної реформи в плані подальшого підви-
щення щабля України у рейтингу «Doing Business» Світового банку. Обґрунтовано потребу глибинного реформування, що включатиме, 
зокрема, перегляд місця та ролі органів антимонопольного контролю у проведенні вказаної оцінки.
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Статья посвящена вопросам реформирования механизма оценки влияния актов хозяйственного законодательства Украины на эко-
номическую конкуренцию. Отмечен значительный потенциал указанной реформы в плане выполнения задания по повышению места 
Украины в рейтинге «Doing Business» Всемирного банка. Обоснована потребность глубинного реформирования, включающего, среди 
прочего, пересмотр места и роли органов антимонопольного контроля в проведении указанной оценки. 
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The article deals with the reform of the competition impact assessment (CIA) mechanism in Ukraine as a mean to improve the quality of the 

business legislation in the country. The author underlines a significant potential of the above reform in terms of further improving the Ukraine’s 
ranking in the «Doing Business» rating of the World Bank. The author grounds the necessity on an in-depth reform, which should include, among 
other things, the revision of the place and role of the antimonopoly control authority in carrying out the CIA. 
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Постановка проблеми. Не  підлягає  сумніву,  що  ро-
зумне  правове  регулювання  господарських  відносин 
стимулює  економічний  ріст.  Якість  господарського  за-
конодавства,  або  ж  на  «західний»  манер  –  бізнесового 
права,  –  визнається  одним  із  важливих  індикаторів  кон-
курентоздатності  країни  у  міжнародних  рейтингах  ін-
вестиційної  привабливості,  зокрема,  у  рейтингу  «Doing 
Business»  Світового  банку  [1].  Упродовж  2014–2016  рр. 
Україна піднялася на 80 місце у зазначеному рейтингу. Не 
буде  зайвим нагадати, що наприкінці  2016  р. Президент 
України  поставив  завданням  підвищити  рівень  України  
у зазначеному рейтингу ще на 30 позицій уверх [2].

Досвід  таких  лідерів  рейтингу  «Doing  Business»,  як 
Австралія, Великобританія,  Іспанія,  Італія, Південна Ко-
рея, Франція, показує, що саме впровадження механізму 
оцінки впливу господарського законодавства на конкурен-
цію (далі – «ОВК») на самих ранніх стадіях нормопроек-
тування є одним  із дієвих  засобів досягнення  зазначеної 
мети. Значної актуальності проблематиці ОВК у контексті 
удосконалення господарського законодавства конкретно в 
Україні додає та обставина, що у республіці, незважаючи 
на низку перепон, утвердився примат нормативно-право-
вого  регулювання  економіки  над  поза-юридичними  чи 
псевдо-юридичними його (регулювання) формами [3].

Стан опрацювання. Разом  із тим гостро відчуваєть-
ся  брак  уваги  українських  правознавців-господарників 
до тематики ОВК. Певною мірою увага до цієї тематики 
прослідковуються  хіба що  у  розробках  відомого Центру 
Комерційного Права – та й те, лише опосередковано, че-
рез дослідження загальних проблем аналізу регуляторно-
го  впливу  нормативно-правових  актів  (далі  –  «АРВ»  та 
«НПА» відповідно) [4].

Метою статті є  висвітлення  попередніх  відомостей 
стосовно сучасних світових практик ОВК, ситуації в Укра-
їни та окреслення основних концептуальних засад рефор-
мування ОВК. Положення, викладені у цій статті, можуть 
стати базою для подальшої дискусії серед науковців, ви-
користовуватись  під  час  проведення  робочих  зустрічей 

відповідальних  робітників  органів  влади,  представників 
підприємств, громадських установ,  інших учасників гос-
подарського обороту на предмет реформування механізму 
ОВК. 

Виклад основного матеріалу. Варто одразу  зазначи-
ти,  що  сучасний  стан  справ  в  Україні  характеризується 
плюралізмом форм та проявів державної політики у сфері 
правового регулювання економіки. Ухвалюючи акти гос-
подарського  законодавства,  уряд нині намагається реалі-
зувати досить різні,  іноді протилежні цілі державної по-
літики. Наприклад, ст. 10 Господарського кодексу України 
[5] – центрального галузевого джерела – закріплює зага-
лом 11 різних державних політик. Єдиною можна вважа-
ти лише мету правового регулювання економіки – винай-
дення  найбільш  оптимальної  норми  права, що,  з  одного 
боку, забезпечуватиме цілі державної політики, а з іншо-
го – виключатиме ризик надмірного втручання або ж нена-
вмисного втручання в економічну конкуренцію. Це, так би 
мовити, «кінцевий інтерес» будь-якого органу державної 
влади чи місцевого  самоврядування,  наділеного нормот-
ворчою  компетенцію  щодо  регулювання  господарських 
правовідносин (далі – «регуляторний орган»). Тож цілком 
нормальною є ситуація коли, скажімо, структурно-галузе-
ва політика,  спрямована на  свідоме  стимулювання  окре-
мих, пріоритетних  галузей  економіки набуває основного 
та пріоритетного значення, а антимонопольно-конкурента 
політика відходить на другий план. 

Із  зазначеного  вимальовується  основна  мета  рефор-
мування механізму ОВК, а саме – розроблення та імпле-
ментація лише такого механізму оцінки, практичне засто-
сування  якого  дасть  змогу  попередити  ухвалення  надто 
згубних у конкуренційному плані актів, але не гальмува-
тиме  ухвалення  тих  актів  господарського  законодавства, 
яких потребує панівна політика діючого уряду. Водночас 
загальну мету ОВК можна визначити як подолання право-
вої невизначеності, пов’язаної  із такими недоліками гос-
подарського  законодавства,  як  низька  транспарентність 
його ухвалення, недостатня доступністю його змісту для 
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розуміння  суб’єктами  права,  нестабільність  та  заплута-
ність – тобто, по суті, ті недоліки, що й утворюють фак-
тичний,  небажаний  бар’єр  для  виходу  на  товарні  ринки 
потенційних нових гравців. 

Під час проведення ОВК надзвичайно важливо забез-
печити  її  пропорційність.  Так,  глибинної  оцінки  впливу 
на конкуренцію потребує не увесь масив господарського 
законодавства, а лише найбільш суттєві акти – аби попе-
редити «сповзання» ОВК у,  так би мовити, «ритуальну» 
процедуру. Також ОВК має бути достатньо простою, до-
ступною  процедурою,  аби  не  перетворюватися  на  суто 
формалістичне започаткування, ще вестиме до адміністра-
тивної тяганини, а по факту – гальмувати нормотворчий 
процес. Таким чином, доцільність та пропорційність – ось 
дві складові частини критерію результативності ОВК.

Не секрет, що Україна все ще «наслідує» елементи ад-
міністративно-командної системи, заснованої на правилі, 
що держава визначає те, як, що і кому виробляти або тор-
гувати. Деталізоване та жорстке регулювання – невід’ємна 
ознака  такої  системи,  а  обмеження  конкуренції  за  таких 
умов здебільшого виявляється наслідком правоконкрети-
зуючої та правозастосувальної діяльності окремих мало-
свідомих представників влади на місцях, аніж дій госпо-
дарюючих суб’єктів. У цьому плані вимальовується й така 
функція ОВК як попередження надмірного бюрократизму, 
адміністративної волокіти, переважання апаратних інтер-
есів над реальними потребами держави і трудящих. Отже, 
усе це не применшує й традиційну роль ОВК в адвокату-
ванні конкуренції (демонополізації) та політиці дерегуля-
ції, про що ми ще згадаємо нижче. 

У  зв’язку  із  наведеним  можна  стверджувати  про  іс-
нування одразу кількох видів ОВК, кожен з яких виконує 
свою  власну  функцію  та  вирішує  специфічні  завдання. 
Не всі  види ОВК однаково відомі в Україні  та,  скажімо, 
у Японії.  До  того ж,  не  всі  види ОВК  є  однаково  ефек-
тивними, залежно від того, як ми розуміємо пріоритетну 
державну  політику.  Так,  деякі  види ОВК  здатні  «приду-
шити»  спроби уряду обмежити  економічну конкуренцію 
на благо, скажімо національного товаровиробника.  І, на-
впаки,  інші  види ОВК дають  змогу уряду досягти цілей 
власної  економічної  політки,  не  погіршуючи  відносин  з 
органами  антимонопольного  контролю  (далі  –  «ОАК»). 
Відмінною  є  й  роль ОАК  у  контексті  кожного  окремого 
виду ОВК. Водночас спільною для всіх видів ОВК є ам-
бівалентність взаємовідносин між ОАК та регуляторними 
органами. Так, регуляторні органи зовсім не обов’язково 
зацікавлені в адвокатуванні конкуренції, а іноді, навпаки, 
свідомо допускають обмеження економічної конкуренції, 
як  наслідок,  прийняття  того  або  іншого  акту  господар-
ського законодавства. У будь-якому випадку, хоча потреба 
регуляторного органу в експертній підтримці збоку ОАК, 
як правило, є значною, не варто забувати, що ці два відом-
ства – регуляторний орган у складі центрального уряду та 
ОАК як центральний орган влади зі спеціальним статусом 
переслідують  різні  цілі  державної  політики,  що  можуть 
пересікатися, збігатися, але не є тотожними. 

В Україні найбільшого поширення набула ОВК у рам-
ках  процедури  обов’язкового  погодження  ОАК  проектів 
НПА  [6]. Можна  виділити  певні  характерні  особливості 
цього виду ОВК. 

По-перше, предмет ОВК у цьому випадку обмежуєть-
ся виключно проектами тих НПА, обов’язковість оцінки 
яких прямо передбачена самим ОАК, а не регуляторними 
органами. Вимальовується перший недолік розглядувано-
го виду ОВК: ризик «просочування» у бізнес-середовище 
тих актів господарського законодавства, які (незважаючи 
на непропорційно згубний ефект для економічної конку-
ренції) були з тих або інших причин не включені ОАК до 
списку актів, проекти яких потребують погодження. 

По-друге, предметом ОВК тут виступають готові про-
екти НПА, адже погодження ОАК здійснюється на стадії 

завершення  нормопроектування,  коли  проект  акту  прой-
шов усі внутрішні рецензії, отримав схвалення збоку га-
лузевих  об’єднань  та  професійних  союзів  трудящих,  та 
його соціально-економічне обґрунтування завершене. Ви-
мальовується ще один недолік цього виду ОВК: негативні 
результати оцінки, як правило, зумовлюють відмову ОАК 
у  погодженні  проекту,  а  отже,  час  та  ресурси,  затрачені 
на  розроблення проекту  регуляторними органом,  стають 
змарнованими;  результат  відповідної  державної  політи-
ки  –  «нульовим».  Загалом  висока  регуляторна  ефектив-
ність НПА нерозривно пов’язана із високою якістю його 
проектування. Відповідно, й проведення ОВК лише сто-
совно готових проектів НПА, тобто на етапі, коли стадія 
проектування  правової  норми,  власне,  уже  завершена, 
призводить  до  значного  зниження  ефективності ОВК  як 
інструменту  вдосконалення  господарського  законодав-
ства.

По-третє, ОВК у  складі  процедури  погодження ОАК 
проектів НПА природнім чином не враховує увесь обсяг 
емпіричних даних, адже повний обсяг таких даних можна 
отримати лише із досвіду реального застосування НПА на 
практиці. Цей недолік іманентно властивий усім попере-
днім ОВК (про ще буде додатково зазначено нижче).

По-четверте, у результаті проведення означеного виду 
ОВК  діяльність  органів  ОАК  набуває  ознак  наглядової 
щодо  відповідних  міністерств  та  відомств.  Це  є  вельми 
проблематичним, адже ОАК за законом не є наглядовою 
інстанцією,  ані  щодо  уряду,  ані  парламенту.  Завдання 
ОАК – забезпечувати економічну конкуренцію, боротися 
із її несправедливими обмеженнями, а не підміняти нор-
мотворчу  компетенцію  уряду.  Звідси  вимальовується ще 
один  суттєвий  недолік  розглядуваної  ОВК,  а  саме  здат-
ність  її  результатів  спровокувати міжвідомчий  конфлікт; 
імперативна відмова у погодженні НПА через його згуб-
ний вплив на економічну конкуренцію є взагалі-то потен-
ційним порушенням конституційного права. 

Наступним видом ОВК є оцінка впливу на конкурен-
цію, що проводиться ОАК у рамках роботи міжвідомчих 
груп – під час розроблення найбільш важливих проектів 
законодавчих актів в галузі господарювання. Цей вид ОВК 
можна умовно позначити як «гібридний» або «змішаний» 
у тому сенсі, що на результати такої оцінки впливають не 
лише висновки експертів ОАК, але й позиція фахівців ре-
гуляторних органів. Роль ОАК є, скоріше, дорадчою, аніж 
наглядовою,  адже  негативний  результат  ОВК  не  озна-
чає  обов’язкової  відмови  у  погодженні  НПА.  В  умовах 
міжвідомчої  взаємодії,  як  правило,  відбувається  пошук 
компромісної  альтернативи  між  ОАК  та  регуляторними 
органами. Таким чином, у рамках міжвідомчої  взаємодії 
ОВК компенсує низку вищеназваних недоліків. Залучен-
ня органів ОАК до ОВК на засадах міжвідомчої взаємодії, 
безумовно, підвищує якісний рівень процесу розроблення 
господарського законодавства. Разом із тим така ОВК не 
призводить до ризику розбалансування інтересів та цілей 
державної  політики  та  державного  управління,  не  пору-
шує принцип розподілу державної влади.

Втім не зважаючи на низку переваг розглядуваний вид 
ОВК  немає,  та  й  не  може  мати широкого  застосування, 
адже робота міжвідомчих груп сама по собі потребує зна-
чних адміністративних ресурсів. Маловірогідним є засто-
сування гібридної ОВК під час розроблення проекту НПА, 
який, за своєю суттю, не вимагає поглибленого аналізу в 
частині впливу на економічно конкуренцію. 

До того ж,  гібридна ОВК все одно ускладнює досяг-
нення  взаємоприйнятної  версії  регуляторного  акту  на 
практиці  –  навіть  в  умовах  «конструктивного»  настрою 
серед членів міжвідомчої групи. Уявімо собі наступну си-
туацію. Скажімо, уряд планує прийняти постанову, спря-
мовану на надання прямих преференцій у плані доступу 
до публічних закупівель виробникам іновативних продук-
тів, наприклад, ЛЕД-ламп. Така постанова неодмінно при-
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зводитиме  до  економічно-необґрунтованого  обмеження 
конкурентоздатності  виробників  традиційних  лампочок 
накалювання.  Так,  виробники  традиційного  освітлення, 
особливо місцеві компанії, можуть не мати достатньо часу 
або кредитних ресурсів для модернізації виробництва, на 
відміну від, скажімо, більш спритних конкурентів  із Ки-
таю. Досить вірогідним є те, що у такому разі традиційні 
виробники звергатимуться до ОАК як члена міжвідомчої 
групи з розроблення відповідної постанови із проханням 
сприяти її відтермінуванню. У свою чергу, регуляторний 
орган під тиском представників ОАК у робочій групі може 
взагалі відмовитися від регуляторного втручання, лишив-
ши справи «як  є»,  оскільки це найкращим чином відпо-
відатиме  цілям  збереженню  природної  конкуренції  між 
виробникам систем освітлення. 

Дійсно,  у  розглядуваній  уявній  ситуації  виробники 
ЛЕД-освітлення  через  кілька  років  зрештою  досягнуть 
зменшення  вартості  виробництва  на  стільки,  або  вільно 
конкурувати та перемагати у тендерах традиційних вироб-
ників. Проте,  з точки зору державного управління,  залу-
чення ОАК до розроблення проекту НПА призведе, фак-
тично, до зриву відповідної урядової політики.

Продовжуючи  розгляд  видів  ОВК,  варто  звернути 
увагу  й  на ОВК  як  інструмент  адвокатування  конкурен-
ції. Цю ОВК можна розглядати як, так би мовити, тради-
ційний вид оцінки впливу господарського законодавства. 
Адже тут йдеться про оцінку вже прийнятних актів, а не 
втручання чи залучення ОАК до процесу їх розроблення. 
Точніше, замість вирішення питання щодо міжвідомчого 
погодження  нових  регуляторних  актів ОАК  наділяються 
можливістю провести оцінку чинних регуляторних актів. 

Загалом  адвокатування  конкуренції  розуміється  до-
сить широко,  але  визначальним  елементом  є  відсутність 
примусу, тобто неможливість примушувати адресатів від-
повідних заходів до бажаної, з точки зору ОАК, поведінки. 
У  сфері  державного  управління  заходи  з  адвокатування 
конкуренції мають передбачати розвиток плідних взаємо-
відносин між ОАК та регуляторами із широким залучен-
ням громадськості та проведенням відповідних інформа-
ційних кампаній. У цьому плані категорична відмова ОАК 
у погодженні проектів НПА – цілком нормальний резуль-
тат  процедури  обов’язкового  погодження  –  аж ніяк  не  є 
прийнятним результатом ОВК в адвокатуванні конкурен-
ції. Тут вірніше розглядати ОАК не як органи нагляду та 
контролю, а як постачальників важливих даних для уряду 
стосовно  реального  (не  теоретично-прогнозного)  впливу 
відповідних актів на економічну конкуренцію. 

Зазвичай наслідками ОВК у рамках кампаній  з  адво-
катування конкуренції є:  інформування регуляторних ор-
ганів щодо можливих негативних впливів НПА на конку-
ренцію на його проектувальній стадії; надання експертної 
оцінки стосовно проектів НПА там, де це є доречним, за 
запитом розробника НПА; періодичний огляд чинних НПА 
із внесенням уряду пропозиції щодо їхнього доповнення 
або скасування. Основним недоліком ОВК як інструмен-
ту адвокатування конкуренції є відсутність обов’язкового 
характеру відповідних заходів, а крім того, зовсім відсутні 
або лишаються недорозвинутими механізми пошуку аль-
тернативних  варіантів  регулювання.  Зазвичай  показники 
врахування регуляторними органами рекомендацій щодо 
вдосконалення  регуляторних  актів,  висловлюваних ОАК 
є  досить  низьким. Так,  якщо  вести мову  про  результати 
2015 р., то це трохи більше за 10% від кількості НПА, що 
були предметом відповідного аналізу [7].

Як вид ОВК ми пропонуємо розглядати оцінку впливу 
проектів НПА на конкурентноспроможність суб’єктів гос-
подарювання у складі АРВ. Роль та значення цього виду 
ОВК можна охарактеризувати.

По-перше,  упровадження  ОВК  як  складової  частини 
АРВ значно підвищує роль саме емпіричних засад у нор-
мопроектуванні. Вважається, що як елемент АРВ ОВК віді-

грає навіть більш важливу роль, аніж традиційні інструмен-
ти АРВ (такі, як аналіз вартості та переваг), оскільки дає 
змогу виявити та оцінити динамічний вплив проектів НПА 
на конкуренцію та економіку, а не лише адміністративні за-
трати [8]. Загалом не буде перебільшенням стверджувати, 
що без такої складової частини, як ОВК, механізм АРВ вже 
не може вважатися дійсно ефективним та передовим меха-
нізмом прогнозування у нормопроектуванні. 

По-друге, відсутність налагодженої ОВК як складової 
частини АРВ може мати такий негативний ефект,  як не-
навмисне обмеження прийнятим НПА економічної конку-
ренції. Так, відповідний НПА може бути спрямований на 
досягнення цілком благородних цілей суспільного життя, 
наприклад, захистові навколишнього середовища, охоро-
ни  здоров’я  чи  забезпечення  права  на  працю,  а  згубний 
вплив  на  економічну  конкуренцію  являтиме  собою  суто 
непередбачений наслідок. 

По-третє, на відміну від ОВК, в адвокатуванні конку-
ренції важливою рисою ОВК у складі АРВ є те, що сфера 
здійснення цього виду ОВК значно розширюється і вклю-
чає, окрім власне господарського законодавства у вузько-
му його  значенні,  також й весь масив  іншого галузевого 
законодавства,  включаючи  законодавство  з  питань  соці-
ального захисту, охорони здоров’я, охорони навколишньо-
го середовища тощо. 

По-четверте, імплементація ОВК як складової частини 
АРВ дає  змогу  зменшити робоче навантаження на ОАК, 
перерозподілити наявні організаційні ресурси антимоно-
польного  відомства  на  користь  поглибленого  вивчення 
впливу  на  конкуренцію  окремих,  дійсно  суспільно-зна-
чимих  актів  вітчизняного  господарського  законодавства. 
Вимальовується потреба виокремлення попередньої ОВК, 
проведення якої покладається на сам регуляторний орган, 
та  поглибленої  ОВК,  що  проводиться  «у  стінах»  ОАК. 
Зазначений  поділ  ОВК  на  попередній  та  основний  (по-
глиблений)  є  важливим  для  того,  аби  використовувати 
ресурси ОАК найбільш оптимально та ощадливим чином, 
відповідно  до  загального  принципу  пропорційності  та 
адміністративної  доцільності.  Це  особливо  важливо  для 
України,  де  фінансування  регуляторних  органів  і  ОАК  
є доволі скромним. 

Відокремлення попереднього та поглибленого ОВК у 
складі АРВ є важливим ще й з огляду на таке. Мета ОВК 
як  складової  частини  АРВ  полягає  у  покращенні  якості 
державного управління і лише опосередковано, там, де це 
є можливим, – адвокатуванні конкуренції. Саме тому, ра-
зом із впровадженням ОВК у АРВ, ОАК мають наділятися 
також й правом проведення поглибленої оцінки впливу на 
конкуренцію чинних регуляторних актів. Таке право має 
сприяти  збалансуванню  системи  державного  управління 
через  ідентифікацію  тих НПА,  антиконкурентний  вплив 
яких на практиці є надто шкідливим, аби виправдовувати 
цілі відповідної політики.

Згідно з моделлю, розробленою у рамках Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [9], по-
передня ОВК, що здійснюється регулятором самостійно, 
має дати відповідь на три основних питання: по-перше, чи 
створюються проектом НПА додаткові бар’єри для виходу 
на ринок, по-друге, чи зменшуються внаслідок прийняття 
проекту НПА можливості для конкуренції та, по-третє, чи 
знижує проект НПА мотиви для конкуренції. Можливі по-
милки, недогляди, зловживання компетенцією щодо про-
ведення попереднього ОВК страхуються механізмом оцін-
ки впливу на економічну конкуренцію, що проводиться у 
рамках відстеження результативності НПА (ще один вид 
ОВК, що окремо розглядатиметься нижче). Це також дає 
змогу оцінити вплив регуляторного акту у реальній дина-
міці господарських відносин, з урахуванням практичного 
досвіду  (емпіричного)  застосування. Важливо, щоби по-
передній ОВК мав чіткі часові межі, аби не блокувати сам 
процес нормопроектування. 
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Поглиблений  ОВК  здійснюється  в  стінах  ОАК  або, 
принаймні, із залученням у межах міжвідомчої координа-
ції представників ОАК та включає як визначення й аналіз 
ринку, так й врахування «нульової» оцінки, тобто, відмову 
від проекту НПА взагалі. Поглиблений ОВК триває кілька 
місяців.

Цікаво, що ОВК у складі АРВ є яскравим прикладом 
децентралізації  і  одночасно  –  засобом підвищення  якос-
ті державного управління. ОВК як елемент АРВ дає змо-
гу попередити надмірний ріст  адміністративного  впливу 
ОАК через скасування обов’язкового погодження проектів 
НПА останніми. Водночас експертна підтримка ОАК під 
час  проведення  ОВК  регуляторними  органами  має  бути 
структурована  ефективно,  для  того  аби не  перетворюва-
тися на бюрократичну «удавку» нормо-генеруючої функ-
ції уряду. Отже, із викладеного стає зрозумілим пріоритет 
ОВК саме як засобу вдосконалення державного управлін-
ня, аніж лише інструменту адвокатування конкуренції. 

Додатковими  характерними  ознаками  ОВК  у  складі 
АРВ є такі. По-перше, ОВК розглядуваного виду прово-
диться  на  стадії  нормопроектування,  а  точніше,  розро-
блення  концепту НПА,  а  не  тоді,  коли  проект НПА  вже 
загалом  сформульовано.  По-друге,  ОВК  у  складі  АРВ 
включає пошук альтернатив,  за можливості виключаючи 
«нульовий»  варіант  (утримання  від  регуляторного  втру-
чання взагалі). По-третє, ОВК у складі АРВ є публічною 
процедурою та доступною для широкого громадського за-
галу. По-четверте, ОВК у складі АРВ базується на посту-
латі «розвиток конкуренції є одним із важливих інтересів 
державної політки, але не обов’язково найважливішим». 

Варто відзначити, що перший крок у реформуванні ме-
ханізму  оцінки  впливу  господарського  законодавства  на 
економічну  конкуренцію  згідно  кращих  світових  практик 
вже було зроблено у 2015 р. Мається на увазі, що згідно з 
оновленою Методикою аналізу регуляторного впливу, оцін-
ку впливу на конкурентоспроможність суб’єктів господарю-
вання введено як обов’язковий її (методики) елемент [10]. 
Однак оновлена Методика аналізу регуляторного впливу в 
частині впливу на конкуренцію лишається фактично «нор-
мою на папері». Дотепер відсутні роз’яснення Державної 
регуляторної служби України стосовно алгоритму зазначе-
ної оцінки. Бракує й більш детального керівництва з оцін-
ки впливу на конкуренцію із переліком типових прикладів 
актів господарського законодавства, які чинять негативний 
вплив на конкурентоспроможність суб’єктів господарюван-
ня. А без такого керівництва, тобто без спирання на типові 
приклади, регуляторні органи не зможуть оцінити вплив на 
конкуренцію нових актів. 

Зрештою, останнім, але не менш важливими видом є 
ОВК  у  процедурі  відстеження  результативності  чинних 
регуляторних  актів.  Ця  ОВК  додає  емпіричності  у  від-
стеження результативності регуляторних актів, дає змогу 
врахувати  елемент  ірраціонального  у  поведінці  господа-
рюючих суб’єктів. Щорічні  або, краще, кількарічні ОВК 
чинного законодавства дуже важливі, оскільки дають змо-
гу створити емпіричну базу для «реального», довгостро-
кового  планування  і  тестування  регуляторної  діяльності 
у майбутньому. Також розглядувана ОВК особливо цінна 
тим, що ця процедура, з одного боку, не несе у собі кон-
фліктного потенціалу, адже не є втручанням у нормотвор-
чу компетенцію уряду. З іншого боку, така оцінка дає змогу 
регуляторному органу отримати від ОАК безцінну та мак-
симально об’єктивовану інформацію стосовно того, яким 
у дійсності є вплив того або іншого регуляторного акту на 
реальний стан конкуренції.  З урахуванням цього регуля-
торний орган отримує можливість відповідним чином ско-
регувати регуляторну політику на майбутнє, зробити АРВ 
проектів майбутні актів в частині впливу на конкуренцію 
більш точним, а, можливо, навіть розглянути питання сто-
совно скасування певних актів через їхній надто сильний 
негативний вплив на економічну конкуренцію.

Варто  відзначити,  що,  як  свідчать  матеріали  світо-
вих досліджень  (тут й далі нами використовуватимуться 
дані комплексного дослідження ОВК, проведеного на за-
мовлення  Міжнародної  конкуренційної  мережі  у  2014– 
2015 роках [11]), у таких-лідерах, як Великобританія, Іс-
панія,  Підведена  Корея,  Франція  та  Італія,  на  ОАК  по-
кладається  обов’язок,  насамперед,  щодо  розроблення 
керівництв  з  ОВК  для  органів  влади,  а  також  надання 
відповідних  рекомендації  та  експертної  підтримки.  До-
сить рідко ОАК наділяються правом прямої ОВК проектів 
НПА  (Мексика, Угорщина),  а  крім  того,  правом  відмов-
ляти у погодженні, або, іншими словами, правом вето на 
ухвалення урядом та міністерствами нових НПА. 

Загалом  згідно  з найкращими світовими практиками, 
ОВК  має  супроводжувати  НПА  протягом  усього  його 
життєвого циклу. У зв’язку із цим виділяють ОВК ex-ante 
(перший етап) та ОВК ex-post (другий етап). На першому 
етапі ОВК виступає складовою частиною АРВ. Тягар про-
ведення ОВК покладається безпосередньо на регуляторні 
органи,  рідше  –  на  міжвідомчі  робочі  групи  (у  випадку 
реалізації ОВК гібридного виду,  як було описано вище). 
Роль ОАК полягає,  насамперед,  у  розробленні методики 
ОВК та наданні експертної допомоги, а не наданні згоди 
або відмови у погодженні проекту НПА. Як зазначалося, 
проведення ОВК  безпосередньо  у  стінах  антимонополь-
ного  відомства  допускається,  скоріше,  як  виключення, 
коли  йдеться  про  необхідність  поглибленого,  кількамі-
сячного  аналізу  найбільш  резонансних,  проблематичних 
актів, включаючи у деяких країнах парламентські закони. 

На  другому  етапі  –  ex-post  –  ОВК  виконує  роль  ін-
струменту  відстеження  результативності  регуляторного 
акту. На перший план тут виходить питання адвокатуван-
ня  конкуренції.  Регуляторні  органи  зобов’язані  активно 
взаємодіяти  з  антимонопольним  відомством,  забезпечу-
ючи  останнє  необхідними  емпіричними  та  кількісними 
даними. У  цьому  аспекті ОВК  знову  сприяє  оптимізації 
адміністративних ресурсів. За наявності достатніх доказів 
шкідливого впливу НПА на конкуренцію, антимонополь-
не  відомство  наділяється  правом  внести  уряду  подання 
про скасування НПА або ж звертається в адміністратив-
ний суд.

ОВК  ex-ante  та  ex-post  є  невід’ємними  елементами 
будь-якої  солідної  регуляторної  політики,  адже  дають 
змогу «супроводжувати» НПА протягом усього його жит-
тєвого  циклу.  Це  є  ознакою  висококласного  державного 
управління. Залучення ОАК до ex-post ОВК виглядає до-
цільним, оскільки суто практично регуляторні органи, як 
правило, не переймаються ретельним моніторингом чин-
них  НПА,  віддаючи  пріоритет  у  використанні  ресурсів 
розробленню  нового  законодавства.  Також  регуляторні 
органи навряд чи схильні визнавати помилковість раніше 
прийнятих НПА, хоча б суто з політичних міркувань, адже 
це компрометує міністрів та уряд. Хоча є й виключення. 
Так, ex-post ОВК здійснюється самими регуляторними ор-
ганами у Греції та Мексиці. 

І, зрештою, ключові НПА неможливо оцінити без на-
копичення певного досвіду їх практичного застосування. 
Тому відстеження «долі» НПА в плані його впливу на кон-
куренцію на етапі ОВК ex-post визначається важливим у 
ФРН,  Норвегії,  Швеції,  Великобританії,  Італії  та  США. 
Ex-post ОВК може бути використане як інструмент загаль-
ної оцінки якості господарського законодавства, скажімо, 
в інтересах міністерства економіки абро національної ре-
гуляторної служби. У такому разі відповідні органи висту-
пають замовником послуг ОАК як центру експертизи – це 
т. зв. «гільйотинне ОВК», спрямоване на ідентифікацію та 
відсіч шкідливого  господарського  законодавства,  що  ак-
тивно практикується в Мексиці, Південній Кореї, Італії, а 
також в Австралії та Швеції. 

Поглиблений ОВК  має  здійснюватися  безпосередньо 
ОАК для найбільш важливих актів, наприклад, оцінюваль-



108

№ 1 2017
♦

ний  фінансовий  ефект  яких  становитиме  кілька  сотень 
мільйонів гривень, справлятиме значний вплив на еконо-
міку, робочі місця, екологію тощо. Важливою є взаємодія 
регуляторного органу з ОАК на етапі нормопроекутвання, 
а  не  стосовно  вже  готового  проекту,  на  який  витрачено 
чимало адміністративних ресурсів. У будь-якому випадку, 
сумнівною є доцільність навантаження ОАК проведенням 
попередньої ОВК, оскільки доскональна оцінка реального 
впливу НПА на економічну конкуренцію потребує знання 
практики застосування та тлумачення регуляторного акту, 
а не теоретичних, бодай навіть вельми обґрунтованих при-
пущеннях. 

Висновки. Викладені вище положення дають змогу ді-
йти висновку про нагальність глибинного реформування 
та модернізації наявної в Україні моделі ОВК, а саме оцін-

ки впливу на конкуренцію у процедурі погодження про-
ектів  НПА  органами  Антимонопольного  комітету  Укра-
їни.  Реформа  вимагає,  зокрема,  перегляду  місця  та  ролі 
Антимонопольного комітету України у процедурі оцінки 
впливу актів господарського законодавства на економічну 
конкуренцію.  Складовою  частиною  реформи  має  стати 
підвищення ролі Антимонопольного комітету України як 
центру  експертизи  та,  натомість,  покладення  тягаря  по-
передньої ОВК безпосередньо на регуляторні органи, що 
ініціюють  відповідний НПА.  Разом  із  тим,  реформуючи 
ОВК,  важливо  утриматися  від  поспішних  кроків,  уник-
нути ризику розбалансування системи державного контр-
олю, унеможливити «просочування» у бізнес-середовище 
НПА, які матимуть відверто анти-конкурентний, протек-
ціоністський характер.
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В статье анализируется правовое регулирование наблюдения работодателя за действиями работника на рабочем месте. С помо-
щью научного сравнительного метода определяются основные точки пересечения гражданско-правовых норм и норм трудового права. 
Также дается анализ правовых норм действующего Кодекса законов о труде Украины и Проекта Трудового кодекса Украины.

Ключевые слова: условия трудового договора, обеспечение дисциплины труда, личные неимущественные права, наёмный труд, 
условия труда на рабочем месте.

У статті аналізується правове регулювання спостереження роботодавця за діями працівника на робочому місці. За допомогою на-
уково-порівняльного методу визначаються основні точки перетину цивільно-правових норм і норм трудового права. Також дається аналіз 
правових норм чинного Кодексу законів про працю України та Проекту Трудового кодексу України.

Ключові слова: умови трудового договору, забезпечення дисципліни праці, особисті немайнові права, наймана праця, умови праці 
на робочому місці.

The article analyzes the legal regulation of the employer’s supervision over the actions of the employee in the workplace. With the help of a 
scientific comparative method, the main points of intersection of civil law norms and labor law norms are determined. Also, the analysis of legal 
norms of the current Code of Labor Laws of Ukraine and the Draft Labor Code of Ukraine is given.

Key words: conditions of the employment contract, provision of labor discipline, personal non-property rights, wage labor, working conditions 
in the workplace.

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблемы. В целях контроля за поведе-
нием работника на рабочем месте и для исключения воз-
можности недобросовестного исполнения им служебных 
обязанностей  и  неправомерного  использования  имуще-
ства  работодателя  в  личных  целях  в  ряде  организаций, 
помимо  прослушивающих  устройств  и  устройств  для 
прочтения электронной почты, устанавливаются системы 
видеонаблюдения. Работодатели используют видеосъемку 
как доказательство дисциплинарных нарушений со сторо-
ны работников. Насколько законно такое решение работо-
дателя  с  точки  зрения  действующего  законодательства? 
Какой ответ на этот вопрос дает Проект Трудового кодекса 
Украины?

Право  работодателя  вести  видеонаблюдение  за  ра-
ботниками  не  урегулировано  напрямую  трудовым  зако-
нодательством.  Поэтому  на  практике  возникают  много-
численные вопросы о правовом регулировании действий, 
связанных  с  применением  видеонаблюдения  на  рабочих 
местах. Прежде всего, граждан волнует вопрос о наруше-
нии  личного  неимущественного  права  человека  на  лич-
ную  жизнь.  Нарушает  ли  работодатель  право  на  непри-
косновенность  личной  жизни  человека,  когда  следит  за 
исполнением трудовых обязанностей? Кроме того, вопрос 
включения такого условия, как видеонаблюдение, в трудо-
вой договор также требует детального рассмотрения. 

Прежде чем приступить к рассмотрению данной про-
блемы,  хотелось бы вспомнить  высказывание известных 
российских  ученных  А.М.  Лушникова  и  М.В.  Лушни-
ковой,  которые,  используя  сравнительно-правовой  ана-
лиз, определили место трудового права в системе права: 
«Предмет  и  сфера  действия  трудового  права  не  могут 
быть в полном объеме рассмотрены без анализа межпред-
метных  пересечений  со  смежными  отраслями  права».  

И  еще:  «Исследование  межотраслевого  взаимодействия 
трудового права со смежными отраслями позволит также 
выработать  рекомендации  законодателю  по  устранению 
существующих  правовых  коллизий  межотраслевого  ха-
рактера» [1, с. 448]. 

В нашем случае мы, используя опыт коллег, попытаем-
ся провести сравнительный анализ трудовых и граждан-
ско-правовых норм, выявить проблемы и несоответствия, 
а затем сформулировать свои предложения относительно 
усовершенствования  правового  регулирования  трудовых 
правоотношений,  основываясь  на  гражданско-правовой 
защите личных неимущественных прав.

Анализ последних исследований и публикаций. На-
учные  положения,  которые  касаются  содержания  трудо-
вого  договора,  отображены  в  работах  ученных-юристов: 
Н.В. Болотиной, В.С. Венедиктова, В.Г. Ротаня, Г.И. Ча-
нышевой, Н.М. Хуторян. Правовые  проблемы  регулиро-
вания личных неимущественных прав человека анализи-
ровались в науке гражданского права Украины в работах  
О.М. Бандурки, С.М. Братуся, В.А. Кройтора, З.В. Ромов-
ской. и др. Однако проблемы наблюдения за действиями 
работника на рабочем месте не поднимались в отечествен-
ной науке. 

Основная цель исследования –  проанализировать 
трудовое  законодательство  Украины  в  части  регулиро-
вания  вопроса  установления  наблюдения  за  действиями 
работника на  рабочем месте. На  основе полученных ре-
зультатов  исследования  сформировать  предложения  по 
усовершенствованию трудового законодательства. 

изложение основного материала. Право  на  непри-
косновенность  частной  жизни  имеет  много  аспектов  и 
сфер проявления. Одной из них, которая в Украине оста-
ется наименее исследованной и самой проблемной с точки 
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зрения  правового  обеспечения,  является  сфера  трудовой 
деятельности.

В наше  время жалобы работников на  слежку  со  сто-
роны  работодателя  явление  нередкое  –  ведется  видео-
наблюдение,  читается  электронная  почта,  отслеживает 
интернет-траффик.  Иногда  это  приводит  к  увольнению 
работника за «пустяки»: личное письмо с корпоративной 
почты или скопированные на флешку файлы для работы 
дома.

Работодатель в таких ситуациях часто пользуется ин-
формационными  технологиями. Для  этого  используются 
видеокамеры,  кейлогеры  (программное  обеспечение  или 
аппаратное устройство, регистрирующее различные дей-
ствия пользователя — нажатия клавиш на клавиатуре ком-
пьютера, мышки компьютера), фильтры электронной по-
чты или просто прямое наблюдение или прослушивание. 

Видеонаблюдение является самым распространённым 
способом слежения за работниками. Несмотря на то, что 
право работодателя устанавливать видеонаблюдение в по-
мещениях законодательно не закреплено, на практике во 
многих компаниях стоят системы видеонаблюдения. 

В большинстве случаев устанавливают видеонаблюде-
ние в магазинах, банках, над кассовыми аппаратами, что-
бы обеспечить безопасность, а также проконтролировать 
действия работника. 

Мы  видим,  что  общественные  отношения  уже  давно 
ушли  вперед  от  правового  обеспечения. Это  как  раз  тот 
случай, когда отношения между людьми уже существуют, 
а правом не урегулированы. А ведь цель права – идти в 
ногу со временем, успевать в стремительно меняющемся 
мире. 

Рассмотрим более детально, дает ли действующее тру-
довое  законодательство  работодателю  правовую  основу 
для осуществления такого наблюдения?

Действующий Кодекс  законов о труде Украины, при-
нятый в 1997 году, не содержит правовой нормы, в кото-
рой бы прямо было сказано, что работодатель имеет право 
устанавливать  слежение,  наблюдение  за  работником,  в 
частности  с  использованием  технических  средств.  Но 
есть норма,  которая обязывает работника добросовестно 
выполнять свои обязанности и подчинятся правилам вну-
треннего распорядка (статья 21 КЗоТ). Также есть норма, 
которая  дает  возможность  работодателю  реализовывать 
свою  «власть»  в  вопросах  обеспечения  трудовой  дисци-
плины. Статья 140 КЗоТ закрепляет: «Трудовая дисципли-
на  на  предприятиях,  в  учреждениях,  организациях  обе-
спечивается  созданием  необходимых  организационных 
условий».  В  статье  141  КЗоТ  содержится  императивная 
норма относительно обязанности работодателя обеспечи-
вать трудовую и производственную дисциплину. [2].

Также в КзоТ и в других нормативно-правовых актах 
трудового  законодательства нет правовых норм, которые 
бы  прямо  запрещали  работодателю  вводить  наблюдения 
за действиями работников на рабочем месте.

В  последнее  время  в  обществе  остро  обсуждает-
ся  вопрос  введения  работодателем  видеонаблюдения  за 
действиями  работников.  И  это  обсуждение  почему-то 
началось  именно  с  введением  правовой  нормы,  которая 
разрешает работодателю это делать,  в Проект Трудового 
кодекса Украины, хотя камеры наблюдения над кассовыми 
аппаратами, на проходных и в цехах устанавливались еще 
до обнародования Проекта. 

Практически  во  всех  аналитических  статьях,  посвя-
щенных Проекту, содержится критика статьи 30 Проекта 
«Контроль  за  выполнением  работниками  трудовых  обя-
занностей». Такую критику ученые, журналисты, гражда-
не основывают на необходимости защиты конституцион-
ного права человека на личную жизнь [3].

Ми  считаем,  что  для понимания проблемы «наруша-
ет – не нарушает» работодатель права работника в таких 
случаях необходимо обратиться к Гражданскому кодексу 

Украины, а именно Книге  II «Личные неимущественные 
права».

В ГК Украины все личные неимущественные права, в 
зависимости от целевого назначения, делятся на:

1)  личные  неимущественные  права,  обеспечивающие 
естественное  существование  физического  лица  (право  на 
жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность и т.п.);

2) личные неимущественные права, обеспечивающие 
социальное бытие физического лица.

К  личным  неимущественным  правам,  которые  обе-
спечивают социальное бытие физического лица, согласно 
главе 22 ГК Украины следует относить: право на имя; пра-
во на честь, достоинство и деловую репутацию; право на 
индивидуальность; право на изображение и голос; право 
на личную жизнь; право на личные бумаги и тайну кор-
респонденции;  право на  информацию; право на  свободу 
творчества; право на выбор рода занятий; право на посто-
янное  место  жительства;  право  на  неприкосновенность 
жилища; право на передвижение; право на  свободу объ-
единений; право на мирные собрания. 

Для  трудовых  отношений,  а  конкретно  для  отноше-
ний,  связанных  с  наблюдением  работодателя,  особенно 
интересны для исследования следующие права: право на 
изображение и голос; право на личную жизнь.

Статья 307 ГКУ «Защита интересов физического лица 
при  проведении фото-,  кино-,  теле–  и  видеосъемок»  со-
держит  нормы  относительно  того,  что  физическое  лицо 
может быть снято на фото-, кино-, теле– или видеопленку 
только с его согласия. Физическое лицо, которое согласи-
лось на съемку его на фото-, кино-, теле– или видеоплен-
ку, может требовать прекращения их публичного показа в 
той части, которая касается его личной жизни. Не менее 
важным для нашего исследования является норма: «Съем-
ка  физического  лица  на  фото-,  кино-,  теле–  или  видео-
пленку, в том числе тайное, без согласия лица может быть 
проведено только в случаях, установленных законом» Это 
случаи, когда проводятся следственные действия, в судеб-
ном процессе и т.д. [4].

Как видим,  закон не позволяет проводить съемку ра-
ботодателем без согласия физического лица, и, как след-
ствие,  напрашивается  якобы  очевидный  вывод:  если  на 
съемку не было дано согласие, то можно говорить о нару-
шении личного неимущественного права на тайну личной 
жизни и требовать компенсации морального вреда. 

Однако  следует  провести  разграничения  понятий 
«личная  жизнь»  и  «исполнение  трудовых  обязанностей». 
Обратимся  к  Комментарию  Гражданского  кодекса  Укра-
ины:  «Под  понятием  «личная  жизнь»  следует  понимать 
поведение  физических  лиц  вне  выполнения  различных 
общественных  обязанностей,  то  есть  жизнедеятельность 
человека в сфере семейных, бытовых, личных, интимных 
и  других  отношений,  освобожденная  от  «бремени  обще-
ственных интересов» и направленная на достижение лич-
ных целей и удовлетворения собственных интересов. Что 
касается практики Европейского Суда по правам человека, 
то при рассмотрении дел преимущественно оперируют по-
нятием «частная жизнь», под которым понимают в основ-
ном  поведение  человека  в  сфере  интимной  или  половой 
жизни  (см.,  например,  Решение  по  делу  «Hoppic  против 
Ирландии» (Norris v.  Ireland)).  [5, с. 489]. Тогда резонным 
будет вопрос, а считать ли выполнение работы, порученное 
работодателем, личной жизнью человека? Думаем, что нет. 

Труд человека на себя, труд самозанятого лица, пред-
принимателя  можно  назвать  в  какой-то  мере  «личной 
жизнью» этого лица. В таком труде больше личного, чем 
общественного, нет дисциплинарной власти одного чело-
века  над  другим,  нет  подчинения  установленным  извне 
правилам осуществления данного труда. 

В наёмном труде все это есть. И наёмный труд – это 
общественно полезная деятельность, прежде всего. Где в 
нем место личной жизни? 
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На наш взгляд, на работе работник обязан думать о ра-
боте и выполнять ее. Если возникает ситуация, когда необ-
ходимо вспомнить о своем личном (позвонил ребенок из 
школы, необходимо принять лекарство), то она ситуатив-
ная, занимающая по времени небольшой промежуток. Но 
ведь много ситуаций связано именно с прямым нарушение 
должностных обязанностей, когда, например, воспитатель 
детского  сада  вместо  того,  чтобы  заниматься  с  детьми, 
«болтает» с мужем по телефону, со своими коллегами об-
суждает политику и т. д. Не будем забывать случаи, когда 
на рабочем месте с помощью оборудования работодателя 
работники решают свои «проблемы»: переписываются по 
Интернету со своими друзьями, читают новости, с помо-
щью станка и материала работодателя делают деталь для 
своих потребностей и т. д.

Итак, мы считаем, что личной жизни у наёмного ра-
ботника на работе нет. Есть только исполнение должност-
ных  обязанностей,  работы,  предусмотренной  трудовым 
договором. Поэтому и отпадает необходимость защищать 
то, что в данных отношениях отсутствует. 

Однако  правовая  норма  статьи  307  ГКУ  относитель-
но  защиты интересов физического лица при проведении 
фото-, кино-, теле– и видеосъемок не отменяет необходи-
мости ознакомления работника с такими условиями труда. 

Видеосъемка трудового процесса должна быть одним 
из условий трудового договора. Кодекс законов о труде (ст. 
29 КЗоТ Украины) обязывает работодателя проинформи-
ровать работника под расписку об условиях труда, в том 
числе  о  наличии  на  рабочем  месте  опасных  и  вредных 
производственных  факторов,  о  последствиях  их  воздей-
ствия на здоровье и льготы за работу в таких условиях. 

Мы считаем, что согласие работника на съемку должно 
быть выражено в письменном виде. Отсутствие письмен-
ного согласия работника на видеосъемку на рабочем месте 
позволяет утверждать, что запись сделана противоправно. 
Работодатель должен помнить, что такая съемка не может 
служить доказательством каких-либо действий, например 
дисциплинарных проступков работников, поскольку такая 
информация получена с нарушением установленного  за-
коном порядка. 

Рассмотрим, как данная проблема будет решаться в бу-
дущем,  когда будет принят Трудовой кодекс Украины. В 
2015 году Верховная Рада 258 голосами приняла в первом 
чтении доработанный проект Трудового кодекса Украины 
(регистр.  №  1658).  Попытка  унормировать  отношения, 
связанные  с  наблюдением  работодателя,  вызвала  шквал 
критики в адрес Проекта со стороны общественности.

 В данном законопроекте регулируется отношения от-
носительно  наблюдения  за  действиями  работника.  Так, 
статья  30  «Контроль  за  выполнением  работниками  тру-
довых  обязанностей»  содержит  следующие  нормы:  1. 
Работодатель  вправе  контролировать  выполнение  работ-
никами трудовых обязанностей, в том числе с использова-
нием технических средств, если это обусловлено особен-
ностями производства, с обязательным предупреждением 
работников об их применении. При осуществлении такого 
контроля не  допускаются  действия,  унижающие честь  и 
достоинство или которые нарушают другие права работ-
ников. 2. Невыполнение работодателем требований, пред-
усмотренных частью первой настоящей статьи влечет его 
ответственность по закону.

Проект  Трудового  Кодекса  Украины  устанавливает 
обязанность  работодателя  информировать  работников  о 
видеонаблюдении и, кроме того, разрешает видеонаблю-
дение,  только  если  это обусловлено особенностями про-
изводства. Проект Кодекса не  раскрывает понятия  «осо-
бенности производства»,  что  в  будущем после принятия 
Кодекса,  скорее всего, потребует разъяснений Пленумом 
Верховного Суда Украины.

Коллектив  ученых  под  руководством  В.И.  Борденю-
ка  (И.П.  Лавринчук,  Т.М.  Макийчук,  Н.А.  Лаврухина,  

В.Л. Костюк, С.В. Бортник), который сделал заключение 
на проект Трудового кодекса Украины, отметил, что про-
тиворечивой с  точки  зрения соблюдения прав работника 
выглядит предложенная в проекте норма, которая предо-
ставляет работодателю право контролировать выполнение 
работниками  трудовых  обязанностей,  в  том  числе  с  ис-
пользованием технических средств, если это обусловлено 
«особенностями производства» [3].

Нам бы хотелось добавить, что такое противоречивое 
формулирование правовой нормы  также не  дает  и  рабо-
тодателю  полное  право  воспользоваться  возможностью 
обеспечивать  трудовую  дисциплину  с  помощью,  напри-
мер, видеонаблюдения. Не каждый работодатель будет по-
нимать  соответствие  организационных,  технических  ус-
ловий своего предприятия «особенностям производства».

Поэтому  мы  считаем  целесообразным  исключить  из 
данной  правовой  нормы  словосочетание  «если  это  обу-
словлено  особенностями  производства».  На  наш  взгляд, 
это никак не уменьшит объем прав наёмного работника. А 
наоборот, внесет ясность в трактование правовой нормы.

А для того, чтобы права наёмных работников были со-
блюдены в полной мере, в частности имело место соблю-
дение личного неимущественного права при осуществле-
нии видеосъемки, было бы нелишним, если бы в Проекте 
Трудового кодекса Украины было указано, что обязатель-
ным условием трудового договора являются условия тру-
да на рабочем месте. Одним из таких условий будет ви-
деонаблюдение за действиями работника. В таком случае 
при заключении трудового договора работник будет сразу 
знать, что на рабочем месте его работу будут фиксировать 
техническими средствами.

В ст. 33 Проекта обязательными условиями трудового 
договора определены:

1) место работы (с указанием для работодателя – юри-
дического лица – структурного подразделения);

2) время начала действия трудового договора, а в слу-
чае  заключения  трудового  договора  на  определенный 
срок  –  продолжительность  этого  срока  и  основания  для 
заключения срочного трудового договора в соответствии 
с настоящим Кодексом;

3)  трудовая  функция,  которую  будет  выполнять  ра-
ботник:  наименование  профессии,  специализации,  ква-
лификации,  должности  в  соответствии  с  установленной 
классификацией  профессий  и  квалификационных  харак-
теристик;

4) условия оплаты труда;
5) режим труда и отдыха, если он отличается от общих 

правил, установленных у данного работодателя;
6) охрана труда.
Ни слова не сказано про особенности условий труда на 

рабочем месте.
Внесение  такого  необходимого  условия  обеспечит,  во-

первых, выполнение правовой нормы относительно обязан-
ности работодателя ознакомить работника с условиями ра-
боты, во-вторых, – соблюдение гражданско-правовой нормы 
относительно видеонаблюдения за физическим лицом.

Кроме  того,  внесение  такого  обязательного  условия 
в  трудовой  договор,  как  особенности  условий  работы, 
избавит  от  необходимости  брать  с  работника  расписку  
о том, что он ознакомлен с фактом проведения видеона-
блюдения на  рабочем месте,  избавит  от  лишнего  «бума-
готворчества».

Выводы. На основании анализа действующего трудо-
вого законодательства Украины и Проекта Трудового ко-
декса  Украины  в  части  регулирования  правоотношений, 
связанных с соблюдением личных неимущественных прав 
работников при установлении работодателем наблюдения, 
в том числе и с помощью технических средств, за трудом 
наёмных работников  законодателю необходимо  акценти-
ровать внимание на том, что данные общественные отно-
шения остаются неурегулированными в полной мере.
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1. Трудовые правоотношения – это выполнение обще-
ственно-полезной  деятельности  с  подчинением  другому 
лицу и его правилам, поэтому говорить о нарушении лич-
ной жизни в наёмном труде мы считаем неправомерным, 
т.к.  гражданско-правовые  нормы  относительно  личных 
неимущественных  прав  физического  лица,  в  частности 
право на личную жизнь, в данном случае на трудовые пра-
воотношения не распространяются. 

2. Относительно того, что физическое лицо может быть 
снято на фото-, кино-, теле– или видеопленку только с его 
согласия действительно заслуживает дополнительной пра-
вовой детализации в отношении защиты прав наёмного ра-
ботника. В частности, необходимо обязательно ознакомить 
работника при заключении трудового договора с условиями 
работы, в том числе и с дополнительными условиями на-
блюдения и контроля со стороны работодателя. 

В  Проекте  Трудового  кодекса  Украины  законодатель 
данную правовую норму предусмотрел в следующей ре-

дакции:  «Работодатель  вправе  контролировать  выполне-
ние  работниками  трудовых  обязанностей,  в  том  числе  с 
использованием  технических  средств,  если  это  обуслов-
лено особенностями производства, с обязательным пред-
упреждением работников об их применении». Поэтому, на 
наш взгляд, Проект не нарушил ни одно из двух рассма-
триваемых нами гражданских личных неимущественных 
прав: право на личную жизнь и право при осуществлении 
видеосъемки. 

Однако, на наш взгляд, с целью более точного регули-
рования  правовых  отношений,  связанных  с  наблюдени-
ем и контролем работодателя за действиями работников, 
предлагаем внести изменения и дополнения в Проект Тру-
дового кодекса Украины: 

1)  исключить из  статьи  30  словосочетание  «если  это 
обусловлено особенностями производства»;

2) добавить в статью 33 обязательное условие трудово-
го договора – условия работы на рабочем месте.
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У статті досліджуються окремі нормативно-правових акти, їх особливості та засади в умовах сьогодення. Обґрунтовується, що нор-
мативно-правові акти залишаються основною і найбільш поширеною формою трудового права України. Виокремлені особливості норма-
тивно-правових актів як форм трудового права.

Ключові слова: праця, форми трудового права, нормативні акти, локальні акти, акти соціального партнерства.

В статье исследуются отдельные нормативно-правовых акты, их особенности и основы в современных условиях. Обосновывается, 
что нормативно-правовые акты остаются основной и наиболее распространенной формой трудового права Украины. Определены осо-
бенности нормативно-правовых актов как форм трудового права.

Ключевые слова: работа, формы трудового права, нормативные акты, локальные акты, акты социального партнерства.

In article separate standard legal certificates, their features and bases in modern conditions are investigated. It is proved, that standard legal 
certificates remain the basic and most widespread form of the labour right of Ukraine. Features of standard legal certificates as forms of the labour 
right are defined.

Key words: work, forms of the labour right, statutory acts, local certificates, certificates of social partnership.
 
Постановка проблеми. Утвердження України як пра-

вової, соціальної, демократичної держави, що ставить сво-
їм завданням забезпечення прав і свобод людини, вимагає 
з’ясування та вирішення завдань багатьох проблем право-
вого забезпечення суспільних відносин в умовах переходу 
до ринкової економіки. При цьому важливе значення має 
проблема зовнішнього виразу правових норм вітчизняно-

го права, серед яких суттєво підвищилась роль законів як 
актів вищої юридичної сили та відбулося зниження пито-
мої ваги підзаконних актів, що приймаються на виконання 
законів.  Особливої  актуальності  у  зв’язку  із  цим  набула 
проблема ієрархії та взаємозалежності форм права.

Нормативно-правовий акт є носієм, формою реального 
буття та закріплення норм права,  їх виразу та  існування. 
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Більше  того,  він  є  найбільш  розповсюдженою  формою 
трудового  права  як  системи  правових  норм  і  самостій-
ної галузі права. Це і закони, які ухвалює Верховна Рада 
України, і укази Президента України та постанови Кабіне-
ту Міністрів України, а також різноманітні відомчі акти, і 
навіть локальні норми, що діють у межах конкретних під-
приємств.

Метою даної статті є науково-теоретичне дослідження 
окремих нормативно-правових актів, їх особливості та за-
сади в умовах сьогодення.

В юридичній літературі зазначена проблематика част-
ково  розглядалася  в  працях  таких  вчених-юристів,  як  
Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, 
В.В.  Жернаков,  І.В.  Зуб,  Р.І.  Кондратьєв,  О.М.  Костюк,  
Л.І.  Лазор,  А.Р.  Мацюк,  П.Д.  Пилипенко,  О.І.  Процев-
ський, В.Г. Ротань, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева та ін.

Виклад основного матеріалу. До  специфічних  осо-
бливостей нормативно-правових актів як форм трудового 
права П.Д. Пилипенко відносить:

– наявність поряд з актами, виданими на централізо-
ваному (державному) рівні, локально-правових актів, які 
розробляються безпосередньо на підприємствах і забезпе-
чують найефективнішу дію трудового законодавства;

–  наявність  нормативно-правових  актів,  які  мають 
конститутивний  (базовий)  характер  і  не  виконують  без-
посередньо регулятивної функції. Такі акти передбачають 
прийняття на їх основі локальних актів, які й регулюють 
трудові  відносини  (наприклад,  Типові  правила  внутріш-
нього трудового розпорядку);

– наявність значної кількості актів Міністерства праці і 
соціальної політики України, які сприяють правильному і 
однозначному застосуванню норм трудового права;

– наявність нормативно-правових актів, які обумовлені 
ступенем  диференціації  правового  регулювання  трудових 
відносин залежно від умов виробництва, кліматичних умов, 
суб’єктних ознак і соціальних груп працівників [1, с. 87].

Трудове  законодавство  можна  класифікувати  (поді-
ляти) на такі групи, як: Конституція України; міжнародні 
договори України;  закони; підзаконні нормативно-право-
ві акти, в тому числі нормативні акти органів державної 
виконавчої влади, місцевого самоврядування; нормативні 
акти, ухвалені на всеукраїнському та/або місцевому рефе-
рендумі; нормативні акти колишнього Союзу РСР, Україн-
ської РСР [2, с. 210].

Як  і  належить,  визначальне місце  серед форм  трудо-
вого  права  і  централізованого  законодавства  безперечно 
відводиться Конституції України [3].

Конституція  України  закріплює  за  кожною  людиною 
право на працю, на належні, безпечні і здорові умови пра-
ці,  на  заробітну  плату,  не  нижчу  від  визначеної  законом  
(ст. 43), на страйк (ст. 44), на відпочинок (ст. 45) та ін. Вона 
виключає  в  трудових  відносинах  будь-яку  дискримінацію 
та проголошує, що всі громадяни мають рівні конституцій-
ні права та свободи та є рівними перед законом незалежно 
від раси, кольору шкіри, майнового стану, місця проживан-
ня тощо (ст. 24). Важливе значення має право громадян на 
участь у професійних спілках із метою захисту своїх трудо-
вих та соціально-економічних прав та інтересів (ст. 36) [3].

Отже, крім визначення основних принципів трудово-
го права, відповідні статті Конституції України закріплю-
ють також основні права громадян як суб’єктів трудового 
права, визначають зміст трудового законодавства у сфері 
прав громадських організацій, оплати праці, регулювання 
робочого часу та часу відпочинку, дисципліни праці, охо-
рони праці, соціального страхування тощо.

Розвиток  закріплених  Конституцією  України  загаль-
них  напрямків  правового  регулювання  праці  громадян  в 
умовах демократичної  держави  здійснюється  за  допомо-
гою кодифікованих та поточних законів.

Найбільш  вагоме  місце  серед  форм  трудового  права 
займає КЗпП, фундаментальна, основна, особлива, підви-

щеної юридичної сили форма трудового права. Кодифіко-
ваний закон про працю – це єдиний, юридично та логічно 
цілісний, внутрішньо узгоджений законодавчий акт, який 
закріплює юридичні особливості даної галузі. Кодекс – це 
закон, в якому об’єднані та систематизовані норми права, 
які  регулюють  визначену  групу  стабільних  суспільних 
відносин [4].

Чинний КЗпП був прийнятий ще 10 грудня 1971 року. 
Звичайно, що за своє вже понад тридцятилітнє існування 
до нього неодноразово вносилися зміни і доповнення.

На  сьогодні  поряд  із  КЗпП  регулювання  трудових  та 
пов’язаних із ними відносин здійснюється значною кількіс-
тю поточних  законів,  зокрема  законами України «Про  за-
йнятість населення», «Про оплату праці», «Про відпустки», 
«Про колективні  договори  та  угоди»,  «Про порядок  вирі-
шення колективних трудових спорів (конфліктів)» тощо.

При цьому прийняття таких законів у переважній біль-
шості  випадків не  тягне  за  собою одночасного внесення 
змін  і доповнень до КЗпП, незважаючи на те, що норми 
цих законів вступають у суперечність із нормами КЗпП.

Безперечним  є  те, що  наявність  двох  рівних  за юри-
дичною  силою  але  різних  за  змістом  нормативно-пра-
вових  актів  створює  проблеми  під  час  їх  застосування  
[5, с. 19]. Для ліквідації таких колізій та забезпечення єд-
ності  трудового  законодавства,  на  нашу  думку,  варто  на 
законодавчому рівні визначити ієрархію кодифікованих та 
поточних нормативно-правових актів, надавши вищу юри-
дичну силу кодифікованим нормативно-правовим актам.

Тому, на нашу думку, трудові та пов’язані з ними від-
носини повинні регулюватися лише КЗпП, який повинен 
бути  зведеним  за  змістом  нормативно-правовим  актом 
трудового законодавства вищої юридичної сили, що спри-
ятиме не лише однозначному застосуванню норм трудово-
го законодавства,  але й  забезпечить єдність у правовому 
регулюванні трудових та пов’язаних із ними відносин.

Важливе  місце  серед  форм  трудового  права,  які  за-
безпечують регулювання трудових та пов’язаних із ними 
відносин,  займають  правові  акти  централізованого  за-
конодавства, які ухвалюються в розвиток  і на виконання 
чинних законів, за що й отримали назву підзаконних нор-
мативно-правових актів. Це акти глави держави, уряду, мі-
ністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 
З  їх  допомогою  заповнюються  прогалини  законодавчого 
рівня  регулювання,  досягається  повнота  й  ефективність 
правового  забезпечення  трудових  і  пов’язаних  із  ними 
відносин.

Чи не найголовнішу роль у  сфері  створення  системи 
підзаконних  актів  відіграють  акти  Президента  України, 
який відповідно до Конституції нашої держави (Ст. 102) є 
главою держави, гарантом додержання Конституції Укра-
їни, прав і свобод людини і громадянина. За юридичними 
ознаками  акти  Президента  України  (крім  актів  застосу-
вання норм права) є нормативними, тобто такими, в яких 
містяться правила поведінки загального характеру, розра-
ховані на багаторазове використання. Вони спрямовані на 
виконання законів, конкретизацію і реалізацію тих законо-
давчих положень, які цього потребують, є обов’язковими 
для виконання і забезпечуються примусовою силою.

Чільне місце в ієрархічній структурі законодавства за-
ймають  акти Кабінету Міністрів України,  який  є  вищим 
органом  державної  виконавчої  влади  України  і  очолює 
практичну  роботу  щодо  реалізації  реформ  і  здійснення 
функцій  держави  щодо  контролю  за  найманою  працею. 
Згідно  зі  ст.  117  Конституції  України  Кабінет Міністрів 
України в межах своєї компетенції та на підставі Консти-
туції і законів України, постанов Верховної Ради України, 
указів  та  розпоряджень  Президента  України  наділений 
правом  видавати  в  межах  своїх  повноважень  постанови 
і  розпорядження. Вони мають  нормативний  характер  і  є 
обов’язковими до виконання. У нормативно-правових ак-
тах Кабінету Міністрів України роз’яснюються, конкрети-
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зуються, розвиваються чинні закони, встановлюється по-
рядок їх застосування. Ці нормативно-правові акти Уряду 
можуть стосуватися різних питань трудових відносин.

З  урахуванням  характеру  компетенції  міністерства  та 
інші центральні органи виконавчої влади приймають акти: 
загальної дії, які розповсюджуються на всі галузі господар-
ства та управління; міжвідомчого (міжгалузевого) характеру, 
які діють у двох та більше галузях народного господарства 
чи сфері управління; відомчі галузевого типу, які регулюють 
суспільні відносини в межах однієї галузі чи сфери управ-
ління; внутрішньовідомчі, управляючі підлеглими підприєм-
ствами, установами, організаціями [2, с. 209].

Відомчі  акти  містять  приписи  з  окремих  питань  ре-
гулювання праці на підприємствах певної галузі. Вони є 
підзаконними, їхній зв’язок із законами опосередкований, 
як  правило,  актами  Кабінету Міністрів  України.  Тому  в 
навчальній літературі висловлена думка, що вони в осно-
вному розвивають, конкретизують та доповнюють правові 
приписи вищих за юридичною силою актів [6, с. 140].

Правовий акт міністерства, як зазначає Ю.А. Тихоми-
ров, – це письмовий документ, виданий визначеним орга-
ном на підставі і в межах своїх законних повноважень для 
виконання  вимог  закону  та  з  метою  реалізації  міністер-
ством або іншим центральним органом виконавчої влади 
покладених на нього функцій [7, с. 54]. Він має офіційний 
характер  та  обов’язкову  силу для  всіх  суб’єктів  у  сфері, 
підвідомчій міністерству чи іншому центральному органу 
виконавчої влади.

Особливе місце серед актів міністерств займають по-
станови,  роз’яснення  та  інструкції  Міністерства  соці-
альної  політики  України,  які  забезпечують  правильне  і 
однакове тлумачення та  застосування чинного трудового 
законодавства.

Більшість постанов Міністерства соціальної політики 
України  є  самостійними  нормативно-правовими  актами, 
які  в  деталях  втілюють  ідею  закону,  указу  Президента 
України чи постанови Кабінету Міністрів України. Мініс-
терство  соціальної  політики  України  забезпечує  єдність 
у регулюванні праці,  заробітної плати та  соціальних пи-
тань у межах всієї країни, здійснює контроль та перевірку 
діяльності  міністерств,  інших  центральних  органів  ви-
конавчої  влади  та  підлеглих  їм  підприємств,  організацій 
із  питань  правильного  застосування  законодавства щодо 
нормування та тарифікації праці, підготовки та підвищен-
ня  кваліфікації  кадрів,  використання  трудових  ресурсів, 
покращення умов праці тощо.

Нормативні  акти,  які  є  формами  трудового  права,  в 
межах своєї компетенції видають також інші міністерства 
і центральні органи виконавчої влади, які здійснюють пра-
вове регулювання широкого кола питань у сфері праці, за-
робітної  плати,  укладення  колективних  договорів  тощо. 
Накази, розпорядження та  інструкції цих органів містять, 
як правило, приписи з окремих питань регулювання праці 
на підприємствах певної  галузі. До числа таких актів,  зо-
крема, належать галузеві правила внутрішнього трудового 
розпорядку,  типові штати  адміністративно-управлінського 
персоналу,  інструкції по техніці безпеки та  ін. В окремих 
випадках акти окремих міністерств можуть носити і загаль-
не (міжгалузеве) значення, якщо вони видаються за спеці-
альним розпорядженням Кабінету Міністрів України.

До міжнародних форм трудового права належать між-
народні договори та угоди, двосторонні та багатосторон-
ні, безпосередньо присвячені праці або якщо вони містять 
окремі норми трудового права. 

Найбільш  вагоме  значення  серед  міжнародних  форм 
трудового  права  займають  конвенції  та  рекомендації 
МОП,  які  разом  утворюють Міжнародний Кодекс  праці, 
що  регулює  питання  тривалості  робочого  часу,  охорони 
праці,  оплачуваних  відпусток,  безробіття,  мінімальних 
ставок заробітної плати, виробничого травматизму, проф-
захворювань тощо.

Розвитком договірного методу регулювання трудових 
відносин і відносин, тісно пов’язаних із ними, викликана 
поява  таких джерел  трудового права,  як  акти  соціально-
го партнерства  та локальні нормативно-правові  акти. До 
актів соціального партнерства відносяться генеральна, га-
лузева і регіональна угода, а також колективний договір.

Розвитком договірного методу регулювання трудових 
відносин і відносин, тісно пов’язаних із ними, викликана 
поява  таких джерел  трудового права,  як  акти  соціально-
го партнерства  та локальні нормативно-правові  акти. До 
актів  соціального  партнерства  відносяться  генеральна, 
галузева  і  регіональна  угода,  а  також  колективний  дого-
вір.  Генеральна  угода  укладається  на  державному  (наці-
ональному) рівні, галузева – на галузевому рівні, а регіо-
нальна – на рівні адміністративно-територіальної одиниці. 
Умови колективних договорів і угод, укладених відповід-
но до діючого законодавства, є обов’язковими для підпри-
ємств, на які вони поширюються, і сторін, що їх уклали. 
Якщо умови колективних договорів або угод погіршують 
положення працівників у порівнянні із чинним законодав-
ством, то вони є недійсними, а  їх включення в договори 
і угоди забороняється. До того ж,  галузева  і регіональна 
угоди  не  можуть  погіршувати  положення  працівників  у 
порівнянні з генеральною угодою.

Локальні нормативно-правові акти призначені для ре-
гулювання трудових відносин і відносин, тісно пов’язаних 
із ними, в рамках певного підприємства, установи, орга-
нізації. До них відносяться колективний договір, правила 
внутрішнього  трудового  розпорядку,  графіки  відпусток, 
графіки змінності, накази та ін. Локальні нормативно-пра-
вові акти приймаються безпосередньо трудовим колекти-
вом або профспілковим органом, що представляє інтереси 
трудового  колективу,  та  власником  або  уповноваженим 
ним органом.

Локальним  нормам  властиві  такі ж  ознаки,  як  і  нор-
мам права загальної дії: в значній ступені абстрактні, не-
персоніфіковані;  характеризуються  неодноразовістю  за-
стосування; володіють рівнозначною юридичною силою; 
допускають можливість державного примусу у випадку не-
виконання встановлених ними правил поведінки [8, с. 41].  
До специфічних рис локальних норм відносять: особливий 
порядок формування волі держави (через нормотворчу ді-
яльність  керівників  об’єднань,  підприємств,  організацій, 
як правило, спільно чи за погодженням із профспілковим 
комітетом);  обмежена  сфера  дії;  відсутність  у  більшості 
випадків  встановленого  порядку  прийняття  цих  норм,  а 
також їх обов’язкової форми. 

Зазначені  нормативні  акти  займають  початковий ща-
бель  в  ієрархії  джерел  трудового  права,  являючи  собою 
децентралізацію правового регулювання трудових відно-
син. Вони конкретизують і доповнюють акти, прийняті в 
централізованому порядку, з урахуванням специфіки кон-
кретного  виробництва,  в  межах,  зумовлених  законодав-
ством. У всіх випадках суб’єкти локальної нормотворчос-
ті не можуть виходити за рамки наданої їм компетенції, а 
локальні норми не повинні суперечити загальним нормам 
про працю. Тобто локальні акти не повинні погіршувати 
правове положення працівника в порівнянні із чинним за-
конодавством.

Говорячи про джерела трудового права, необхідно та-
кож зупинитися на актах судової влади, таких як рішення 
Конституційного Суду України і керівні роз’яснення Пле-
нуму Верховного Суду України. Конституцією України  і 
Законом України «Про Конституційний Суд України» пе-
редбачене виключне право Конституційного Суду Украї-
ни  –  право  офіційного  тлумачення Конституції  і  законів 
України. Досліджуючи акти судів загальної юрисдикції як 
джерела трудового права, можна дійти деяких висновків.

1. Джерелами трудового права України потрібно вва-
жати  окремі  акти  судів  загальної  юрисдикції,  зокрема:  
1)  рішення  Верховного  Суду  України,  ухвалених  за  на-
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слідками  розгляду  заяви  про  перегляд  судового  рішення 
з мотивів  неоднакового  застосування  судом  (судами)  ка-
саційної  інстанції одних і тих самих норм матеріального 
права  у  подібних правовідносинах;  2)  рішення  судів  ви-
щих  та  нижчих  інстанцій,  ухвалені  за  аналогією  закону 
та права; 3) рішення, ухвалені на основі норм, що містять 
оцінні поняття; 4) рішення судів, в яких безпосереднього 
використані конституційні норми.

2. Значення і роль нормативних рішень судів для пра-
вового  регулювання  суспільних  відносин,  у  тому  числі 
предмета  трудового  права,  постійно  зростатиме.  Цьому 
сприятиме  недосконалість  правового  забезпечення  сус-
пільних відносин. Йдеться, насамперед, про переобтяжен-
ня чинного законодавства правовими нормами, що мають 
оцінний, абстрактний чи загальний характер. Крім цього, 
сьогодні  законодавство  не  здатне  забезпечити  ефектив-
не правове регулювання суспільних відносин, які досить 
швидко розвиваються та змінюються.

Висновки. Отже,  незважаючи на  значне  розширення 
протягом останніх років договірного регулювання трудо-

вих та пов’язаних  із ними відносин, нормативно-правові 
акти залишаються основною і найбільш поширеною фор-
мою трудового права України. Це зумовлено рядом чин-
ників, серед яких варто відзначити історичні умови розви-
тку правової системи, необхідність забезпечення єдності 
правового  регулювання  трудових  та  пов’язаних  із  ними 
відносин, соціальну спрямованість економіки держави, у 
зв’язку із чим визначальним стає правовий захист найма-
них працівників.

Особливостями  нормативно-правових  актів  як  форм 
трудового права є: наявність поряд з актами, виданими на 
централізованому  (державному)  рівні,  локально-право-
вих  актів;  наявність  нормативно-правових  актів,  які  ма-
ють  конститутивний  (базовий)  характер  і  не  виконують 
безпосередньо  регулятивної  функції;  наявність  значної 
кількості  актів  Міністерства  соціальної  політики  Украї-
ни; наявність нормативно-правових актів, які обумовлені 
ступенем диференціації правового регулювання трудових 
відносин  залежно  від  умов  виробництва,  кліматичних 
умов, суб’єктних ознак і соціальних груп працівників.
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ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛиВОСТІ ЗЕМЕЛьНОГО СЕРВІТУТУ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАїНи 
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Стаття присвячена дослідженню поняття та особливостей земельного сервітуту за законодавством України. Досліджено історію ви-
никнення та становлення земельних сервітутів, види земельних сервітутів та підстави їх припинення, проблеми формування сучасної 
моделі сервітутних прав в Україні в контексті досвіду європейських країн. Сформульовано висновки і пропозиції, спрямовані на вдоско-
налення земельного законодавства в сфері регулювання сервітутних відносин.

Ключові слова: земельний сервітут, власник земельної ділянки, користувач земельної ділянки, сусідня земельна ділянка, договір 
земельного сервітуту.

Статья посвящена исследованию понятия и особенностей земельного сервитута по законодательству Украины. Исследована исто-
рия возникновения и становления земельных сервитутов, виды земельных сервитутов и основания их прекращения, проблемы форми-
рования современной модели сервитутных прав в Украине в контексте опыта европейских стран. Сформулированы выводы и предло-
жения, направленные на совершенствование земельного законодательства в сфере регулирования сервитутных отношений.

Ключевые слова: земельный сервитут, владелец земельного участка, пользователь земельного участка, соседний земельный уча-
сток, договор земельного сервитута.

The article investigates the concept and features of servitude under the laws of Ukraine. And studied the history of the establishment of land 
easements, servitudes types and reasons of suspension, the problem of forming a modern model land easement rights in Ukraine in the context 
of European experience. The conclusions and proposals aimed at improving land legislation in the regulation land easement relations.

Key words: land easement, land owner, land user, neighboring land, contract of servitude.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРиРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Впровадження земельних сер-
вітутів в українську правову систему зумовлене активним 
розвитком  земельних  правовідносин  у  нашій  державі. 
Земля  є  основою  економічного  розвитку  України,  тому 
відносини  землекористування мають бути належним чи-
ном врегульовані.

Стан опрацювання. Питання  земельних  сервітутів 
досліджувалося такими вченими: А. Бабаєв, М. Гончарен-
ко,  П.  Кулинич,  А.  Копилов,  О.  Кірієнко,  Р. Марусенко,  
С.  Мітягіна,  Л.  Спіцина,  В.  Уркевич,  Є.  Харитонов,  
В. Цюра, Н. Шуляк. Проте постійне ускладнення земель-
них  правовідносин  вимагає  відповідних  законодавчих 
змін та доповнень. Таким чином, проблема прав на чужі 
земельні  ділянки  актуалізується  і  потребує  подальшого 
дослідження.

Метою статті  є дослідження  законодавчого  закріплення 
і практичного застосування сервітутів, виявлення особливос-
тей сервітутного права, недоліків законодавства та розроблен-
ня рекомендацій з метою вирішення зазначених проблем.

Виклад основного матеріалу. Перші  згадки правово-
го регулювання сервітутів містяться в Законах XII таблиць 
Давнього  Риму. У  ті  часи  земельні  ділянки  перебували  у 
користуванні окремих сімей і виступали власністю грома-
ди.  Рівноцінними  земельні  ділянки  бути  не  могли.  Тому 
землекористувач  ділянки  з  певною перевагою мав надати 
сусідам змогу нею користуватися. Після введення приват-
ної власності на землю стало набагато складніше задоволь-
няти потреби однієї земельної ділянки коштом іншої. Тому 
римляни  закріплюють  право  власника  земельної  ділянки, 
позбавленої певних переваг, користуватися ними на сусід-
ньому наділі незалежно від волі його власника. Таке право 
користування земельною ділянкою назвали сервітутом (від 
лат. servitus – «підпорядкованість, повинність») [1]. 

На  території  України  перші  правові  норми  про  зе-
мельні  сервітути  з’являються  у  Книгах  Законних  часів 
Київської Русі. Цей нормативно-правовий акт регулював 
земельні  правовідносини ХІІІ  – ХІV  ст. У  тексті  (гл.  84 
Землеробського закону), зокрема, йдеться про право зем-
левласника  допускати  чи  забороняти  протікання  води  з 
чужого млину по своїй землі [2].

У  радянський  період  земля  перебувала  у  виключній 
державній власності, тому сервітути, як й інші «права на 
чужі речі», були вилучені з цивільного права. Та й особли-
вої потреби у сервітутах не виникало, оскільки усі питан-
ня  землекористування  та  землевідведення вирішувалися, 
як правило,  в  адміністративному порядку органами дер-
жавної влади та управління [3].

Впровадження  земельних  сервітутів  у  законодавство 
незалежної  України  почалося  із  прийняттям  Земельного 
кодексу (далі – ЗКУ) 25 жовтня 2001 р., у ст. 98 якого ви-
значено, що право земельного сервітуту – це право влас-
ника  або  землекористувача  однієї  земельної  ділянки  на 
обмежене  платне  (або  безоплатне)  користування  чужою 
земельною ділянкою [4]. 

У правовій науці існують різні підходи до визначення 
земельного  сервітуту.  Так, Ю. Жаріков  визначає  земель-
ний  сервітут  як  право  обмеженого  користування  однією 
чи  кількома  сусідніми  земельними  ділянками,  яке  може 
встановлюватись угодою власників земельних ділянок чи 
рішенням суду [5].

В. Гуревський доходить висновку про те, що земель-
ний  сервітут  –  це  такий  сервітут,  який  може  бути  вста-
новлений  на  вимогу  власника  чи  користувача  земельної 
ділянки  заради  її  обслуговування  шляхом  використання 
корисних властивостей сусідньої земельної ділянки за до-
мовленістю між власниками цих ділянок [6].
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Чинне земельне законодавство на рівні закону не відо-
бразило  поняття  «земельний  сервітут»,  дано  визначення 
лише «права земельного сервітуту». Спробуємо проаналі-
зувати  наведені  визначення  та  сформулювати  дефініцію, 
яка  б  якомога  точніше  відображала  правову  сутність  зе-
мельного сервітуту.

Слушною  є  думку О.  Кирієнка, що  право  земельного 
сервітуту – це право, об’єктом якого є конкретна обслуго-
вуюча  земельна  ділянка,  а  суб’єктом  –  власник  (користу-
вач) конкретної пануючої ділянки, тобто право земельного 
сервітуту не є особистим правом. Вчений вважає, що право 
земельного сервітуту – це суб’єктивне право виключно осо-
би,  яка  є  користувачем чи  власником пануючої  земельної 
ділянки, а у разі встановлення земельного сервітуту мають 
враховуватися як інтереси власника (користувача) панівної 
земельної ділянки, так і власника (користувача) обслугову-
ючої ділянки [7].

Земельні  сервітути  можуть  бути  постійними  й  тим-
часовими  залежно  від  мети  використання  обслуговуючої 
ділянки  власником  (користувачем)  пануючої  ділянки.  На 
думку П. Кулинича,  до постійних  сервітутів належать  зе-
мельні сервітути, за яких одна ділянка постійно обслуговує 
іншу, підвищуючи її здатність задовольняти певні потреби 
власника  (користувача)  ділянки.  Прикладом  тимчасового 
земельного  сервітуту  може  бути  сервітут,  у  рамках  якого 
здійснюється  розташування  на  сусідній  (обслуговуючій) 
ділянці  власником  (користувачем)  пануючої  ділянки буді-
вельних риштувань і складування будівельних матеріалів з 
метою ремонту будинків  і споруд [8]. Підтримуємо також 
думку вченого про те, що одним із правових наслідків вста-
новлення земельного сервітуту є саме обтяження обслуго-
вуючої  земельної  ділянки.  Відповідно,  власник  (користу-
вач)  пануючої  земельної  ділянки  одержує  право  лише  на 
обмежене користування обслуговуючою ділянкою.

Ст. 102 Земельного кодексу України  (далі – ЗКУ) міс-
тить вичерпний перелік підстав припинення дії земельних 
сервітутів. Однак настання таких підстав, на нашу думку,  
є лише підставою для скасування його державної реєстрації 
і не тягне за собою автоматичного припинення дії сервіту-
ту. Лише після скасування державної реєстрації земельного 
сервітуту його дія припиняється.

Правове регулювання сервітутних відносин в європей-
ських країнах є більш розвиненим, тому можна вести мову 
про  те, що нині  в Україні  закладено лише основи норма-
тивного  регулювання  таких  прав.  Ще  з  часів  римського 
права сервітутні права становлять основу прав на чужі речі,  
й так само як і у Стародавньому Римі, в сучасних законо-
давствах  виділяють  різні  види  сервітутних  прав  [9].  При 
цьому в окремих країнах ці види прав прямо закріплені на 
рівні кодексів, де повністю деталізовано специфіку їх пра-
вового режиму (Німецьке цивільне уложення, Французький 
цивільний кодекс, Цивільний кодекс  Італії, Цивільний ко-
декс Мальти тощо). Натомість, в інших країнах визначено 
лише загальні вихідні положення того чи іншого виду сер-
вітутів, а свою деталізацію вони отримують в інших норма-
тивних актах, часто підзаконного характеру (ЦК Вірменії, 
ЦК Монголії, ЦК Білорусії, ЦК Казахстану, тощо). Деколи 
в нормативних актах права на чужі речі структурно погли-
наються розділом «речове право» або «право власності» без 
їх виокремлення.

Основним  критерієм  такого  місця  в  законодавстві  є 
визначення суті сервітутних прав. В одних випадках вони 
визначаються як обтяження права власності та похідні від 
нього (Білорусія, Росія), в інших – як самостійні права (Іс-
панія, Італія, Франція, Польща).

Варто  зазначити, що Україна  у  цьому  питанні  займає 
проміжну  позицію.  Закріпивши  положення  про  права  на 
чужі речі і зокрема сервітути в самостійній главі Цивільно-
го кодексу України (далі – ЦКУ), вітчизняний законодавець 
все ж вдався до описового, загального підходу в частині ви-
значення правового режиму окремих видів сервітутів. Біль-

ше  того,  доводиться  констатувати,  що  вітчизняна  модель 
сервітуту  своїм предметом має  лише нерухомість. Це  ви-
пливає з буквального тлумачення ст. 401 ЦКУ, в ч. 1 і 2 якої 
фігурує лише «земельна ділянка», «інші природні ресурси» 
та «нерухоме майно» як об’єкти сервітутних прав.

У законодавстві зарубіжних країн сервітути, як правило, 
класифікують на особисті та земельні (реальні, предіальні). 
Такий поділ здійснюється за об’єктним критерієм. Ця ди-
ференціація притаманна як джерелам римського права, так 
і сучасним нормативно-правовим актам,  зокрема Франції, 
Німеччини, Польщі, Іспанії, Естонії [10, с. 148–150].

Наприклад, положеннями ст.ст. 201, 225 Закону Естонії 
«Про речове право» від 9 червня 1993 р. передбачено, що 
особистий сервітут – це обтяження речі таким чином, щоб 
особа, на користь якої встановлено обтяження, могла у ви-
значених межах користуватися річчю і отримувати її плоди 
[11]. Подібні норми містяться у положеннях ЦК Польщі, де 
особистим сервітутом є право користування, яке встанов-
люється на користь особи та службовість аналогу земель-
ного сервітуту, який встановлюється на користь нерухомого 
майна. ЦК Аргентини також виділяє речові та особисті сер-
вітути залежно від того, стосовно якого об’єкта встановле-
не таке право – щодо речі чи особи (ст.ст. 2971–2972) [12]. 

Такий поділ притаманний і законодавству України. Про-
те  варто  наголосити  на  тому,  що  різниця  між  особистим 
та  земельним  сервітутом  простежується  не  зовсім  чітко. 
Зокрема,  ст.  401  ЦКУ  передбачає,  що  право  користуван-
ня чужим майном (сервітут) може встановлюватись щодо 
земельної ділянки,  інших природних ресурсів  (земельний 
сервітут)  або  іншого  нерухомого  майна  для  задоволення 
потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені в інший 
спосіб. Більше того, незрозумілим є те, за яким принципом 
варто виділяти земельні та особисті сервітути, а якщо і ви-
діляти, то які сервітути слід кваліфікувати як особисті. За 
логікою законодавця, виходить, що земельними є сервітути, 
які належать власникові (володільцеві) земельної ділянки, 
а особистими – ті, які належать «іншим, конкретно визна-
ченим особам». З огляду на сказане, ст. 401 ЦКУ необхід-
но сформулювати так, щоб у ній, крім загального поняття 
сервітуту, було чітко розмежовано специфіку земельних та 
особистих сервітутів.

ЗКУ в ч. 2 ст. 100 визначає підстави для встановлення 
земельного  сервітуту:  сервітут  може  бути  встановлений 
договором,  законом,  заповітом  або  рішенням  суду. Серві-
тут може належати власникові (володільцеві) сусідньої зе-
мельної ділянки, а також іншій конкретно визначеній особі 
(особистий сервітут). Згідно ч. 3 ст. 101 ЗКУ, власник (зем-
лекористувач) земельної ділянки, щодо якої встановлений 
земельний  сервітут, має право вимагати від осіб,  в  інтер-
есах яких встановлений земельний сервітут, плату за його 
встановлення,  якщо  інше  не  передбачено  законом. Право 
визначення  розміру  плати  за  користування,  встановлене 
сервітутом, належить суб’єктам сервітутних відносин. Ра-
зом з тим дотепер не склалося єдиної практики щодо питан-
ня встановлення плати за сервітут. 

Висновки. Таким  чином,  правовідносини  земельного 
сервітуту  під  час  практичного  застосування  відповідних 
норм права породжують значну кількість проблемних пи-
тань. З метою їх вирішення вважаємо необхідним на зако-
нодавчому рівні закріпити поняття «земельний сервітут», а 
саме: земельний сервітут – це право обмеженого, платного 
або безоплатного користування однією чи кількома земель-
ними ділянками, що виступають обслуговуючими, для ком-
пенсації  недоліків  пануючої  земельної  ділянки, що  надає 
одній особі право користування, а на іншу покладає певні 
обов’язки. Крім того, необхідно на законодавчому рівні за-
кріпити істотні умови договору земельного сервітуту: спо-
сіб обтяження земельної ділянки; опис місця розташування 
із визначенням меж поширення права земельного сервітуту 
на плані  (схемі); строк дії договору земельного сервітуту; 
розмір плати за земельний сервітут та вид користування. 
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ДІЯЛьНІСТь НАЦІОНАЛьНОї ПОЛІЦІї 
У СФЕРІ ОхОРОНи НАВКОЛиШНьОГО ПРиРОДНОГО СЕРЕДОВиЩА
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Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Розглянуто діяльність Національної поліції у сфері забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного серед-
овища. Зазначено місце навколишнього природного середовища в системі об’єктів правової охорони. Визначено нормативну базу, відпо-
відно до якої здійснюється регулювання відносин у сфері охорони навколишнього природного середовища. Проаналізовано положення 
Закону України «Про Національну поліцію» у частині, що регулює ці правовідносини. Також виокремлено проблемні питання і надано 
пропозиції стосовно їх вирішення.

Ключові слова: Національна поліція, екологія, екологічна безпека, охорона навколишнього природного середовища, природні 
ресурси.

Рассмотрена деятельность Национальной полиции в сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей есте-
ственной среды. Отмечено место окружающей естественной среды в системе объектов правовой охраны. Определена нормативная 
база, в соответствии с которой осуществляется регулирование отношений в сфере охраны окружающей естественной среды. Про-
анализированы положения Закона Украины «О Национальной полиции» в части, которая регулирует данные правоотношения. Также 
выделены проблемные вопросы и предоставлены предложения относительно их решения.

Ключевые слова: Национальная полиция, экология, экологическая безопасность, охрана окружающей среды, природные ресурсы.

Activity of the National police is considered in the field of providing of ecological safety and guard of natural environment. The place of natural 
environment is marked in the system of objects of legal safeguard. Certain normative base in accordance with that adjusting of relations comes 
true in the field of the guard of natural environment. The analyzed Law of Ukraine provisions are “About the National police” in part that regulates 
these legal relationships. Problem questions are also distinguished and grant of suggestions in relation to their decision.

Key words: National police, ecology, environmental safety, environmental protection, natural resources.

Постановка проблеми. Сьогодні  серед  значної  кіль-
кості глобальних проблем людства проблема забезпечення 
екологічної безпеки посідає одне з провідних місць, адже 
саме від результатів її вирішення залежить майбутнє сві-
тового співтовариства. З огляду на ці обставини охорона 
навколишнього  природного  середовища,  а  також  раціо-
нальне  використання  природних  ресурсів  і  збереження 
безпечного  середовища  життєдіяльності  людини  є  ваго-
мим чинником динамічного економічного, соціального та 
екологічного розвитку України. Сприяючи врегулюванню 
цієї проблеми, держава в особі уповноважених органів за-

безпечує  проведення  екологічної  політики,  спрямованої 
на  збереження  природи  та  її  складових  частин.  Вимоги 
щодо  забезпечення  гармонійної  взаємодії  суспільства  і 
природи, раціонального використання, ефективної охоро-
ни і вчасного відтворення природних об’єктів закріплені в 
екологічному законодавстві та визначають правові, еконо-
мічні і соціальні основи організації і здійснення охорони 
навколишнього  природного  середовища  в  інтересах  ни-
нішнього і майбутнього поколінь.

Ратифікувавши Угоду про  асоціацію  з Європейським 
Союзом, наша держава здійснила вибір стосовно страте-
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гічних шляхів економічного та політико-правового розви-
тку,  спрямованого  на  повноправне  членство  в  ЄС.  Тому 
подальші  радикальні  реформи  і  позитивні  результати 
від  їхнього  впровадження  мають  особливе  значення  для 
успішного розв’язання проблеми охорони навколишнього 
природного  середовища,  в  рамках  якої  узгоджено  функ-
ціонують  державні,  національні,  регіональні  та  глобаль-
ні аспекти. Проте деякі питання потребують подальшого 
розгляду та розроблення для застосування. А саме питан-
ня  удосконалення  роботи  Національної  поліції  у  сфері 
охорони навколишнього середовища.

Метою статті є дослідження діяльності Національної 
поліції у  сфері  забезпечення екологічної безпеки та охо-
рони навколишнього природного середовища, з’ясування 
проблемних  питань  і  надання  пропозицій  стосовно  вдо-
сконалення такої діяльності.

Стан опрацювання. Значна  увага  зосереджена 
на  дослідженні  суті  питань  діяльності  у  сфері  охоро-
ни  природи,  що  підтверджується  численними  працями  
В.Б. Авер’янова, B.I. Бабенка, Д.М. Бахраха, В.Є. Борейка, 
Н.П. Бортник, В.Л. Бредіхіної, М.Т. Гаврильців, О.В. Го- 
ловкіна,  С.Г.  Грицкевича,  Є.В.  Додіна,  В.Ф.  Захарова,  
В.І. Книша, І.А. Куян, О.Я. Лазора, Я.І. Лазаренка, К.Ю. Мель- 
ника,  Р.В.  Миронюка,  О.І.  Остапенка,  М.В.  Руденка,  
К.А. Рябець, С.В. Таранушича, Я.М. Толочко, О.А. Улюті-
ної, О.М. Хіміч, С.В. Шарапової, В.В. Шемчука, Х.П. Яр-
макі та ін. Водночас необхідно зазначити, що у вітчизняній 
юридичній літературі питання адміністративно-правових 
засад  наглядової  діяльності  правоохоронних  органів  у 
сфері охорони природи в Україні висвітлено недостатньо. 
У працях науковців питання діяльності Національної по-
ліції  як  інституту,  що  здійснює  охорону  навколишнього 
природного  середовища,  висвітлені  фрагментарно  або  в 
рамках  певної  проблематики  у  сукупності  з  іншими  ас-
пектами правових явищ. Також у правовому регулюванні 
діяльності Національної поліції  у  зазначеній  сфері  існує 
низка проблем, пов’язаних із досить нетривалим терміном 
діяльності зазначеного органу і застарілістю нормативної 
бази щодо регулювання питання охорони навколишнього 
природного середовища працівниками поліції.

Виклад основного матеріалу. Українська  держава 
взяла на себе обов’язок перед своїми громадянами щодо 
забезпечення  екологічної  безпеки  й  підтримання  еколо-
гічної рівноваги на території України, подолання наслід-
ків  Чорнобильської  катастрофи,  збереження  генофонду 
українського народу, а також забезпечення кожній люди-
ні права на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на 
відшкодування  завданої  порушенням  цього  права  шко-
ди. Ці основоположні принципи закріплені у ст.ст. 16 та  
50 Конституції України  [6,  с.  334]. На нашу думку, про-
голошення наведених принципів в Основному Законі дер-
жави свідчить про той факт, що Україна як європейська та 
демократична  держава  дотримується  міжнародних  стан-
дартів щодо забезпечення прав і свобод людини, закріпле-
них Загальною декларацією прав людини та  іншими до-
кументами у цій сфері.

Особливе  місце  у  системі  об’єктів  правової  охорони 
природи  посідає  навколишнє  природне  середовище.  На 
відміну  від  природних  і  природно-територіальних  комп-
лексів, які є продуктами природи, навколишнє середови-
ще утворюється як результат активної співпраці суспіль-
ства і природи, вважає О.В. Артеменко [2, с. 90]. Науковці 
стверджують,  що  навколишнє  природне  середовище  
є взаємопов’язаним комплексом елементів, що становлять 
якісно нове оточення, «олюднену природу», де елементи 
природного середовища органічно поєднується  з наслід-
ками діяльності людини, зазнаючи іноді біологічних і фі-
зико-хімічних змін, які впливають на обмін речовин у при-
роді та між природою і людиною.

На відміну від охорони природи загалом, захист навко-
лишнього середовища спрямований на забезпечення нор-

мального функціонування людини та елементів природи, 
що становлять життєву основу людства і на яких найбіль-
ше позначаються негативні наслідки людської діяльності, 
а  також  на  захист  самої  людини  від шкідливого  впливу 
створеного нею оточуючого середовища шляхом оздоров-
лення  місця  її  проживання  та  діяльності,  нейтралізацію 
забрудненого природного і зовнішнього оточення загалом 
від шумів, вібрацій, поліпшення територіальної сфери, у 
рамках якої живе і працює людина [5, с. 189].

Важливим кроком на шляху становлення нормативно-
правової  бази  природокористування  суверенної  України 
стало  прийняття  Верховною  Радою  України  Земельного 
кодексу  України  (13  березня  1992  р.),  Лісового  кодексу 
України  (21  січня  1994  р.),  Кодексу  України  про  надра  
(24 липня 1994 р.), Закону України «Про природно-заповід-
ний фонд України» (16 червня 1992 р.), а також створення 
Міністерства  екології  та природних ресурсів,  державних 
управлінь охорони навколишнього природного середови-
ща  в  областях,  містах  Києві  та  Севастополі,  основними 
завданнями яких було забезпечення реалізації державної 
політики  у  сферах  охорони  навколишнього  природного 
середовища, раціонального використання, відтворення та 
охорони природних ресурсів.

Довгоочікуваним  і  неодмінним  кроком  до  реформу-
вання правоохоронної системи та побудови нової європей-
ської держави стало прийняття 2 липня 2015 р. Верховною 
Радою України  Закону  України  «Про Національну  полі-
цію». У ст. 1 Закону визначено поняття Національної по-
ліції. Так, Національна поліція України – це центральний 
орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії зло-
чинності,  підтримання  публічної  безпеки  і  порядку  [1]. 
Стаття 2 Закону України «Про Національну поліцію» за-
кріплює основні завдання поліції. Так, завданнями поліції 
є надання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення 
публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод лю-
дини, а також  інтересів суспільства  і держави; 3) проти-
дії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, 
послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги. 

У літературі з цього приводу цілком слушно зазнача-
ється, що правоохоронний характер функціонування Наці-
ональної поліції підтверджується її завданнями, що визна-
чені у ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» та 
підкреслюють здатність поліції у своїй діяльності поєдна-
ти нагально необхідне виконання правоохоронної функції 
держави з виконанням сервісних функцій щодо населення 
[4, с. 89]. На думку вчених, наведене положення є показ-
ником  якісного  механізму  забезпечення  реалізації  Наці-
ональною  поліцією  діяльності щодо  підтримання  еколо-
гічної безпеки та правопорядку. Адже саме Національна 
поліція є тим органом, який наділений компетенцією сто-
совно здійснення такої діяльності.

Стаття 2 Закону України «Про Національну поліцію» 
[1]  закріплює  основні  повноваження  органів Національ-
ної поліції. Назвемо лише деякі з них: 1) здійснення пре-
вентивної  та  профілактичної  діяльності,  спрямованої 
на  запобігання  вчиненню  правопорушень;  2)  виявлення 
причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та 
адміністративних  правопорушень,  вжиття  у  межах  сво-
єї компетенції заходів для їх усунення; 3) вжиття заходів  
з метою виявлення кримінальних, адміністративних пра-
вопорушень; припинення виявлених кримінальних та ад-
міністративних правопорушень;  4)  вжиття  заходів,  спря-
мованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних 
осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 
кримінального,  адміністративного  правопорушення;  5)  
у випадках, визначених законом, здійснення провадження 
у справах про адміністративні правопорушення, прийнят-
тя  рішення  про  застосування  адміністративних  стягнень 
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та забезпечення їх виконання; 6) доставляння у випадках 
і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрю-
ваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, 
які вчинили адміністративне правопорушення.

З наведеного можна зробити висновок, що поліція на-
лежить до правоохоронних органів, функціями і завдання-
ми яких є нагляд у сфері охорони природи, припинення, 
профілактика екологічних правопорушень та притягнення 
винних осіб до адміністративної відповідальності. 

Аналіз  положень  Закону  України  «Про  Національну 
поліцію»  свідчить,  що  здійснення  органами  поліції  ад-
міністративно-правової  діяльності  з  охорони  навколиш-
нього  природного  середовища  полягає  у  виявленні  та 
припиненні адміністративних правопорушень, здійсненні 
провадження  у  справах  за  ними;  прийнятті  рішення про 
застосування  адміністративних  стягнень;  притягненні 
порушників  природоохоронного  законодавства  до  відпо-
відальності,  а  отже,  забезпеченні  реалізації  природоко-
ристувачами  своїх  прав,  виконання  обов’язків,  усунення 
різних  перешкод,  які  можуть  заважати  цьому;  зміцненні 
законності у цій сфері через превенцію та профілактику 
порушень  природоохоронного  законодавства  (виявлення 
причин  і  умов, що  сприяють  вчиненню  правопорушень, 
вживання у межах своєї компетенції заходів до їх усунен-
ня, участь у правовому вихованні населення); доставлян-
ні, у випадках і порядку визначених законом, та затриман-
ні  осіб,  які  вчинили  адміністративне  правопорушення  у 
сфері  охорони  природи  та  використання  природних  ре-
сурсів, тощо [5, с. 192]. Виходячи з цього, слід зазначити, 
що комплекс заходів, який здійснюється Національної по-
ліцією, є досить змістовним і розробленим, що позитивно 
впливає на  зменшення рівня  вчинення правопорушень у 
сфері охорони навколишнього природного середовища.

Цілком  слушно  окремими  науковцями  відзначається, 
що,  незважаючи на  закріплений у  ст.  23  Закону України 
«Про Національну поліцію» перелік повноважень поліції, 
законодавцю  потрібно  було  б  розмежувати  повноважен-
ня  кримінальної,  патрульної,  спеціальної  поліції,  поліції 
охорони  та  особливого  призначення,  органів  досудового 
розслідування. При цьому невідомо, що розуміє законода-
вець під «спеціальною поліцією» та «поліцією особливого 
призначення» [7, с. 55].

Доцільно визначити, що для удосконалення діяльності 
Національної  поліції України  стосовно  забезпечення  до-

тримання  природоохоронного  законодавства  необхідно 
покращити  якість  адміністративного  та  природоохорон-
ного законодавства. Адже існує певна невідповідність між 
різними правовими актами і нормами, відсутній механізм 
їх  реалізації  тощо.  Існує нагальна потреба на державно-
му  рівні  впроваджувати  активну  міжвідомчу  співпрацю 
для подолання проблеми дублювання  і  конкуренції  у  ді-
яльності різних відомств, яка несприятливо позначається 
на роботі щодо охорони природи; варто проводити захо-
ди  щодо  підвищення  рівня  екологічної  свідомості  гро-
мадян  та  оцінки  суспільної  небезпеки  екологічних  пра-
вопорушень.  Тобто  необхідно  вести  природоохоронну 
пропаганду. Як зазначає відомий український учений-еколог  
В.Є.  Борейко,  природоохоронна  пропаганда  –  це  вплив 
на  світобачення,  орієнтацію,  мотивацію,  поведінку  і  на-
строї населення з метою послаблення дій, які спрямовані 
на знищення природи, а також на формування і підтрим-
ку  природоохоронних  переконань,  знань,  навичок  та  со-
ціальної  активності  людей  для  діяльності,  спрямованої 
на захист природи [3, с. 61]. Необхідно створювати при-
родоохоронні інтернет-сайти, радіопрограми, телеканали, 
які б постійно пропагували охорону довкілля у вигляді со-
ціальної та природоохоронної реклами. Окрім того, варто 
проводити у прямих ефірах постійну популяризацію при-
родних об’єктів та природоохоронної роботи. Слід розпо-
всюджувати  серед  широких  мас  населення  природоохо-
ронні знання і цікавий досвід природоохоронної роботи. 

Висновки.  Підсумовуючи,  можна  констатувати,  що 
стан  навколишнього  природного  середовища  сьогодні  
в Україні не є безпечним на тому рівні, щоб була відсутня 
потреба в його підтриманні та охороні. Для забезпечення 
останньої функції державою покладено спеціальні повно-
важення на новий  і перспективний орган – Національну 
поліцію.  Національна  поліція  відіграє  досить  важливу 
роль у здійсненні загальнодержавної політики у сфері за-
безпечення  екологічної  безпеки,  охорони  навколишньо-
го  природного  середовища  та  використання  природних 
ресурсів. Проте  система  нормативно-правових  актів, що 
регулюють  повноваження  цього  органу,  є  застарілими,  
а норми Закону України «Про Національну поліцію» у цій 
сфері  –  недостатніми.  Тому  природоохоронні  завдання 
органів Національної поліції, на наш погляд, потребують 
більш чіткого законодавчого врегулювання та розроблен-
ня, що є метою подальшого наукового розгляду.
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У статті досліджено становлення та розвиток правових аспектів сучасного земельного права України. Аналізуються особливості 
нормативно-правового закріплення його норм та втілення їх на практиці. На основі порівняльного аналізу висвітлюються проблеми впро-
вадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Ключові слова: земельне законодавство, земельна реформа, ринок земель сільськогосподарського призначення. 

В статье исследуется становление и развитие правовых аспектов современного земельного права Украины. Анализируются осо-
бенности нормативно-правового закрепления его норм и воплощение их на практике. На основе сравнительного анализа освещаются 
проблемы внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине.

Ключевые слова: земельное законодательство, земельная реформа, рынок земель сельскохозяйственного назначения.

This article explores the formation and development of legal aspects of modern land law of Ukraine. The features of regulatory consolida-
tion of its rules and implemented them in practice. Based on comparative analysis highlights the problems of implementation of agricultural land 
market in Ukraine assignment.

Key words: land law, land reform, agricultural land market.

Постановка проблеми. Нинішня  земельна  реформа 
в Україні пов’язана із переходом від адміністративно-ко-
мандної  до  ринкової  економіки,  роздержавленням  влас-
ності  на  землю,  глибокою  трансформацією  суспільних 
відносин  загалом. Це  складний  багатоступінчастий  про-
цес, під час якого виникає необхідність аналізу результатів 
здійснених  перетворень,  послідовного  обґрунтування  та 
розроблення нових законодавчих і нормативних актів, що 
регулювали б земельні відносини в сучасних умовах гос-
подарювання. Від початку проведення земельної реформи 
пройдено найскладніші її етапи – роздержавлення та при-
ватизацію продуктивних земель, організаційну перебудо-
ву  аграрного  виробництва.  Проте  практично  не  вдалося 
досягти фундаментальної кінцевої мети, яка ставилася пе-
ред земельною реформою, – забезпечення раціонального, 
ефективного та екологобезпечного використання  земель-
них ресурсів  і охорони земель. Це спонукає до комплек-
сного  дослідження  наслідків  реформування  земельних 
відносин, розроблення подальших напрямів  їх удоскона-
лення з метою створення умов для розвитку високоефек-
тивного, конкурентоспроможного аграрного виробництва.

Україна має всі можливості для того, щоб перетворити зе-
мельну реформу з непопулярної на популярну. З одного боку, 
у суспільстві існує надзвичайна незадоволеність станом зе-
мельних питань, адже більшість сільських жителів мають у 
власності  земельні ділянки,  але не можуть цією власністю 
повноцінно розпоряджатись. З іншого боку, відсутність рин-
ку землі не дає змоги підвищувати ефективність сільськогос-
подарського виробництва та збільшувати інвестиції. 

Метою статті  є  аналіз  сучасного  стану,  тенденцій 
і  перспектив  земельної  реформи  в  Україні,  визначення 
основних  проблем  становлення  і  розвитку  нормативної 
бази щодо відносин приватної власності та ринку земель 
сільськогосподарського призначення.

Стан опрацювання. Вчені-економісти  П.  Саблук,  
В. Сайко, А. Юрченко у своїх працях підкреслюють, що 
в  умовах  ринкової  економіки  відбувається  обіг  земель-
ного капіталу  [1;  2;  3],  а це означає, що держава має не 
лише  забезпечити  формування  нормативно-правових  та 
організаційних умов для здійснення трансакцій із землею,  
а  й  контролювати  їх  дотримання.  Більшість  українських 
науковців, предметом дослідження яких є процес форму-
вання  земельних  відносин,  ефективність  використання 
земельних  ресурсів  та  державне  управління  в  земельній 

сфері,  схиляються  до  думки  про  відсутність  в  Україні 
умов для реалізації громадянами права власності на зем-
лю, яка б забезпечувала високий рівень ефективності зем-
леробства [4]. Проблемам удосконалення правового регу-
лювання відносин власності та формування ринку земель 
сільськогосподарського призначення присвячені публіка-
ції П. Кулинича, В. Носіка, М. Федорова [5; 6].

Виклад основного матеріалу. Земельна  реформа  – 
процес довгостроковий, пов’язаний із реформуванням та 
вдосконаленням, насамперед, земельного законодавства – 
правової реформи та державницьких засад, тобто зумов-
лений  потребами  докорінних  земельних  перетворень, 
появою відмінних за рівнем та спрямованістю норматив-
но-правових актів. Необхідність реформування земельних 
відносин в Україні була визнана ще на початку 1990-х рр. 
Так,  18  грудня 1990 р. Верховна Рада України прийняла 
Постанову  «Про  земельну  реформу»  [7],  відповідно  до 
якої, всі землі республіки були оголошені об’єктом рефор-
ми.  Завданням  цієї  реформи  було  визнано  перерозподіл 
земель  з одночасним наданням  їх у довічне успадковане 
володіння  громадянам,  постійне  володіння  підприєм-
ствам, установам, організаціям, а також у користування з 
метою створення умов для рівноправного розвитку різних 
форм господарювання на землі, формування багатоуклад-
ної економіки, раціонального використання й охорони зе-
мель. Земельна реформа охоплює реформування не тільки 
земельних відносин, а і відносин власності на засоби ви-
робництва, і націлена вона на ліквідацію державної моно-
полії власності на землю та інші засоби виробництва, на 
відродження власника і хазяїна в сільській місцевості.

У  березні  1992  р.  Верховна  Рада  України  прийняла 
прогресивний  на  той  час  Земельний  кодекс  і Постанову 
«Про прискорення земельної реформи і приватизації зем-
лі»  [8]. Прийняття цих  актів дало  змогу почати процеси 
роздержавлення, паювання і приватизації землі в аграрних 
підприємствах. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 
грудня  1992  р.  «Про  приватизацію  земельних  ділянок» 
[9]  надав можливість  безоплатно  передавати  у  приватну 
власність  присадибні  земельні  ділянки  з  метою  ведення 
особистого  підсобного  господарства,  будівництва  й  об-
слуговування  жилого  будинку  і  господарських  будівель, 
присадибних  ділянок,  садівництва,  дачного  і  гаражного 
будівництва, у межах норм, встановлених Земельним ко-
дексом України. 
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Початковий  етап  реформування  земельних  відносин 
передбачав роздержавлення землі. Земля передавалася за 
умови, що на вимогу членів підприємств вона буде розпа-
йована і, за потреби, виділена в натурі на земельні ділянки 
зі статусом приватної власності. Указ Президента України 
від  10  листопада  1994  р.  «Про  невідкладні  заходи щодо 
прискорення  земельної  реформи  у  сфері  сільськогоспо-
дарського виробництва» [10] прискорив завершення про-
цесу роздержавлення землі. Передача земель у колективну 
власність аграрних підприємств стала проміжним етапом 
земельної реформи в Україні. Вона забезпечувала посту-
повий, максимально безконфліктний перехід від держав-
ної  до  приватної  власності  на  землю  сільськогосподар-
ського призначення. 

Логічним продовженням став Указ Президента Укра-
їни від 8 серпня 1995 р. «Про порядок паювання земель, 
переданих у колективну власність сільськогосподарським 
підприємствам  і  організаціям»  [11],  яким  передбачався 
розподіл земель на земельні частки (паї) і видача членам 
цих підприємств сертифікатів єдиного зразка, що гаранту-
ють право на земельну частку (пай) в землі, яка перебуває 
у колективній власності. Таким чином володарі сертифі-
катів  отримали  право  вільного  виходу  з  підприємств  зі 
своїми  земельними частками  (паями)  з подальшим виді-
ленням останніх в натурі.

На  думку  дослідників,  перший  етап  земельної  рефор-
ми було завершено у 1999 р. Наприкінці того року понад  
2  мільйони  селян  отримали  сертифікати,  які  підтверджу-
вали їх права на виділення земельних часток (паїв) у при-
ватну власність у натурі. Земельна реформа мала розпочати 
перехід  від  трансформації  колективної  власності  на  при-
ватну. Однак позитивні досягнення у здійсненні земельної 
реформи до кінця 1990-х рр. не привели до радикального 
й ефективного оновлення сільськогосподарського виробни-
цтва, пожвавлення інвестиційних процесів в інших галузях 
виробництва, підвищення добробуту населення. Заходи зе-
мельної реформи не отримали належного фінансового за-
безпечення. Саме тому, з метою забезпечення ефективного 
використання  потужного  потенціалу  земельних  ресурсів 
України в 2001 р. було розроблено і схвалено Указом Прези-
дента України від 30.05.2001 р. «Основні напрями земель-
ної реформи в Україні на 2001–2005 рр.» [12]. 

Метою цієї  реформи є  забезпечення  ефективного ви-
користання  та  підвищення  цінності  земельних  ресурсів, 
створення  оптимальних  умов  для  суттєвого  збільшення 
соціального,  інвестиційного  і  виробничого  потенціалів 
землі, перетворення її на самостійний фактор економічно-
го зростання.

Реалізація Основних  напрямків  земельної  реформи  в 
Україні у 2001–2005 рр. мала здійснюватися поетапно:

1 етап (2001–2005 рр.) – здійснення правових, органі-
заційних,  технологічних  та  інформаційно-освітніх  захо-
дів, спрямованих на поглиблення якісних змін у земельних 
відносинах без суттєвих фінансових витрат, і формування 
законодавчої та економічної бази для 2 етапу;

2 етап (2003–2005 рр.) – здійснення заходів щодо опти-
мізації землекористування та посилення охорони земель-
них ресурсів, виконання яких вимагатиме відповідних ка-
піталовкладень та матеріальних витрат.

Основними напрямами державної політики у сфері ре-
гулювання земельних відносин мали стати: забезпечення 
подальшого розвитку відносин власності на  землю, удо-
сконалення земельних відносин у сільськогосподарському 
виробництві,  розвиток  ринку  земель,  розвиток  кредиту-
вання  під  заставу  землі,  удосконалення  моніторингу  зе-
мель, удосконалення порядку справляння плати за землю, 
підвищення ефективності державного управління земель-
ними ресурсами, поліпшення організації контролю за ви-
користанням та охороною земель.

Суттєво  сприяло  продовженню  земельної  реформи 
прийняття  у жовтні  2001  р.  Земельного  кодексу України 

[13].  Норми  цього  кодексу  створили  правові  засади  для 
формування  ринку  землі.  Він  містить  норми  прямої  дії, 
ним  закріплена  напрацьована  практика  приватизації  зе-
мель сільськогосподарського призначення. Прикінцевими 
положеннями Земельного кодексу України передбачалося 
розроблення законів про землеустрій, державний земель-
ний кадастр, оцінку земель, охорону земель, розмежуван-
ня земель права державної та комунальної форм власнос-
ті,  державний  земельний  (іпотечний)  банк,  ринок  землі, 
визначення правових засад вилучення земель права при-
ватної власності тощо.

Варто зазначити, що окремі закони вже прийняті. Зо-
крема, це Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 
2003 р., який визначав правові та організаційні основи ді-
яльності у сфері  землеустрою  і  спрямований на регулю-
вання  відносин,  які  виникають  між  органами  державної 
влади, органами місцевого самоврядування, юридичними 
та фізичними  особами  із  забезпечення  сталого  розвитку 
землекористування  [14].  Трохи  пізніше,  а  саме  5  червня 
2003  р.  було  прийнято  Закон України  «Про  порядок  ви-
ділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок влас-
никам земельних часток (паїв)» [15]. Даний Закон визна-
чав організаційні та правові засади виділення власникам 
земельних  часток  (паїв)  земельних  ділянок  у  натурі  (на 
місцевості)  із  земель,  які  належали  колективним  сіль-
ськогосподарським  підприємствам,  сільськогосподар-
ським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним 
товариствам  на  праві  колективної  власності,  а  також  у 
порядку обміну цими  земельними ділянками. Варто  від-
значити  також  Закон України  «Про  охорону  земель»  від  
19  червня  2003  р.,  який  визначав  правові,  економічні  та 
соціальні основи охорони земель із метою забезпечення їх 
раціонального використання, відтворення та підвищення 
родючості  ґрунтів,  інших  корисних  властивостей  землі, 
збереження екологічних функцій  ґрунтового покриття та 
охорони довкілля [16]. 

Основні напрями земельної реформи в Україні на 2011–
2020  рр.  визначено  розпорядженням  Кабінету Міністрів 
України  від  26.10.2011  р.  №  1072-р  «Про  затвердження 
плану дій з проведення земельної реформи та створення 
прозорого  ринку  земель  сільськогосподарського  при-
значення».  Цей  план  передбачає  розроблення  і  подання 
на  розгляд Кабінету Міністрів України проектів  законів: 
щодо спрощення процедури встановлення меж населених 
пунктів,  про  затвердження  Загальнодержавної  цільової 
програми розвитку земельних відносин в Україні на пері-
од до 2020 р., про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відміни безоплатної приватизації  зе-
мельних ділянок, про проведення аналізу, систематизації, 
упорядкування  та  приведення  до  єдиного  електронного 
формату  кадастрової  інформації;  проектів  постанов  про 
затвердження документів, що регулюють питання ведення 
державного земельного кадастру, про схвалення Концеп-
ції Загальнодержавної програми використання та охорони 
земель тощо [17]. 

Завершальним  етапом  земельної  реформи  в  аграрній 
сфері  має  стати  запровадження  повноцінного  ринку  зе-
мель сільськогосподарського призначення та іпотеки зем-
лі, що означатиме повну імплементацію правил ринкової 
економіки  у  земельні  відносини  країни.  Верховна  Рада 
України  7  липня  2011  р.  прийняла  Закон  України  «Про 
Державний земельний кадастр», який набирав чинності у 
повному обсязі з 1 січня 2013 р. [18]. 

Прийняття  цього  Закону  є  однією  з  умов  зняття  мо-
раторію  та  запровадження  ринку  земель  сільськогос-
подарського  призначення  для  ведення  товарного  сіль-
ськогосподарського  виробництва,  а  також  відновлення 
можливості  вносити  земельні  частки  (паї)  до  статутних 
капіталів господарських товариств. Проте це, на жаль, не 
прискорило формування ринку землі. Проект закону «Про 
ринок  земель» № 9001-д парламент прийняв у першому 
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читанні за основу 9 грудня 2011 р., але він не був вклю-
чений до порядку денного одинадцятої сесії ВР шостого 
скликання.  Документом  передбачалася  купівля-продаж 
земель сільськогосподарського призначення з 2013 р. [19].  
А 27  грудня  2011  р. Верховна Рада  продовжила морато-
рій  на  купівлю-продаж  с/г  земель  до  1  січня  2013  р.  20 
листопада 2012 р. Верховна Рада України прийняла закон  
№ 11315, яким продовжила мораторій на продаж сільсько-
господарських земель до 1 січня 2016 р. «За» проголосу-
вали 269 народних депутатів, при мінімально необхідних 
226.  Документ  містить  норму,  згідно  з  якою  до  1  січня 
2016 р. не допускається: купівля-продаж земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення державної та ко-
мунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для сус-
пільних  потреб;  купівля-продаж,  відчуження  земельних 
ділянок в інший спосіб і зміна цільового призначення (ви-
користання)  земельних ділянок, що перебувають у  влас-
ності громадян та юридичних осіб для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, 
виділених у натурі  (на місцевості)  власникам  земельних 
часток (паїв) для ведення особистого селянського госпо-
дарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх 
у спадщину, обміну земельної ділянки на  іншу земельну 
ділянку  відповідно  до  закону  та  вилучення  (викупу)  зе-
мельних ділянок для суспільних потреб. 

У 2016 р. Верховна Рада прийняла в цілому законопро-
ект щодо продовження мораторію на продаж сільськогос-
подарських земель до 1 січня 2018 р. «За» законопроект  
№ 5123-1 проголосувало 297 народних депутатів.

«Цей ринок має бути прозорим  і  справедливим,  кон-
курентним і ефективним, він має унеможливлювати будь-
які тіньові оборудки із землею. Саме тому є необхідність 
продовжити  мораторій  на  продаж  земель  сільськогоспо-
дарського призначення до належного законодавчого забез-
печення запровадження і регулювання обігу земель, але не 
раніше 1 січня 2018 р.», – йдеться у пояснювальній запис-
ці до законопроекту [20].

3 квітня Міжнародний валютний фонд виділив Укра-
їні  черговий  транш  у  розмірі  $1  млрд.  Ухвалення  цьо-
го  рішення  супроводжувало  підписання  меморандуму, 
який,  зокрема,  передбачає  затвердження  законопроекту 
про  ринок  землі  в Україні  у  травні  2017  р.  та  скасуван-
ня мораторію на продаж землі – наприкінці 2017 р. [21]. 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 
законопроект про запуск ринку землі передбачатиме мож-
ливість угод  її купівлі-продажу тільки для осіб з україн-
ським громадянством.

Але без залучення землі в ринковий обіг кінцева мета 
земельної реформи, а це економічно ефективне використан-
ня  земель, досягнута не буде. Це означатиме, що Україна 
дедалі  більше  відставатиме  в  економічному  розвитку  від 
своїх сусідів, і тоді політики постануть перед вибором: або 
прийняти ринок землі, або залишитися відсталою країною. 
Проте керівники держави ще одностайно не прийшли зго-
ди, чи потрібен земельний ринок державі. Відсутність кон-
сенсусу в політикумі з питання формування ринку землі, є 
головною  перешкодою  на шляху  земельної  реформи,  яка 
вже  тягнеться  22  роки.  Перше  місце  українські  політики 
розділяють із мексиканськими колегами, які визначалися з 
становленням ринку землі протягом 23 років.

Висновки. Ретроспективний огляд ходу  земельної  ре-
форми,  оцінка  її  позитивних  результатів  та  негативних 
наслідків  дають  змогу  стверджувати,  що  загалом  вона 
здійснювалася надто непослідовно і не завжди науково об-
ґрунтовано. Її кінцевим результатом, з огляду на перехід до 
ринкової економіки, мало б бути паювання і передача зем-
лі селянам у приватну власність, заснування на цій основі 
господарств ринкового типу, запровадження повноцінного 
ринку  землі. Можливо,  в  такому разі  вдалося б уникнути 
значних економічних і психологічних втрат. Проміжні ета-
пи (передача землі у колективну власність, видача земель-
них  сертифікатів)  лише  сповільнили  реформу,  численні 
законодавчі та нормативні акти заплутали її суть і спричи-
нили багато порушень у сфері земельних відносин.
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Статтю присвячено дослідженню правових аспектів надання послуг у сфері сільського зеленого туризму як виду діяльності особис-
тих селянських господарств. Проаналізовано сучасний стан правового забезпечення суспільних відносини у сфері сільського зеленого 
туризму. Сформульовано шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності особистих селянських господарств, які надають 
послуги у сфері сільського зеленого туризму.

Ключові слова: сільський зелений туризм, особисте селянське господарство, послуги у сфері сільського зеленого туризму, сільське 
господарство, сталий розвиток.

Статья посвящена исследованию правовых аспектов предоставления услуг в сфере сельского зеленого туризма как вида деятель-
ности личных крестьянских хозяйств. Проанализировано современное состояние правового обеспечения общественных отношений в 
сфере сельского зеленого туризма. Сформулированы пути совершенствования законодательного обеспечения деятельности личных 
крестьянских хозяйств, которые предоставляют услуги в сфере сельского зеленого туризма.

Ключевые слова: сельский зеленый туризм, личное крестьянское хозяйство, услуги в сфере сельского зеленого туризма, сельское 
хозяйство, устойчивое развитие.

The article is devoted to the research of legal aspects of rendering services in the field of rural green tourism as a kind of activity of personal 
peasant farms. The current state of the legal provision of public relations in the field of rural green tourism is analyzed. Ways of improving the 
legislative support for the activities of personal peasant farms that provide services in the field of rural green tourism are formulated.

Key words: rural green tourism, personal peasant farming, services in the field of rural green tourism, agriculture, sustainable development.

Постановка проблеми. Важливим напрямом розвитку 
аграрного сектора економіки України та сільських терито-
рій є прискорення розвитку та функціонування сільсько-
го  зеленого туризму. Пріоритетність розвитку сільського 
зеленого туризму в країні зумовлюється необхідністю не-
відкладного розв’язання соціально-економічних проблем 
сучасного села, головними з яких є різке зменшення кіль-
кості  населення,  зростання  безробіття,  масова  міграція 
селян. Отже,  сільський  зелений  туризм розглядається  як 
один із засобів отримання доходів сільським населенням, 
як компонент комплексного розвитку сільських територій 
і  сільської  інфраструктури,  а  також  як  один  із  чинників 
стратегії подолання бідності у сільській місцевості.

У сучасних умовах нестабільної економічної ситуації 
та спаду виробництва в сільському господарстві країни за-
кріплення на законодавчому рівні можливості особистим 
селянським господарствам надавати послуги у сфері сіль-
ського  земельного  туризму було позитивним кроком для 
їх подальшого розвитку та функціонування. Проте аналіз 
наявних у системі національного законодавства норматив-
но-правових актів щодо сільського зеленого туризму свід-
чить, що вони не створюють необхідної законодавчої бази 
для  забезпечення  його  сталого  розвитку,  не  дозволяють 
вирішувати  наявні  проблеми щодо  визначення  суб’єктів 
права  на  надання  відповідних  послуг,  підстав  і  порядку 
здійснення їх діяльності. На жаль, у країні досі не прийня-
тий окремий спеціальний законодавчий акт щодо регулю-
вання організації сільського зеленого туризму.

Стан опрацювання. Дослідженням правової природи 
особистих  селянських  господарств  присвятили  наукові 
праці такі вчені, як В.І. Лебідь, В.В. Носік, О.О. Погрібний, 
А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич, А.А. Хвасенко, В.В. Янчук. 
Теоретичні  та  практичні  правові  аспекти  здійснення  та 
організації  сільського  зеленого  туризму  в Україні  дослі-
джувались у працях В.О. Васильєва, Ю.В. Вишневської,  
О.В.  Гафурової,  Т.О.  Коваленко,  О.М.  Туєвої,  Н.В.  Чер-
каської  та  ін. Водночас  спеціальних  досліджень  особли-
востей надання послуг у сфері сільського зеленого туриз-

му як виду діяльності особистих селянських господарств 
у сучасних умовах подальшого розвитку та вдосконален-
ня правового регулювання здійснення сільського зеленого 
туризму наразі в юридичній літературі бракує.

Метою статті є встановлення правових аспектів надан-
ня послуг у сфері сільського зеленого туризму як виду ді-
яльності особистих селянських господарств з урахуванням 
сучасних наукових підходів та тенденцій правового регулю-
вання здійснення сільського зеленого туризму в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розвиток та популяри-
зація сільського зеленого туризму в нашій країні пов’язані 
зі  створенням у  1996  р. Спілки  сприяння  розвитку  сіль-
ського  зеленого  туризму  як  всеукраїнської  громадської 
неприбуткової організації, що запровадила поняття «сіль-
ський зелений туризм». Сутність цього поняття полягала 
не лише у відпочинку, а й у збереженні (відновленні) при-
родного середовища та етнокультурної ідентичності укра-
їнського селянина.

Протягом  останніх  років  в  Україні  формується  ро-
зуміння  сільського  зеленого  туризму  як  специфічно-
го  виду  туризму,  що  має  рекреаційний,  відпочинковий, 
оздоровчий  та/або  пізнавальний  характер,  зосереджений 
у  сільській  місцевості  і  пов’язаний  із  наданням  послуг  
(з тимчасового розміщення, харчування, екскурсійного за-
безпечення  тощо) фізичним особам шляхом використан-
ня  майна,  земельних  ділянок  та  трудових  ресурсів  осіб, 
які займаються сільськогосподарською діяльністю та/або 
проживають у  сільській місцевості,  а  також природного, 
культурного,  етнографічного  та  соціального  потенціалу 
регіону [1, с. 101].

Сучасний стан розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні визначається становленням його правових форм. 
У науковій літературі виділяють такі форми сільського зе-
леного туризму: агротуризм, екотуризм, агроекотуризм та 
відпочинковий туризм [2, с. 274]. Водночас указані види 
сільського зеленого туризму об’єднує те, що всі вони ма-
ють відпочинковий характер із широкою можливістю ви-
користання природного, матеріального та культурного по-
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тенціалу регіону й одночасно є різновидом господарської 
діяльності сільських мешканців, які у межах та з викорис-
танням будівель, ресурсів свого господарства надають ту-
ристам послуги з тимчасового розміщення, організації їх 
харчування, дозвілля тощо.

Для розвитку сільського зеленого туризму в Україні є 
всі необхідні передумови: унікальна історико-етнографіч-
на спадщина українських сіл, багаті рекреаційні ресурси, 
екологічна чистота сільської місцевості, відносно вільний 
сільський житловий фонд для прийому туристів, наявність 
вільних  трудових  ресурсів  для  обслуговування  туристів, 
традиційна  гостинність  господарів  та  доступна  ціна  за 
відпочинок  тощо.  Сільський  зелений  туризм  може  бути 
надзвичайно  важливим  економічним  фактором  розвитку 
та  стабільності  для  сільських  регіонів,  особливо  тих,  де 
нераціонально  та  неможливо  розвивати  сільське  госпо-
дарство  або  інші  види  діяльності,  наприклад,  у  гірській 
місцевості Карпат. Проте  реалізація  багатого  потенціалу 
сільського  зеленого  туризму  в Україні,  його розвиток  як 
провідного виду туристичної галузі гальмується через від-
сутність належного нормативно-правового забезпечення.

Серед нормативно-правових актів,  які містять окремі 
норми,  присвячені  становленню  та  розвитку  суспільних 
відносин у  сфері  сільського  зеленого  туризму  в Україні, 
можна  назвати:  Закон України  «Про  особисте  селянське 
господарство» від 15 травня 2003 р., Закон України «Про ту-
ризм» від 15 вересня 1995 р., Закон України «Про сільсько-
господарську дорадчу діяльність» від 17 червня 2004 р.,  
Закон  України  «Про  зайнятість  населення»  від  5  лип-
ня  2012  р.,  постанова  Кабінету Міністрів  України  «Про 
затвердження  Державної  цільової  програми  розвитку 
українського села на період до 2015 року» від 19 верес-
ня  2007  р.,  постанова  Кабінету Міністрів  України  «Про 
затвердження  Порядку  надання  послуг  із  тимчасового 
розміщення (проживання)» від 15 березня 2006 р., Наказ 
Міністерства аграрної політики та продовольства України 
«Про затвердження Плану заходів Мінагрополітики Укра-
їни щодо розвитку сільського зеленого туризму на період 
до 2015 року» від 18 січня 2013 р.

Спроби  легалізації  сільського  зеленого  туризму  були 
втілені у розробленні багатьох законопроектів: проект За-
кону «Про сільський та сільський зелений туризм», при-
йнятий  у  першому  читанні  постановою  Верховної  Ради 
України  від  16  листопада 2004 р.;  проекти  законів  «Про 
сільський  аграрний  туризм»,  «Про  аграрний  туризм  та 
агротуристичну діяльність» тощо. Останнім часом у Вер-
ховну  Раду  внесено  для  розгляду  законопроекти  «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо опо-
даткування наданих послуг у сфері сільського зеленого ту-
ризму» від 4 липня 2013 р. та «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про особисте селянське господарство» щодо 
розвитку сільського зеленого туризму» від 2 липня 2015 р.

В  умовах  загальноекономічної  кризи  закріплення  на 
законодавчому  рівні  можливості  особистим  селянським 
господарствам  надавати  послуги  у  сфері  сільського  зе-
мельного туризму було позитивним кроком для їх подаль-
шого  розвитку  та  функціонування.  Особисте  селянське 
господарство як первинна форма організації виробництва 
сільськогосподарської  продукції  особистою  працею  чле-
нів  сільської  сім’ї  довело  свою  стабільність  і  здатність 
функціонувати в умовах кризових явищ протягом не одно-
го десятиріччя. Це пояснюється насамперед тим, що його 
ведення  здійснюється  в  інтересах  селянина,  членів  його 
родини,  матеріальний  добробут  якої  залежить  від  ефек-
тивності  такого  господарювання. Так,  станом на  1  січня 
2016 р. в Україні налічувалось 4 млн 108,4 тис. подібних 
господарств, що свідчить про суттєву популярність такої 
форми  сільськогосподарської  діяльності,  яка  є  основою 
селянського способу життя [3].

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про особисте селянське 
господарство»  сільський  земельний  туризм  визначаєть-

ся  як  вид  діяльності  особистих  селянських  господарств, 
як одна з послуг  із використанням майна особистого се-
лянського господарства, що може надаватися в межах  їх 
господарської діяльності [4]. І оскільки така діяльність не 
відноситься до підприємницької, то фізичні особи, які ве-
дуть особисте селянське господарство і надають послуги 
у  сфері  сільського  зеленого  туризму,  не  підлягають  дер-
жавній реєстрації як фізичні особи-підприємці, а також не 
зобов’язані створювати юридичні особи.

Специфіка  діяльності  особистих  селянських  госпо-
дарств  у  сфері  сільського  земельного  туризму  полягає  в 
тому, що  її основними об’єктами є:  землі сільськогоспо-
дарського  призначення,  які  є  просторовим  базисом  для 
здійснення  сільського  зеленого  туризму;  сільськогоспо-
дарська продукція, яка виробляється селянами і викорис-
товується для забезпечення харчування відпочивальників; 
сільська  садиба  та  інше  майно  сільськогосподарського 
призначення  особи,  яка  надає  такого  роду  послуги.  Для 
розвитку сільського зеленого туризму значущим фактором 
є туристичний потенціал сільської місцевості, який може 
бути використаний для надання  таких послуг: природні, 
культурні, етнографічні, соціальні та інші ресурси.

Основною послугою у сфері сільського зеленого туриз-
му є надання туристам тимчасового проживання в умовах 
сільської садиби. Згідно з Порядком надання послуг із тим-
часового розміщення (проживання), затвердженим поста-
новою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р.  
№  297  [5],  фізичні  особи-власники  або  орендарі  інди-
відуальних засобів розміщення, у яких за плату або без-
оплатно надається обмежена кількість місць (менше 30), 
надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) 
без державної реєстрації їх як суб’єктів підприємницької 
діяльності.

Нині  діяльність  сільських  господарів,  які  не  
є  суб’єктами  підприємницької  діяльності  і  надають  по-
слуги  у  сфері  сільського  зеленого  туризму,  не  підлягає 
ліцензуванню, про що чітко вказують норми законів Укра-
їни «Про туризм» [6] та «Про ліцензування видів госпо-
дарської  діяльності»  [7]. Крім  того,  відповідно  до Нака-
зу Міністерства економічного розвитку  і торгівлі «Щодо 
скасування обов’язкової сертифікації готельних послуг та 
послуг харчування» від 30 липня 2012 р. № 876 готельні 
послуги та послуги харчування, що надаються суб’єктами 
туристичної діяльності, не підлягають обов’язковій серти-
фікації. Сертифікація  послуг  із  тимчасового  розміщення 
(проживання) і, відповідно, присвоєння категорії якості та 
рівня обслуговування сільській садибі для фізичних осіб, 
не зареєстрованих як підприємці, може бути виключно до-
бровільною [8].

Слід  зазначити, що великого  значення набуває  також 
належна  правова  регламентація  і  підвищення  стандартів 
якості прийому туристів сільськими господарями. Із цією 
метою  Спілкою  сприяння  розвитку  сільського  зеленого 
туризму відповідно до міждержавних стандартів на турис-
тично-екскурсійне  обслуговування  та  аналогічних  стан-
дартів країн-членів Європейської федерації сільського та 
фермерського  туризму  EUROGITES  (Австрії,  Ірландії, 
Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції, Швейцарії, Чехії) 
із 2004 р. запроваджено систему добровільного екологіч-
ного маркування сільських помешкань «Зелена садиба», а 
з 2008 р. – програму добровільної категоризації сільських 
садиб «Українська гостинна садиба». Вони спрямовані на 
стимулювання  власників  сільських  садиб  до  екологічно 
сприятливого  способу  ведення  господарства  та  розвитку 
різних форм поселення туристів у сільських садибах, під-
вищення якості їх комплексного обслуговування, зокрема 
послуг розміщення. При цьому сертифікація послуг не є 
обов’язковою, здійснюється на добровільних засадах осо-
бами, що їх надають.

Висновки. Позитивний  вплив  сільського  зеленого 
туризму  на  розвиток  особистих  селянських  господарств 
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полягає передусім у тому, що він розширює сферу зайня-
тості сільського населення, дає селянам додатковий заро-
біток, розширює можливості реалізації готових продуктів 
особистих  селянських  господарств.  Надання  послуг  у 
сфері  зеленого  туризму  підвищує  освітній  рівень  селян, 
спонукає  їх  до  поповнення  своїх  знань  про  історичні  та 
культурні  особливості  місцевості,  покращення  рівня  об-
лаштування  домогосподарства,  розширення  асортименту 
вирощуваної продукції.

Сільський зелений туризм відіграє суттєву роль у від-
родженні місцевих народних звичаїв, промислів  і  тради-
цій,  збереженні  історичної  спадщини  та  популяризації 
сільськогосподарської  праці  та  способу  життя.  Перетво-
рення села на осередок зеленого туризму є поштовхом для 
розвитку в ньому закладів культури, торгівлі, транспорт-
ної  інфраструктури,  поліпшення  благоустрою.  Тому  на 
сучасному  етапі  розвитку  аграрних  відносин  діяльність 
у  сфері  сільського  земельного  туризму  повинна  всіляко 

підтримуватися  та  заохочуватися  державою,  а  суб’єкти, 
що надають послуги у цій сфері, мають отримувати різ-
номанітні  преференції,  зокрема  податкові.  Головним  за-
вданням, яке потребує нагального розв’язання для подаль-
шого ефективного розвитку сільського зеленого туризму, 
є  належне  правове  регулювання  здійснення  зазначеної 
діяльності.  Необхідне  прийняття  Закону  України  «Про 
сільський  зелений  туризм»  та  здійснення  державою  ре-
гуляторної  функції,  спрямованої  не  на  встановлення 
жорсткої  регламентації  діяльності  членів  особистих  се-
лянських господарств, які надають послуги в цій сфері, а 
на створення системи стимулів, заохочень та умов для по-
дальшого розвитку. Зволікання у створенні сприятливого 
середовища для цієї  діяльності  або намагання встанови-
ти численні вимоги та дозвільні процедури до сільського 
господаря стануть відчутною затримкою розвитку сфери 
сільського зеленого туризму та спричинять подальше не-
легальне надання послуг у цій сфері.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Туєва О.М. Сільський зелений туризм як категорія аграрного права / О.М. Туєва // Науковий вісник Херсонського державного уні-

верситету. – 2016. – Вип. 4. – С. 99–102.
2. Єрмоленко В.М. Аграрне право України: [підручник] / В.М. Єрмоленко. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.
3. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.

minagro.gov.ua.
4. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 29. – 

Ст. 232.
5. Порядок надання послуг із тимчасового розміщення (проживання), затверджений постановою Кабінету Міністрів України  

від 15 березня 2006 р. № 297 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. – Ст. 731.
6. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.
7. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. –  

№ 25. – Ст. 722.
8. Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг із тимчасового розміщення 

(проживання), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803 // Офіційний вісник України. – 2009. – 
 № 58. – Ст. 2041.

УДК 349.418

ПРОБЛЕМНІ ПиТАННЯ РЕАЛІЗАЦІї ПРиНЦиПІВ ВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КАДАСТРУ

PrOBLEMaTIC ISSuES Of IMPLEMENTaTION 
Of ThE PrINCIPLES Of ThE STaTE LaNd CadaSTrE 

Федорова А.Ю.,
магістр 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Здійснено аналіз практичної реалізації принципів ведення Державного земельного кадастру, та виокремлено пов’язані з цим про-
блеми та недоліки.

Ключові слова: Державний земельний кадастр, принципи, повнота відомостей, доступність відомостей, практична реалізація.

Осуществлен анализ практической реализации принципов ведения Государственного земельного кадастра, и выделены связанные 
с этим проблемы и недостатки правового регулирования.

Ключевые слова: Государственный земельный кадастр, принципы, полнота сведений, доступность сведений, практическая реализация.

The analysis of the practical implementation of the principles of the State Land Cadaster and singled related problems and shortcomings of 
legal regulation.

Key words: State Land Cadaster, principles, completeness of information, access information, practical implementation.

Постановка проблеми. У 2011 р. було прийнято Закон 
України «Про Державний земельний кадастр», який набрав 
чинності 1 січня 2013 р., а також низку нормативно-правових 
актів, які спрямовані на його реалізацію. Прийняття вказаних 
актів ознаменувало якісно новий етап у регулюванні земель-
но-кадастрових відносин.

Вказаним  Законом  також  визначено  принципи  веден-
ня Державного земельного кадастру, які відіграють суттєву 
роль  у  забезпечення  актуальності,  об’єктивності,  повноти, 

відкритості та доступності земельно-кадастрової інформації. 
З огляду на це, важливим є забезпечення ефективної реаліза-
ції таких принципів на практиці. 

Стан дослідження. Дослідженню  питань  формування 
земельно-кадастрової системи присвячені праці багатьох на-
уковців. Зокрема, аналізом принципів Державного земельно-
го кадастру та їх практичної реалізації займались такі вчені-
правники, як А.С. Бордюжа, С.Л. Гоштинар, С.В. Гринько, 
П.Ф. Кулинич, Р.І. Марусенко, А.М. Мірошниченко, В.В. Но-
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сік, а також науковці суміжних спеціальностей – А.Г. Мар-
тин, А. Д. Юрченко тощо. Проте ці дослідження здебільшого 
здійснювались до набрання чинності Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» і не відображають проблем-
ні аспекти реалізації принципів ведення Державного земель-
ного кадастру, які нині існують. 

Метою роботи є  аналіз  реалізації  принципів  веден-
ня  Державного  земельного  кадастру  на  практиці,  а  також 
пов’язаних із цим проблемних питань.

Виклад основного матеріалу. Створення будь-якої сис-
теми має базуватись на певних принципах. Такі принципи 
є певним базисом, зокрема, для правового регулювання ве-
дення Державного земельного кадастру. Ст. 3 Закону Украї-
ни «Про Державний земельний кадастр» [1] було визначено 
основні принципи, на яких базується Державний земельний 
кадастр. Розглянемо окремі із них.

Принцип  обов’язковості  внесення  до  Державного  зе-
мельного кадастру відомостей про всі його об’єкти. Відпо-
відно до ст. 10 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр», об’єктами Державного земельного кадастру є:

– землі в межах державного кордону України;
– землі в межах території адміністративно-територіаль-

них одиниць;
– обмеження у використанні земель;
– земельна ділянка.
Так,  обов’язковим  є  внесення  відомостей  про  землі  в 

межах державного кордону України, проте варто зазначити, 
що на сьогодні все ще не здійснено демаркації державного 
кордону України з Молдовою, Республікою Білорусь та Ро-
сійською Федерацією [2, с. 15]. Тому можна говорити про не-
додержання принципу обов’язковості  внесення  відомостей 
про  землі  в  межах  державного  кордону  України,  оскільки 
державний  кордон  між  Україною  та  вказаними  сусідніми 
державами офіційно все ще не встановлено. Відсутність до-
стовірної  інформації про державний кордон не лише пору-
шує права власників та користувачів земельних ділянок, які 
розташовані на прикордонних територіях у зв’язку з немож-
ливістю визначити приналежність таких земельних ділянок 
до території тої чи іншої держави. Це також впливає на забез-
печення цілісності території України та непорушність її меж.

Теж саме можна говорити і про обов’язковість внесення 
відомостей  про  території  адміністративно-територіальних 
одиниць,  оскільки  нині  в  Україні  налічується  близько  30 
000 населених пунктів, проте межі закріплено приблизно у 
60% від їхньої загальної кількості. Більшість меж населених 
пунктів в Україні встановлено ще у минулому столітті, що 
безпосередньо  впливає  на  достовірність  відомостей  Дер-
жавного земельного кадастру, оскільки на сьогодні фактичні 
межі  таких населених пунктів могли  зрости  в  кілька  разів  
[3, с. 395]. Так, варто зазначити, що відсутність встановлених 
меж адміністративно-територіальних одиниць України без-
посередньо впливає на права власників земельних ділянок, 
які знаходяться на межі сусідніх населених пунктів. Оскіль-
ки у разі відсутності офіційно встановлених меж велика ві-
рогідність виникнення ситуації, за яких місцеві ради сусідніх 
населених  пунктів  виноситимуть  рішення  про  відведення 
земельних ділянок, які насправді входять у межі іншого на-
селеного пункту. У таких випадках більшість рішень відпо-
відних рад підлягає оскарженню, що не може не відбиватись 
на забезпеченні прав власників земельних ділянок та їх впев-
неності у реалізації та захисті належних їм прав.

Відповідно до пп. 8 п. 22 Порядку ведення Державного 
земельного  кадастру,  до  Державного  земельного  кадастру 
вносяться відомості про економічну та нормативну грошову 
оцінку земель у межах території адміністративно-територі-
альної  одиниці про  землі  у межах державного  кордону,  як 
відомості про землі в межах територій адміністративно-те-
риторіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, облас-
тей, м. Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, райо-
нів у містах) та за їх межами (у частині, що характеризують 
такі землі з урахуванням їх місцезнаходження).

Проте, відповідно до наданої інформації у звіті Держгео-
кадастру за 2016 р., лише минулого року почались роботи із 
наповнення кадастру відомостями про нормативну грошову 
оцінку  населених  пунктів  [4]. Варто  зазначити, що  норма-
тивна грошова оцінка подекуди є застарілою, що впливає на 
актуальність кадастрової інформації, яка вноситься, та відо-
браження реального стану речей. 

Щодо обов’язковості внесення відомостей про земельні 
ділянки,  у  літературі  зверталась  увага  на  необхідність  за-
стосування системної державної  інвентаризації, яка мала б 
забезпечити повноту відомостей у кадастрі про всі земельні 
ділянки, кадастрові зони і квартали, адміністративно-терито-
ріальні утворення в межах України; перевірку на достовір-
ність наявних семантичних і картографічних відомостей про 
земельні  ділянки,  стосовно  яких  державою  зареєстровано 
правовстановлюючі документи; виявлення та реєстрацію об-
межень у використанні земель (територіальних зон) навколо 
наявних режимоутворюючих об’єктів [5, с. 49]. Однак сама 
по  собі  інвентаризація  земель,  з  огляду на положення ч.  1  
ст.  35  Закону України  «Про  землеустрій»  [6],  проводиться 
з метою встановлення місця  розташування  об’єктів  земле-
устрою,  їхніх  меж,  розмірів,  правового  статусу,  виявлення 
земель,  що  не  використовуються,  використовуються  не-
раціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і 
консервації деградованих сільськогосподарських угідь  і  за-
бруднених  земель,  встановлення  кількісних  та  якісних  ха-
рактеристик  земель,  необхідних  для  ведення  Державного 
земельного  кадастру,  здійснення  державного  контролю  за 
використанням та охороною земель і прийняття на їх осно-
ві органами виконавчої влади та органами місцевого само-
врядування  відповідних  рішень.  Варто  зазначити, що  нині 
все  ще  не  проведено  суцільну  інвентаризацію  земельних 
ділянок, що,  зокрема,  пов’язано  з  відсутністю достатнього 
фінансування для здійснення таких заходів.

Принцип  єдності  методології  ведення  Державного  зе-
мельного  кадастру.  Цей  принцип  забезпечується,  зокрема, 
створеною  єдиною  системою просторових  координат. Від-
повідно  до  ч.  1  ст.  8  Закону України  «Про Державний  зе-
мельний  кадастр»,  геодезичною  основою  для  Державного 
земельного кадастру є державна геодезична мережа. Згідно 
з  п.  14  Постанови  Кабінету Міністрів  України  «Деякі  пи-
тання реалізації ч. 1 ст. 12 Закону України «Про топографо-
геодезичну  і  картографічну  діяльність»,  якою  затверджено 
Порядок побудови Державної геодезичної мережі [7], геоде-
зична (планова) мережа забезпечує поширення на території 
країни  Державної  геодезичної  референтної  системи  коор-
динат УСК-2000, яка застосовується як єдина система коор-
динат. Проте варто  зазначити, що нині не можна  говорити 
про цілковите функціонування УСК-2000, оскільки все ще 
продовжують  застосовуватись  місцеві  системи  координат, 
кількість яких сягає 1 146 [8]. Існування поряд з УСК-2000 
місцевих  систем  координат  продовжує  породжувати  про-
блеми  у  процесі  реєстрації  земельних  ділянок,  зокрема,  в 
частині виникнення «накладок» у разі спроби зареєструвати 
земельну ділянку, оскільки такі системи координат не збіга-
ються. Тому актуальним є забезпечення застосування УСК-
2000 як єдиної системи координат.

Тобто, крім встановленої на законодавчому рівні єдиної 
системи просторових координат, все ще діють місцеві систе-
ми координат, що створює проблеми не лише для реалізації 
принципу єдності методології ведення Державного земель-
ного  кадастру,  а  й  також  для  інших  принципів  та  загалом 
можливості реєстрації земельних ділянок.

Принцип об’єктивності, достовірності та повноти 
відомостей у Державному земельному кадастрі.  Повнота 
відомостей у Державному земельному кадастрі розуміється 
у двох аспектах: 1) повнота відомостей про всі земельні ді-
лянки в межах території України; 2) повнота відомостей про 
конкретну земельну ділянку [9, c. 54].

У контексті цього принципу варто зазначити, що, відпо-
відно до наданої у звіті Держгеокадастру за 2016 р. інформа-
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ції, наповнення кадастру становить 70% від загальної площі 
України (внесено відомості про 18,3 млн земельних ділянок 
загальною площею 42,1 млн га). За 2016 р. внесено відомос-
ті про майже 1 млн земельних ділянок загальною площею 
5 млн га, що становить близько 4% від загальної площі [4]. 
Тобто можна констатувати факт відсутності значної кількості 
відомостей про земельні ділянки в межах території України, 
а також недотримання визначеного законодавством принци-
пу повноти відомостей у Державному земельному кадастрі.

Варто зазначити, що на  забезпечення повноти відомос-
тей про всі земельні ділянки впливає відсутність можливості 
формування та реєстрації земельних ділянок у разі наявності 
перетину  із  суміжними  земельними ділянками  тощо. Тому 
об’єктивною є необхідність внесення змін до законодавства 
з метою спрощення процедури реєстрації земельних ділянок 
за умови існування «накладок», оскільки у разі виникненні 
спору про право власники суміжних ділянок будуть вирішу-
вати це питання в суді.

Шо ж до об’єктивності, достовірності та повноти відомос-
тей про земельні ділянки, варто зазначити, що об’єктивність 
та  достовірність  даних про  земельні  ділянки  суттєво  зале-
жить від правильності розробленої технічної документації із 
застосуванням відповідної системи координат тощо. Говоря-
чи про повноту відомостей про конкретну земельну ділян-
ку, варто зазначити, що в Державному земельному кадастрі 
наявні не всі відомості про земельні ділянки, що,  зокрема, 
можна побачити шляхом огляду  інформації, розміщеної на 
сайті Публічної кадастрової карти України [10].

Принцип відкритості та доступності відомостей Дер-
жавного земельного кадастру, законності їх одержання, по-
ширення і зберігання. Цей принцип забезпечується шляхом 
використання  інформації,  розміщеної  на  сайті  Публічної 
кадастрової карти України. Так,  сайт можна переглянути в 
режимі реального часу та безоплатно. Проте більшість даних 
знаходиться у платному доступі, зокрема, їх можна отрима-
ти, оплативши послугу  з надання витягу  з Державного  зе-
мельного кадастру. Загалом надання такого доступу можна 
оцінити позитивно порівняно  з  ситуацією,  яка  існувала до 
набрання  чинності  Законом  України  «Про  Державний  зе-
мельний кадастр», хоча в кадастрі відсутні деякі відомості 
щодо того, що порушує принцип, описаний вище.

Також варто зазначити, що, відповідно до п. 187 Поряд-
ку ведення Державного земельного кадастру, користування 
відомостями Державного земельного кадастру здійснюється 
шляхом надання доступу до нього в режимі читання:

1) банкам під час здійснення операцій з іпотеки;
2) особам, які в установленому законом порядку включе-

ні до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок;

2-1) особам, які в установленому законом порядку вклю-
чені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-зем-

левпорядників  та  Державного  реєстру  інженерів-геодезис-
тів, для виконання зазначених робіт;

2-2)  суб’єктам,  які  здійснюють  повноваження  у  сфері 
державної реєстрації прав;

3) нотаріусам під час здійснення нотаріальних дій щодо 
земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) заради отри-
мання  витягу  з Державного  земельного  кадастру  про  таку 
земельну ділянку;

3-1) органам державної влади;
3-2) органам місцевого самоврядування;
3-3)  органам  і підрозділам СБУ, що  здійснюють контр-

розвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом.
Варто зазначити, що нині зазначеним суб’єктам доступ 

надано не в повному обсязі, проте, відповідно до наданої у 
звіті Держгеокадастру за 2016 р. інформації, проводяться 
роботи з надання доступу в режимі читання, та в 2016 р.  
було надано доступ до даних державного земельного ка-
дастру  нотаріусам,  центрам  надання  адміністративних 
послуг,  органам  місцевого  самоврядування,  Генеральній 
прокуратурі  України,  Національному  антикорупційному 
бюро України [4].

У контексті цього принципу варто зазначити про необхід-
ність пришвидшення процесу надання доступу визначеним 
законодавством суб’єктам.

Принцип безперервності внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про об’єкти Державного 
земельного кадастру, що змінюються. Безперервність вне-
сення відомостей про об’єкти Державного земельного када-
стру є досить важливою для відбиття реального стану речей, 
а також забезпечення прав власників та землекористувачів. 
Порушення  зазначеного  принципу  суттєво  впливатиме  та 
порушуватиме пов’язаний із цим принцип об’єктивності, до-
стовірності та повноти відомостей Державного земельного 
кадастру.

Висновки. Підсумовуючи  вищевикладене,  зазначимо, 
що принципи ведення Державного земельного кадастру ма-
ють  здебільшого  декларативний  характер,  що,  безумовно, 
впливає  на  їх  практичну  реалізацію  та  забезпечення  прав 
суб’єктів  земельно-кадастрових  відносин.  З  огляду  на  це, 
можна  ставити  під  сумнів  необхідність  існування  в  Законі 
України «Про Державний земельний кадастр» ст. 3 як декла-
ративної норми, яка не реалізується повною мірою. Вважає-
мо за доцільне внесення змін до чинного законодавства, які 
б сприяли реалізації принципів на практиці, а не лише закрі-
плювали їх перелік на рівні норми Закону. Одним із чинни-
ків, який безпосередньо впливає на реалізацію закріплених 
принципів, є достатнє державне фінансування, яке б забез-
печило, зокрема, наповнення Державного земельного када-
стру необхідними відомостями. З огляду на це, важливим є 
звернення уваги держави на дану сферу з метою підвищення 
ефективності її функціонування.
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ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕСУВАННЯ ОСОБи Чи ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
АБО ФАКТиЧНОГО ВОЛОДІННЯ РІЧЧЮ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАїНи 

«ПРО НАЦІОНАЛьНУ ПОЛІЦІЮ»

rESTrICTION Of MOVEMENT Of PErSONS Or VEhICLES Or aCTuaL POSSESSION 
Of a ThINg aCCOrdINg TO ThE Law Of uKraINE “ON ThE NaTIONaL POLICE”

Бочек О.І.,
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем правового

та організаційного забезпечення діяльності Міністерства 
Державного науково-дослідного інституту МВС України 

У статті розглянуто повноваження Національної поліції згідно з різними законодавчими та нормативно-правовими актами України під 
час вживання превентивного заходу – обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Також 
автор приділяє увагу дослідженню прав людини під час здійснення такого превентивного заходу. З огляду на наукове дослідження роз-
роблено шляхи вдосконалення Закону України «Про Національну поліцію».

Ключові слова: Національна поліція, обмеження пересування, фактичне володіння річчю, права особи.

В статье рассмотрены полномочия Национальной полиции согласно различных законодательных и нормативно-правовых актов 
Украины при применении превентивной меры – ограничения передвижения лица или транспортного средства или фактического владе-
ния вещью. Также автор уделяет внимание исследованию прав человека во время осуществления такой превентивной меры. Учитывая 
научное исследование, разработаны пути усовершенствования Закона Украины «О Национальной полиции».

Ключевые слова: Национальная полиция, ограничение передвижения, фактическое владение вещью, права лица.

The article considers the powers of the National police, in accordance with various legislative and regulatory legal acts, the application of 
preventive measures restricting the movement of persons or vehicles or the actual possession of a thing. The author also pays attention to the 
study of human rights during the implementation of such preventive activities. Given the research developed ways of improvement of the law of 
Ukraine «On the National police».

Key words: national police, restriction of movement, actual possession of a thing, person’s rights.

Постановка проблеми. Права і свободи людини і гро-
мадянина  набувають  у  сучасному  світі  дедалі  більшого 
значення, оскільки рівень їх дотримання, захист і гарантії 
забезпечення є показником розвитку правової та демокра-
тичної держави. 

Одним із конституційних прав є фундаментальне пра-
во особи на свободу пересування, яке гарантовано нам, у 
першу чергу, Конституцією України, Загальною деклара-
цією прав людини, Конвенцією про захист прав і осново-
положних свобод, Міжнародним пактом про громадські та 
політичні права,  а  також  іншими міжнародними  і націо-
нальними нормативно-правовими актами. 

Важливо  підкреслити,  що  право  на  свободу  перемі-
щення  є  можливістю  особи  вільно  та  безперешкодно  за 
своїм бажанням переміщатися по території України, зали-
шати територію України на свій розсуд і в будь-який час 
повертатися в Україну, за винятком обмежень, які встанов-
лені законом [1]. 

Право  особи  на  свободу  переміщення  не  є  абсолют-
ним, відповідно воно може бути обмежено згідно із зако-
нодавством. Так, новий Закон України «Про Національну 
поліцію» (далі – Закон), прийнятий 2 липня 2015 р., закрі-
пив поліцейські превентивні заходи, одним з яких є обме-
ження щодо переміщення особи або транспортного засобу 
або фактичного володіння річчю. 

Актуальність теми дослідження підтверджується ма-
лою кількістю наукових робіт, присвячених повноваженням 
Національної поліції України, зокрема, поліцейським захо-
дам реагування на правопорушення, визначеним Кодексом 
України  про  адміністративні  правопорушення  та  Кримі-
нальним процесуальним кодексом України, що в поєднанні 
з необхідністю комплексного наукового аналізу даного пи-
тання зумовлює важливість та своєчасність цієї статті. 

Стан опрацювання. Дослідженням діяльності право-
охоронних органів щодо запобігання злочинності шляхом 
використання  поліцейських  заходів  були  предметом  на-
укового вивчення таких учених,  як О. Бандурка, В. Гап-
чич, С. Давидов, Г. Джагупов, О. Жидовцева, І. Козаченко,  
Я. Кондратьев, І. Крєпаков, М. Логвиненко, О. Мартинен-
ко,  Д.  Никифорчук,  В.  Ортинський,  В.  Пчолкін,  В.  Са-
мотієвич, Є. Филипенко, В. Шендрик. Однак  заходи,  які 
уповноважені  застосовувати  поліцейські  в  Україні,  є ще 
недослідженими у зв’язку  із прийняттям Закону України 
«Про Національну поліцію». 

Метою статті є з’ясування змісту та порядку застосу-
вання поліцією України  такого превентивного  заходу,  як 
обмеження пересування особи або транспортного засобу 
чи фактичного володіння річчю.

Виклад основного матеріалу. На  етапі  становлення 
України як демократичної та правової держави нові дер-
жавотворчі  процеси  потребують  перебудови  і  значного 
підвищення рівня ефективності та якості діяльності пра-
воохоронних органів. У першу чергу, ці вимоги стосують-
ся новоствореної поліції, оскільки виконання нею завдань 
пов’язане, передусім, з реалізацією низки принципів, що 
ґрунтуються  на  визнанні  загальнолюдських  цінностей: 
гідного  ставлення  до  особи,  посилення  охорони  прав  та 
свобод громадян, різних форм власності та інших пріори-
тетів правового, демократичного суспільства, визначених 
Конституцією  України.  Вкрай  необхідним  було  розро-
блення та прийняття нового Закону, головним завданням 
якого є створення нового центрального органу виконавчої 
влади – Національної поліції України, – який повністю зо-
середиться  на  виконанні  професійних  функцій,  зокрема 
охороні громадського порядку, громадської безпеки та бо-
ротьбі із правопорушеннями.
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Права людини можуть бути обмежені тільки спеціаль-
но уповноваженими на те органами держави та лише у ви-
падках відповідності до закону. Такими повноваженнями 
наразі наділена Національна поліція України в рамках за-
стосування поліцейських  заходів,  до  яких належать пре-
вентивні заходи та заходи примусу. 

Ст. 37 Закону передбачає обмеження пересування осо-
би чи транспортного засобу або фактичного володіння річ-
чю як поліцейський превентивний захід:

1.  Поліція  уповноважена  затримувати  особу  на  під-
ставах,  у  порядку  та  на  строки,  визначені Конституцією 
України, Кримінальним процесуальним кодексом України 
та Кодексом України про адміністративні правопорушен-
ня, а також іншими законами України.

2. Відлік часу утримання затриманої фізичної особи в 
спеціально відведених для цього приміщеннях починаєть-
ся з моменту його фактичного затримання.

3. У випадках, визначених ч. 2 цієї статті, поліцейські 
повинні негайно викликати медичних працівників до міс-
ця фактичного знаходження таких осіб, а також, за можли-
вості, поінформувати членів сім’ї.

4. Поліцейський може тимчасово обмежити фактичне 
володіння  річчю  або  пересування  транспортного  засобу 
з  метою  запобігання  небезпеці,  якщо  є  достатні  підста-
ви вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути 
використані  особою  з  метою  посягання  на  своє  життя 
і  здоров’я  або життя чи  здоров’я  іншої  людини,  або по-
шкодження  чужої  речі.  На  вимогу  особи  поліцейський 
зобов’язаний повідомити про причини вживання ним від-
повідних заходів.

Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється 
на підставах та в порядку, визначених Кримінальним про-
цесуальним  кодексом  України  та  Кодексом  України  про 
адміністративні правопорушення.

5.  Обмеження  фактичного  володіння  річчю  здійсню-
ється  шляхом  вилучення  речі  в  її  фактичного  володаря, 
обмеження її перенесення або перевезення.

Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідо-
мити свого керівника про тимчасове обмеження фактич-
ного володіння річчю особи, а також скласти протокол про 
здійснення тимчасового обмеження фактичного володіння 
річчю та вручити протокол цій особі.

6. Тимчасове обмеження пересування особи та перене-
сення  або перевезення речі негайно припиняється,  якщо 
немає необхідності здійснювати такий захід [2].

Варто розглянути більш детально пункти даної норми 
Закону. Оскільки ч.  1  вищезазначеної  статті надає право 
працівникам  поліції  затримувати  осіб,  варто  зазначити, 
в яких випадках поліція має право застосовувати адміні-
стративне затримання (ст. 260 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення (КУпАП)):

–  з  метою  припинення  адміністративних  правопору-
шень;

– коли вичерпані інші заходи впливу;
– для встановлення особи;
–  складання  протоколу  про  адміністративне  право-

порушення  при  неможливості  складання  його  на  місці 
вчинення  правопорушення,  якщо  складення  протоколу  є 
обов’язковим;

–  забезпечення  своєчасного  і  правильного  розгляду 
справ та виконання постанов по справах про адміністра-
тивні правопорушення [3].

Кожен затриманий має бути негайно поінформований 
зрозумілою для нього мовою про підстави його затриман-
ня  і  про  будь-яке  обвинувачення,  висунуте  проти  нього. 
Про адміністративне затримання складається протокол, в 
якому вказується: дата, точний час і місце його складання; 
посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, що складала 
протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви 
затримання.  Протокол  підписується  посадовою  особою, 
яка його склала, і затриманим. У разі відмови затримано-

го від підписання протоколу в ньому робиться запис про  
це [4].

Згідно  з  КУпАП,  затримання  особи,  яка  вчинила  ад-
міністративне правопорушення, може тривати не більше  
3 годин, лише в окремих випадках, відповідно до законо-
давства, термін може бути збільшений до 3 діб, з письмо-
вим  повідомленням  прокурора  протягом  24  годин  з  мо-
менту затримання. 

Під час розрахунку термінів затримання важливе зна-
чення має момент затримання. Так, ст. 209 Кримінального 
процесуального  кодексу  України  (далі  –  КПК)  чітко  ви-
значає, що момент затримання – це момент, з якого особа 
силою або через підкорення наказу змушена залишатися 
біля  поліцейського  чи  в  приміщенні,  визначеному  полі-
цейським [5].

Частина  3  Закону  України  «Про  Національну  полі-
цію» свідчить, що поліцейські мають негайно викликати 
медичних працівників до місця фактичного знаходження 
затриманих осіб, а також, за можливості, проінформувати 
членів сім’ї [2]. Варто наголосити, що у Законі зазначено, 
що інформація про затримання особи, за можливості, пе-
редається членам сім’ї. Водночас ч.  2  ст.  261 КУпАП та 
ч. 3 ст. 12 КПК визначає, що така інформація передається 
негайно. З огляду на це, для узгодження із вищезгаданим 
законодавством, а також Загальною декларацією прав лю-
дини від 10 грудня 1948 р., пропонуємо ч. 3 ст. 37 Закону 
України «Про Національну поліцію» викласти в такій ре-
дакції: 

«3. У випадках, зазначених частиною другою цієї 
статті, поліцейські мають негайно викликати медич-
них працівників до місця фактичного знаходження та-
ких осіб, а також негайно проінформувати членів сім’ї, 
близьких людей, але не пізніше як через 2 години після за-
тримання».

У  разі  адміністративного  затримання  неповнолітньої 
особи поліцейський має повідомити про це його батьків 
або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки.

Медичний працівник необхідний для надання медичної 
допомоги затриманій особі в разі необхідності, коли, напри-
клад, затриманій особі завдано фізичної шкоди в результаті 
застосування фізичної сили, спеціальних засобів або вогне-
пальної зброї чи за умови необхідності проведення огляду 
особи та фіксації слідів тілесних ушкоджень. У разі, коли 
посадова особа органу поліції викликає медичну допомогу, 
у протоколі про адміністративне затримання вказується час 
надання медичної допомоги, номер бригади швидкої допо-
моги, прізвище та ініціали лікаря, до якого закладу охорони 
здоров’я направлено затриманого [6]. 

У контексті тимчасового обмеження володіння річчю 
йдеться про заходи забезпечення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення: вилучення речей  і 
документів,  тимчасове  вилучення  посвідчення  водія,  лі-
цензійної картки на транспортний засіб, відсторонення від 
керування транспортним засобом в порядку передбачено-
му статтями КУпАП.

За наявності  підстав, що водієм вчинено порушення, 
передбачені ст.  ст. 121–122  (щодо порушення правил зу-
пинки, стоянки, що створюють перешкоди для дорожньо-
го руху або загрозу безпеці руху), ст. 122-5, 124, 126, 130, 
132-1, 206-1 КУпАП, працівник уповноваженого підрозді-
лу, який забезпечує безпеку дорожнього руху, тимчасово 
затримує транспортний засіб шляхом блокування або до-
ставляє його для зберігання на спеціальний майданчик або 
стоянку [3]. Це дозволяється виключно у випадках, якщо 
розміщення  затриманого  транспортного  засобу  суттєво 
перешкоджає дорожньому руху, у  тому числі  за допомо-
гою спеціального автомобіля – евакуатора. Про тимчасове 
затримання  робиться  відповідний  запис  у  протоколі  про 
адміністративні правопорушення. 

Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий 
на строк до вирішення справи про адміністративне право-
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порушення, але не більше 3 діб з моменту такого затри-
мання.  Після  закінчення  3-денного  строку  тимчасового 
затримання транспортного засобу особа має право зверну-
тися за отриманням тимчасово затриманого транспортно-
го засобу. Таке звернення особи є обов’язковим для його 
виконання, незалежно від стадії вирішення справи про ад-
міністративне правопорушення [7].

Однак  варто  зазначити, що  в  самому  Законі  України 
«Про Національну поліцію» відсутні чіткі або максималь-
ні терміни, на які може бути застосовано обмеження фак-
тичного  володіння  річчю,  переміщення  особи  або  тран-
спортного  засобу.  Оскільки  ця  норма  не  повною  мірою 
відповідає  стандартам  Європейського  Союзу,  а  також  з 
метою гарантування прав людини пропонуємо доповнити 
ст. 37 ч. 7 та викласти в такій редакції:

«7. Тимчасове обмеження фактичного володіння річ-
чю або пересування транспортного засобу може бути за-
стосовано на строк не більше 6 годин». 

Вилучені  речі  і  документи  зберігаються  до  розгляду 
справи  про  адміністративне  правопорушення  у  порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України за погоджен-
ням з Державною судовою адміністрацією України, а піс-
ля розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх 
у  встановленому  порядку  конфіскують,  або  повертають 
володарю,  або  знищують,  а  у  разі  оплатного  вилучення 
речей – реалізують [6].

Тимчасове  обмеження  пересування  особи  та  перене-
сення або перевезення речі мають бути доцільними, тобто 
відповідати  своїй меті.  Зазначені  заходи  негайно  припи-
няються, якщо вони досягли своєї мети або очевидно, що 
вони не можуть досягти своєї мети або немає необхідності 
в їх подальшому застосуванні.

Новий Закон України «Про Національну поліцію» є, 
безумовно, значним кроком у напрямку захисту прав лю-
дини від незаконних  та  свавільних дій правоохоронців. 
Він містить низку прогресивних норм, що закріплюють 
гарантії дотримання прав і свобод людини та відповіда-
ють міжнародним стандартам. Водночас Закон має й не-
доліки,  зазначені вище, що становлять ризики для прав 
людини.  Характеризуючи  виявлені  ризики,  передусім, 
варто зауважити, що вони є наслідком нечіткості та не-
достатньої  деталізації  деяких  норм  Закону,  що  мають 
відношення до порядку реалізації повноважень поліцей-
ськими [8].

Висновки. Варто  зазначити,  що  працівники  Націо-
нальної  поліції,  діяльність  яких  базується  на  принципах 
законності, відкритості та прозорості, взаємодії з населен-
ням на принципах партнерства мають керуватися виключ-
но нормами закону, коли виникає питання про обмеження 
прав  громадян  при  обмеження  переміщення  особи  або 
транспортного  засобу  або  фактичного  володіння  річчю. 
На  сьогодні  Закон  України  «Про  Національну  поліцію» 
потребує удосконалення шляхом усунення протиріч, адже 
деякі норми Закону, КУпАП, КПК містять різні поняття, 
що призводить до нерозуміння під час їх трактування. Це, 
в свою чергу, порушує основні права і свободи людини і 
громадянина.

Таким  чином,  неоднозначно  або  нечітко  викладені 
норми Закону стосовно гарантування прав і свобод люди-
ни мають бути або виправлені у законодавчому порядку, 
або скореговані практикою свого застосування.

Поза тим є вкрай важливим, щоб норми Закону Укра-
їни  «Про Національну поліцію»  відповідали нормам на-
ціонального законодавства та європейським стандартам.
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ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТи ОЦІНЮВАННЯ КАНДиДАТІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

PrOCEduraL aSPECTS Of ThE EVaLuaTION Of CaNdIdaTES fOr CIVIL SErVICE
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аспірант кафедри адміністративного і фінансового права

Національного університету «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена з’ясуванню сутності процедури оцінювання кандидатів на державну службу. Визначається стан нормативно-пра-
вового регулювання, поняття та характерні ознаки процедури оцінювання кандидатів на державну службу. Виокремлено стадії процеду-
ри оцінювання кандидатів на державну службу та коло суб’єктів, які приймають участь на кожній із них.

Ключові слова: державна служба, кандидати на державну службу, оцінювання, процедура оцінювання, адміністративна процедура.

Статья посвящена определению сущности процедуры оценивания кандидатов на государственную службу. Определяется состояние 
нормативно-правового регулирования, понятие и характерные признаки процедуры оценивания кандидатов на государственную служ-
бу. Выделены стадии процедуры оценивания кандидатов на государственную службу и круг субъектов, которые принимают участие в 
каждой из них.

Ключевые слова: государственная служба, кандидаты на государственную службу, оценивание, процедура оценивания, админи-
стративная процедура.

The article is devoted to clarifying the nature of procedure the evaluation of candidates for public service. Determine the status of legal regula-
tion, the concept and characteristic features of procedure the evaluation of candidates for public service. The main of procedure the evaluation 
of candidates for public service has been singled and subjects who participating in each of them.

Key words: public service, candidates for public service, evaluation, procedure the evaluation, administrative procedure.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку 
України  як  демократичної  держави  актуальною  визна-
ється  потреба  суттєвого  вдосконалення  процедури  до-
бору  висококваліфікованих  та  компетентних  осіб  на  по-
сади державної служби, що видається можливим лише за 
умови забезпечення дієвості та об’єктивності оцінювання 
кандидатів на державну службу. Добір на посади держав-
ної служби передбачає оцінювання як професійних, так і 
особистісних якостей кандидатів на державну службу, ви-
значення спроможності кожного з них ефективно, якісно 
та результативно виконувати в майбутньому встановлені 
обов’язки за посадою.

Стан дослідження. Науково-теоретичне підґрунтя для 
дослідження  процедури  оцінювання  кандидатів  на  дер-
жавну службу було закладено в межах вивчення інституту 
державної  служби  такими  ученими,  як:  В.Б.  Авер’янов, 
Л.Р.  Біла-Тіунова, Ю.П.  Битяк,  С.Д.  Дубенко,  І.І.  Задоя, 
I.Б.  Коліушко,  Г.В.  Фоміч.  Зазначене  зумовлює  необхід-
ність  звернення  до  зазначеної  проблеми  та  розгляду  її  
в контексті адаптації законодавства про державну службу 
до стандартів Європейського Союзу.

Метою  цієї  статті  є  дослідження  поняття,  правової 
природи та характерних ознак процедури оцінювання кан-
дидатів на державну службу. 

Виклад основного матеріалу. Порядок  вступу  на 
державну службу, як за умови конкурсного відбору, так і 
позаконкурсного, передбачає наявність специфічної про-
цедури оцінювання кандидатів на державну службу. Вба-
чається  за  необхідне  звернутися  до  з’ясування  сутності 
названої процедури.

Правова регламентація процедури оцінювання канди-
датів на державну службу здійснюється як на законодав-
чому рівні, так і через прийняття відповідних підзаконних 
нормативно-правових  актів.  Нормативну  основу  станов-
лять:  Закони України  «Про  державну  службу»,  «Про  за-
побігання корупції», Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни  «Про  Затвердження  Порядку  проведення  конкурсу 
на  зайняття  посад  державної  служби»  (далі  –  Порядок 
проведення  конкурсу),  Наказ  Національного  агентства  з 
питань  державної  служби  «Про  затвердження  Переліку 
тестових завдань для кандидатів,  які пройшли перевірку 
документів, передбачену частиною першою статті 26 За-
кону України «Про державну службу»». Окрім вищеназ-

ваних  нормативно-правових  актів,  надзвичайно  важливу 
роль відіграють посадові інструкції та затверджені профі-
лі  професійної  компетентності  посад  державної  служби, 
які визначають  і конкретизують перелік прав, обов’язків 
та  повноважень  державного  службовця  в  залежності  від 
посади, яку він займає.

Як  уявляється,  процедура  оцінювання  кандидатів  на 
державну  службу  представляє  собою  динамічне  явище, 
яке не обмежується вчиненням окремої дії, а є сукупністю 
дій, які розташовані у визначеній логічній послідовності. 
Відтак є підстави визначати названу процедуру як особли-
ву  адміністративну  процедуру,  якій  властиві  характерні 
ознаки, склад учасників та своєрідна стадійність. 

Процедура оцінювання кандидатів на державну служ-
бу характеризується такими ознаками, як: а) регламенту-
вання  названої  процедури  нормами  адміністративного 
права;  б)  є  формою  реалізації  особливого  виду  публіч-
но-владної діяльності – публічного управління [1, c. 19];  
в) обов’язкова участь спеціального суб’єкта – органу дер-
жавної влади або місцевого самоврядування (їх посадових 
чи службових осіб); г) спрямування процедури на впоряд-
кування, охорону та розвиток суспільних відносин у сфері 
державної  служби;  д)  зорієнтовання  на  досягнення  спе-
цифічної мети, а саме здійснення оцінки всіх кандидатів 
на державну службу та визначення відповідності кожного 
з них встановленим вимогам, добір на посади державної 
служби лише високваліфікованих фахівців. 

Узагальнивши вищезазначені  ознаки,  видається мож-
ливим  визначити  поняття  процедури  оцінювання  канди-
датів на державну службу як встановлений адміністратив-
но-правовими нормами порядок діяльності повноважних 
суб’єктів з оцінки кандидатів на посади державної служби 
та визначення відповідності кожного з них встановленим 
законодавством вимогам.

Враховуючи, що кожній адміністративній процедурі в 
цілому та процедурі оцінювання кандидатів на державну 
службу  зокрема  притаманний  власний  склад  суб’єктів, 
слід  зазначити,  що  в  загальному  розумінні  суб’єкт  –  це 
носій  предметно-практичної  діяльності  і  пізнання,  дже-
рело  пізнавальної  активності,  спрямованої  на  предмет 
пізнання [2]. Натомість у теорії права під суб’єктом розу-
міється  особа,  організація  чи  інше  суспільне  утворення, 
які наділені законом здатністю мати суб’єктивні права та 
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юридичні  обов’язки  (тобто  наділені  правосуб’єктністю) 
[3]. Аналіз законодавства про державну службу дозволяє 
виокремити коло суб’єктів процедури оцінювання канди-
датів на державну службу, серед яких, зокрема, є такі: 

– кандидати на державну службу – особи, які відпові-
дають встановленим чинним законодавством України ви-
могам та є претендентами на зайняття вакантної посади.

–  конкурсна  комісія  –  тимчасово  діючий  орган,  що 
утворюється  за  загальним правилом  керівником держав-
ної служби з метою проведення конкурсу на зайняття ва-
кантної посади; 

–  Комісія  з  питань  вищого  корпусу  державної  служ-
би – постійно діючий колегіальний орган, що працює на 
громадських засадах та до кола повноважень якого нале-
жить, зокрема: погодження розроблених типових вимоги 
до  професійної  компетентності  державних  службовців, 
які  займають  посади  державної  служби  категорії  «А»; 
проведення  конкурсу  на  зайняття  вакантних  посад  дер-
жавної служби категорії «А» та внесення суб’єкту призна-
чення  відповідної  пропозиції щодо  переможця  конкурсу 
та другого за результатами конкурсу кандидата на вакант-
ну посаду;

–  керівник  державної  служби  –  посадова  особа,  яка 
займає вищу посаду державної служби в державному ор-
гані,  до  посадових  обов’язків  якої  належить  здійснення 
повноважень  із  питань  державної  служби  та  організації 
роботи інших працівників у цьому органі [4];

–  служба  управління  персоналом  –  структурний  під-
розділ  державного  органу,  до  обов’язків  якого  належить 
організаційне та методичне забезпечення проведення до-
бору персоналу;

– адміністратор – працівник визначеного структурного 
підрозділу (спеціального структурного підрозділу Націо-
нального агентства з питань державної служби чи служби 
управління  персоналом)  державного  органу,  який  відпо-
відає  за  матеріально-технічне  забезпечення  проведення 
оцінювання, зокрема веде протокол засідання конкурсної 
комісії, оформляє відомості результатів конкурсу;

–  представники  громадськості  –  соціально-активна 
частини суспільства, яка за певних обставин так або інак-
ше  згуртувалася  навколо  конкретних  спільних  інтересів 
та яка на добровільних засадах бере участь у суспільно-
політичному  житті  країни,  визначає  основні  напрямки 
його розвитку [5, c. 634]. Законом України «Про державну 
службу» [5] передбачається наділення представників гро-
мадськості  установчими  повноваженнями, що  знаходить 
свій прояв у залученні до діяльності Комісії з питань ви-
щого корпусу державної служби (ст. 14), участь у конкурс-
ній комісії під час добору осіб на посади органів держав-
ної влади (ст. 27).

Процедурі оцінювання кандидатів на державну службу 
властива своєрідна внутрішня будова. Визначені на зако-
нодавчому  рівні  етапи  проведення  конкурсу  на  зайняття 
посад  державної  служби  вбачається  за  недоцільне  ото-
тожнювати з етапами оцінювання кандидатів на держав-
ну службу. Як правило, до основних етапів підготовки та 
проведення  оцінювання  кандидатів  на  державну  службу 
відносять: а) аналіз роботи, що буде виконуватися в межах 
вакантної посади, розробка профілю професійної компе-
тентності посади та визначення вимог до рівня професій-
ної компетентності особи (знань, умінь, навичок, особис-
тісних  компетенцій);  б)  підготовку  плану  оцінювання,  а 
саме: вибір характеристик, які необхідно оцінити під час 
добору; вибір методів та розробка відповідних інструмен-
тів оцінювання; формування складу комісії; в) за допомо-
гою застосування обраних методів та інструментів збір та 
запис необхідної інформації; г) оцінювання характеристик 
з метою виявлення кваліфікованих осіб, тобто визначення 
кандидатів, які найбільшою мірою відповідають вимогам 
(аналіз інформації по кожному кандидату); д) узагальнен-
ня результатів оцінювання та прийняття рішення; е) опри-

люднення  інформації  про  результати  добору  та  надання 
пояснень кандидатам на їхній запит [6]. 

Такий  поділ  процедури  оцінювання  кандидатів  на 
державну службу є не  зовсім вдалим, оскільки класична 
теорія  юридичного  процесу  основними  структурними 
елементами визначає стадії – тобто відносно самостійну 
сукупність  послідовно  здійснюваних  процедурних  дій, 
що  поряд  із  загальними  цілями  процедури  має  прита-
манні тільки їй цілі, а також особливості, що стосуються 
суб’єктного складу, строків здійснення процедурних дій і 
характеру оформлюваних правових документів [1, c. 42]. 
У свою чергу, етапи є лише внутрішньо відокремленими їх 
частинами та є сукупністю процедурних дій, що об’єднані 
власною ціллю в межах внутрішньостадійної. 

У  зв’язку  із  цим  можна  запропонувати  інший  підхід 
до формування структури названої процедури, заснованої 
на визнаному підході (тобто першочергово виокремлення 
стадій, потім етапів та низки процедурних дій). Таким чи-
ном, за доцільне вважається виокремлення певних стадій 
та етапів. 

1. Стадія підготовки до проведення оцінювання канди-
датів на державну службу: 

1)  розроблення  та  затвердження  посадових  інструк-
цій  –  на цьому  етапі  служба  управління персоналом пе-
ревіряє наявність посадової  інструкції вакантної посади, 
за необхідності розробляє нову посадову  інструкцію або 
переглядає вже розроблену на відповідність встановленим 
законодавством вимогам. Посадову інструкцію вбачається 
можливим  вважати  правовою  основою  для  формування 
профілю  професійної  компетентності  та  визначення  ви-
мог  до  рівня  професійної  компетентності  кандидатів  на 
державну службу;

2)  формування  профілів  професійної  компетентності 
та визначення вимог до рівня професійної компетентності 
кандидатів на державну службу; 

3) формування складу конкурсної комісії ˗ оцінювання 
кандидатів на державну службу посади категорії «А» здій-
снює Комісія з питань вищого корпусу державної служби 
(далі ˗ Комісія) та відповідні конкурсні комісії для посад 
категорій  «Б»  та  «В».  Утворення  звичайної  конкурсної 
комісії та затвердження її складу (голови і членів комісії) 
здійснюється наказом керівника відповідного державного 
органу  (наприклад,  Наказ  Державної  фіскальної  служби 
України  «Про  конкурсну  комісію»  від  23.05.2016 № 461 
[7]). Задля забезпечення незалежності діяльності конкурс-
ної  комісії,  забезпечення  конституційного  права  рівного 
доступу до  державної  служби  громадян України  та  про-
ведення оцінювання на  засадах прозорості  та відкритос-
ті  законодавством  передбачається  можливість  залучення 
представників громадських об’єднань; 

4)  визначення  методів  оцінювання  кандидатів  на  за-
йняття вакантних посад. У загальному розумінні метода-
ми  оцінювання  є  сукупністю  способів,  прийомів  та  під-
ходів, які дозволяють збирати та досліджувати необхідну 
інформацію щодо  відповідності  кандидатів  на  державну 
службу  встановленим  вимогам  роботи  на  вакантній  по-
саді,  в  тому  числі  необхідному  рівню  професійної  ком-
петентності осіб. Закон України «Про державну службу» 
та Порядок проведення конкурсу закріплюють вичерпний 
перелік методів оцінювання кандидатів на державну служ-
бу, серед яких: попередній розгляд поданих документів на 
відповідність встановленим законом вимогам, проведення 
тестування, розв’язання ситуаційних завдань, проведення 
співбесіди. 

2.  Стадія  проведення  оцінювання  кандидатів  на  дер-
жавну службу  (є центральною стадією, на якій  здійсню-
ється безпосереднє оцінювання кандидатів за допомогою 
передбачених законодавством методів): 

1) попередній розгляд поданих документів на відповід-
ність встановленим вимогам. Законом України «Про дер-
жавну службу» встановлюється перелік необхідних доку-
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ментів, що подаються  кандидатами на  державну  службу 
до конкурсної комісії задля попереднього їх розгляду. Усі 
подані документи реєструються службою управління пер-
соналом та перевіряються на відповідність встановленим 
вимогам.  Про  результати  такої  перевірки  кандидати  на 
державну службу повідомляються в письмовій формі про-
тягом трьох днів із дня надходження їх документів до дер-
жавного органу. У разі невідповідності поданих докумен-
тів встановленим вимогам кандидат на державну службу 
до наступного етапу оцінювання не допускається;

б) проведення тестування та визначення його резуль-
татів. Метою проведення  тестування  є  визначення  рівня 
знань  Конституції  України,  законодавства  про  державну 
службу, антикорупційного та спеціального законодавства. 
Письмове тестування проводиться лише для кандидатів на 
зайняття  посад  державної  служби  категорій  «Б»  та  «В». 
У  цілому  звертає  на  себе  увагу  обминання  категорії  по-
сад  державної  служба  «А»,  що  з  урахуванням  встанов-
леної  мети  проведення  тестування  викликає  критичні 
зауваження. До наступного  етапу  оцінювання  кандидати 
на державну службу допускаються за умови надання пра-
вильних відповідей на більшу кількість тестових питань 
(тобто кандидати, які набрали від 1 до 2 балів);

3)  розв’язання  ситуативних  завдань  та  визначення  їх 
результатів передбачає надання кандидатом на державну 
службу посади категорій «А» та «Б» письмової відповіді з 
приводу ситуації, що пов’язана з виконанням в майбутньо-
му завдань та функцій за посадою. Оцінювання кожного 
розв’язаного  ситуаційного  завдання  кандидатом  на  дер-
жавну службу здійснюється всіма членами Комісії чи кон-
курсної комісії індивідуально. Підсумковою оцінкою буде 
вважатися середнє арифметичне значення індивідуальних 
оцінок усіх членів комісії, які фіксуються адміністратором 
у зведеній відомості встановленої форми. До наступного 
етапу оцінювання допускаються особи, що отримали се-
редній бал вище ніж 0,5 по кожній окремо вимозі; 

г) проведення співбесіди та визначення її результатів – 
проведення співбесіди є методом оцінювання кандидатів 
на державну службу, який застосовується в разі успішного 
проходження усіх попередніх випробувань, що передбачає 
безпосереднє спілкування між членами конкурсної комісії 
чи Комісії та кандидатом на державну службу. Співбесіду 
проходять усі кандидати на державну службу, незалежно 
від категорії посад. Під час проведення співбесіди прово-
диться оцінка: здатності кандидатів виконувати посадові 
обов’язки;  відповідності  в  цілому  рівня  компетентності 
кандидата  відповідно  до  профілю  професійної  компе-
тентності посади; потенціалу професійного росту; вміння 
співпрацювати з колегами, підлеглими, керівниками тощо. 
Оцінювання кожної окремої вимоги на співбесіді здійсню-
ється кожним членом комісії індивідуально за допомогою 
двобальної шкали. У разі відповідності вимозі: в повному 
обсязі кандидат на державну службу отримує 2 бали, від-
повідає не в повній мірі – 1 бал; не відповідає взагалі ˗ 0 
балів. Усі результати співбесіди фіксуються у відомості. 

3. Стадія ухвалення рішення – оцінювання кандидатів 
на державну службу передбачає застосування у встановле-
ній черговості різних методів оцінювання та, як результат, 
встановлення  за  підсумками  їх  застосування  різних  ре-
зультатів, необхідністю визнається їх узагальнення: 

1) визначення результатів оцінювання кожного канди-
дата  здійснюється шляхом  підрахунку  середнього  ариф-
метичного значення всіх індивідуальних оцінок за підсум-

ками проведених випробувань. За підсумками підрахунку 
загальної суми балів кожного кандидата на державну служ-
бу складається рейтинговий список. У разі наявності двох 
та  більше  осіб,  які  набрали  однакову  кількість  балів  та 
мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням голови 
конкурсної  комісії  (чи  головуючого Комісії)  переможець 
визначається шляхом відкритого голосування членів комі-
сії або за результатами повторної співбесіди;

2) прийняття рішення – підсумкові результати стосов-
но  визначеного  переможця,  рішення  конкурсної  комісії 
вноситься до протоколу, який протягом трьох днів візуєть-
ся  всіма  членами  конкурсної  комісії.  Варто  акцентувати 
увагу на тому, що рішення конкурсної комісії чи Комісії є 
юридичною підставою для призначення на відповідну по-
саду або відмову в такому призначенні [8, c. 78];

3) оприлюднення рішення – повідомлення результатів 
оцінювання кандидатів на державну службу здійснюється 
шляхом: по-перше, оприлюднення, тобто протягом одного 
робочого дня після підписання протоколу всіма членами 
конкурсної комісії. Результати добору кандидатів на дер-
жавну службу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах 
Національного  агентства  з  питань  державної  служби,  та 
державного органу, в якому проводився добір на зайняття 
вакантної  посади;  по-друге,  надсилання  письмового  по-
відомлення  протягом п’яти  днів  з  дня  їх  оприлюднення, 
причому служба управління персоналом державного орга-
ну, в якому здійснювався добір на зайняття вакантної по-
сади, зобов’язана повідомити всіх кандидатів на державну 
службу про результати здійсненого оцінювання.

4. Стадія оскарження рішення. Може здійснюватися як 
у  судовому порядку,  так  і  в  позасудовому. Кандидати на 
зайняття  посад  державної  служби  категорії  «А»  законо-
давством наділяються правом оскарження рішення Комісії 
лише в судовому порядку, що передбачається Кодексом ад-
міністративного судочинства України. Натомість для кан-
дидатів на зайняття посад державної служби категорій «Б» 
та «В» передбачається альтернативний спосіб оскарження, 
а саме: а) до Національного агентства з питань державної 
служби – скарга на рішення конкурсної комісії подається 
протягом десяти днів із дня отримання письмового пові-
домлення про результати добору на вакантні посади дер-
жавної  служби.  Таким  чином,  законодавець  передбачив 
чіткі часові обмеження стосовно можливості звернення зі 
скаргою, що з урахуванням часу опублікування та повідо-
млення  становить  не  більше ніж  16  днів. Надана  скарга 
розглядається не більше ніж 14 днів та в разі встановлення 
факту порушення умов проведення конкурсу в цілому та 
оцінювання зокрема керівнику органу, в якому проводився 
добір на посаду, надсилається вимога щодо необхідності 
скасування результатів; б) до суду – відповідно до ст. 17 
Кодексу адміністративного судочинства України [9] юрис-
дикція адміністративних судів поширюється на публічно-
правові спори з приводу прийняття громадян на публічну 
службу.

Висновки. Узагальнивши  викладене,  можна  зробити 
висновок  про  те,  що  процедура  оцінювання  кандидатів 
на  державну  службу  –  це  встановлений  адміністратив-
но-правовими нормами порядок діяльності повноважних 
суб’єктів з оцінки кандидатів на посади державної служби 
та визначення відповідності кожного з них встановленим 
законодавством  вимогам.  Розглянута  процедура  характе-
ризується  визначеними  особливостями,  широким  колом 
суб’єктів та своєрідною стадійністю. 
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Одним з органів, що здійснює контроль за правильністю та своєчасністю сплати деяких видів податків – мита, податку на додану 
вартість та акцизного збору під час переміщення товарів через митний кордон України (далі – митні платежі), є митні органи України, 
на які покладається безпосереднє здійснення митної справи, забезпечення контролю за порядком переміщення через митний кордон 
України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов’язане з установленням митних платежів, процедури митного контролю та 
інші засоби втілення в життя митної політики держави. Отже, митне оподаткування є одним із напрямів митної політики держави, а також 
засобом митного регулювання.

Ключові слова: акцизний збiр, митний кордон, митна справа, митне регулювання, митне оподаткування, класифікація та кодування 
товарів, декларування експорту, імпорт товарів, міжнароднi норми.

Одним из органов, осуществляющих контроль за правильностью и своевременностью уплаты некоторых видов налогов – пошлины, 
налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, во время перемещения товаров через таможенную границу Украины (дальше – 
таможенные платежи), являются таможенные органы Украины, на которые полагается непосредственное осуществление таможенного 
дела, обеспечение, контроль за порядком перемещения через таможенную границу Украины товаров и других предметов, таможенная 
регуляция, связанная с установлением таможенных платежей процедуры таможенного контроля и другие средства воплощения в жизнь 
таможенной политики государства. Следовательно, таможенное налогообложение является одним из направлений таможенной полити-
ки государства, а также средством таможенной регуляции. 

Ключевые слова: акцизный сбор, таможенная граница, таможенное дело, таможенная регуляция, таможенное налогообложение, 
классификация и кодировка товаров, декларирование экспорта, импорт товаров, международные нормы.

One of organs, that carries out control after a rightness and timeliness of inpayment of some types of taxes – duty, value-added tax and 
excise duties during moving of commodities through the custom border of Ukraine(farther are custom payments), there are custom authorities of 
Ukraine, direct realization of custom business depends upon that providing control an order of moving is through the custom border of Ukraine 
of commodities and other objects, custom adjusting, related to setting of custom payments, procedure of custom control and other facilities of 
embodiment in life of customs policy of the state. Thus, custom taxation is one of directions of customs policy of the state, and also by the means 
of the custom adjusting.

Key words: excise gathering, custom border, custom business, custom adjusting, custom taxation, classification and code of commodities, 
declaration of export, import of commodities, international norms.

Постановка проблеми.  Глобалізація  економічних 
процесів,  поширення  зовнішньо  економічної  діяльності 
України  зумовлюють  активізацію  діяльності  митних  ор-
ганів щодо переміщення товарів через митний кордон. У 
статті аналізуються правові засади організації дотримання 
правил переміщення через митний кордон України,  осо-
бливо  в  умовах  морського  портів,  предметів,  відносно 
яких встановлені заборона або обмеження. Розглядається 
склад правових такого спрямовання, які входять до компе-
тенції митних органів. 

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослідження 
правових норм, які мають охоронний характер, у випадку 

їх  порушення  застосування  до  правопорушників  засобів 
державного примусу. 

Виклад основного матеріалу. Україна  самостійно 
визначає митну політику, створює власну митну систему 
та здійснює митне регулювання на своїй території. Вона 
може вступати в митні союзи з  іншими державами, бра-
ти участь у діяльності міжнародних організацій із питань 
митної справи. У митній справі Україна дотримується ви-
знаних у міжнародних відносинах систем класифікації та 
кодування  товарів,  єдиної форми декларування  експорту 
та  імпорту  товарів,  митної  інформації,  інших міжнарод-
них норм і стандартів [1, с. 3].
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Переміщення товарів і транспортних засобів через мит-
ний  кордон України  здійснюється  через  пункти пропуску 
на  митному  кордоні  України,  перелік  яких  визначається 
KM України відповідно до міжнародних договорів України. 
Переміщення окремих видів товарів через митний кордон 
України  може  здійснюватися  через  спеціально  визначені 
пункти пропуску на митному кордоні України. Перелік та-
ких пунктів пропуску затверджується KM України.

Важливе місце мають морські  порти. Внутрішньодер-
жавне  морське  законодавство  визначає  правовий  статус 
морського  порту  в  якості  державного  транспортного  під-
приємства, призначеного для обслуговування в тому числі 
вантажів на суднах (ст. 73 КТМ України) [4].

Акваторія морського порту (портова акваторія) – визна-
чена межами частина водного об’єкта (об’єктів), крім суд-
нового ходу, призначена для безпечного підходу, маневру-
вання, стоянки і відходу суден [5].

Принципи переміщення товарів і транспортних засобів 
через митний кордон України – основні положення, що в 
рівній мірі стосуються всіх учасників під час переміщення 
(транзиті) товарів і предметів через митну територію Укра-
їни і проведені в главі 13 МК України. Як правові вимоги 
вони обов’язкові до виконання митними органами, а також 
фізичними і юридичними особами, які переміщують това-
ри і предмети через митну територію України. 

Загалом переміщення товарів та транспортних засобів 
здійснюється  особами  самостійно,  якщо  чинним  законо-
давством не передбачено для цього спеціальних обмежень 
та заборон. Так, ввезення в Україну, вивезення з України та 
транзит через її територію І товарів окремих видів може за-
боронятися законами [7, с. 398].

Не можуть бути пропущені через митний кордон Украї-
ни товари та інші предмети:

1.  Заборонені  до  переміщення  через  митний  кордон 
України:

1) заборонені до ввезення в Україну, до яких належать:
– предмети, що можуть завдати шкоди здоров’ю або за-

грожувати життю населення та тваринного світу або при-
звести до руйнування навколишнього середовища;

– продукція, що містить пропаганду ідей війни, расизму 
та расової дискримінації, геноциду та інша, що суперечить 
відповідним нормам Конституції (Основного Закону) Укра-
їни (888-09, 254к/96-ВР);

– товари, імпорт яких здійснюється з порушенням прав 
інтелектуальної власності;

2) заборонені до вивезення з України, до яких належать:
– предмети, які становлять національне, історичне або 

культурне надбання українського народу, що визначається 
відповідно до законів України;

– товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав 
інтелектуальної власності;

3)  заборонені  до  транзиту  через  територію  України, 
до  яких  належать  предмети,  що  можуть  завдати  шкоди 
здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринного 
світу або призвести до руйнування навколишнього серед-
овища.

Ст. 482 МК України встановлює відповідальність за дії, 
спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів 
через митний кордон України поза митним контролем; ст. 
483 МК України визначає відповідальність за переміщення 
товарів  через митний  кордон України  приховуванням  вад 
митного контролю [3].

Ст. 458 МК України визначає відповідальність за адміні-
стративні правопорушення.

1. Порушення митних правил є адміністративним пра-
вопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні 
або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на 
встановлений цим Кодексом та іншими актами законодав-
ства України порядок переміщення товарів, транспортних 
засобів  комерційного  призначення  через  митний  кордон 
України, пред’явлення їх органам доходів і зборів для про-

ведення митного контролю та митного оформлення,  а  та-
кож здійснення операцій із товарами, що перебувають під 
митним  контролем  або  контроль  за  якими  покладено  на 
органи доходів і зборів цим Кодексом чи іншими законами 
України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна 
відповідальність.

2. Адміністративна відповідальність за правопорушен-
ня, передбачені цим Кодексом, настає в разі, якщо ці право-
порушення не тягнуть за собою кримінальну відповідаль-
ність.

Суб’єктами відповідальності за порушення митних пра-
вил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого 
правопорушення досягли 16-річного віку, а також посадо-
ві особи підприємств. Притягнення до відповідальності за 
порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від 
обов’язку сплати мита та інших податків і зборів.

За  порушення  митних  правил  можуть  бути  накладені 
такі стягнення:

1) попередження;
2) штраф;
3) конфіскація товарів.
Конфіскація товарів – конфіскація безпосередніх пред-

метів  порушення  митних  правил,  товарів  зі  спеціально 
виготовленими  сховищами  (тайниками), що  використову-
валися  для  приховування  безпосередніх  предметів  пору-
шення митних правил від митного контролю, транспортних 
засобів, що використовувалися для переміщення безпосе-
редніх предметів порушення митних правил через митний 
кордон України.

Попередження або штраф можуть застосовуватися тіль-
ки як основний вид стягнення за вчинене правопорушення.

Конфіскація  товарів  –  безпосередніх  предметів  пору-
шення митних правил, товарів зі спеціально виготовленими 
сховищами (тайниками), що використовувалися для прихо-
вування безпосередніх предметів порушення митних пра-
вил від митного контролю, транспортних засобів, що вико-
ристовувалися  для  переміщення  безпосередніх  предметів 
порушення митних правил через митний кордон України, 
може  застосовуватися  як  основний  і  як  додатковий  вид 
стягнення.

За одне й те саме порушення митних правил може на-
кладатися тільки основне або основне й додаткове стягнен-
ня. Якщо  статтею,  якою  встановлюється  відповідальність 
за  порушення  митних  правил,  передбачається  основне  
й  додаткове  стягнення,  застосування  лише  додаткового 
стягнення без основного не допускається, за винятком дея-
ких випадків, передбачених Митним кодексом України.

Стягнення за порушення митних правил не може бути 
застосовано  інакше,  як на підставі  та в порядку,  встанов-
леному Митним кодексом та іншими законами України [2].

Порушення  митних  правил  мають  вельми  різноманіт-
ний характер. Виходячи із цього, певними особливостями 
характеризується  і відповідальність за порушення митних 
правил [9, с. 62].

Тимчасове  зберігання  товарів  під  митним  контролем  
Ст. 201. 

1.  Товари  з моменту  пред’явлення  їх  органу  доходів  і 
зборів до поміщення їх у відповідний митний режим можуть 
перебувати на  тимчасовому  зберіганні під митним контр-
олем. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем 
здійснюється на складах тимчасового зберігання.

2.  Товари  гуманітарної  допомоги  для  їх  тимчасового 
зберігання з дозволу відповідного органу доходів  і  зборів 
можуть розміщуватися на складах організацій – отримува-
чів  гуманітарної допомоги. При цьому керівник організа-
ції – отримувача гуманітарної допомоги забезпечує ведення 
обліку товарів, що розміщуються на складі цієї організації 
та  випускаються  з  нього,  в  порядку,  передбаченому  для 
складів тимчасового зберігання, та щоквартальне подання 
органу доходів  і  зборів звіту про рух товарів на складі  за 
формою, що  встановлюється  центральним  органом  вико-
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навчої  влади, що  забезпечує формування  та  реалізує дер-
жавну податкову  і митну політику. Орган доходів  і  зборів 
має право вимагати подання позачергового звіту.

3. На складах тимчасового зберігання утворюються по-
стійні, а на складах організацій – отримувачів гуманітарної 
допомоги  –  тимчасові  (на  час  тимчасового  зберігання  на 
них під митним контролем товарів гуманітарної допомоги) 
зони митного контролю.

4.  На  тимчасове  зберігання  під  митним  контролем  із 
застосуванням  положень  цієї  глави  товари  також  можуть 
розміщуватися на митних складах або на складах органів 
доходів і зборів.

5. У разі  втрати  товарів, що перебувають на  тимчасо-
вому  зберіганні  під  митним  контролем,  або  видачі  їх  без 
дозволу  органів  доходів  і  зборів  утримувач  складу  тим-
часового  зберігання  утримувач  митного  складу,  керівник 
організації  –  отримувача  гуманітарної  допомоги  несуть 
адміністративну відповідальність, передбачену цим Кодек-
сом. Крім того, у таких випадках на цих осіб покладається 
обов’язок щодо сплати митних платежів, установлених за-
коном на імпорт зазначених товарів.

6. Утримувач  складу тимчасового  зберігання,  утриму-
вач митного складу, керівник організації – отримувача гу-
манітарної допомоги звільняються від відповідальності за 
втрату товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні 
під митним контролем, та зобов’язання щодо сплати мит-
них платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, 
лише в разі, якщо ці товари були знищені або безповорот-
но пошкоджені внаслідок аварії, дії обставин непереборної 
сили або природних втрат за нормальних умов зберігання 
[8].

Загальні положення щодо забезпечення зобов’язань пе-
ред органами доходів і зборів.

1.  У  випадках,  визначених  цим  Кодексом,  виконання 
зобов’язань осіб, що випливають  із митних процедур,  за-
безпечуються шляхом надання органам доходів і зборів за-
безпечення сплати митних платежів у способи, передбачені 
для відповідної митної процедури.

2. Надання органам доходів і зборів забезпечення сплати 
митних платежів є обов’язковим під час ввезення на митну 
територію України та/або переміщення територією України 
прохідним та внутрішнім транзитом товарів за переліком, 
який затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Спосіб забезпечення сплати митних платежів обира-
ється  власником  товарів  чи  уповноваженою  ним  особою, 
якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншими законо-
давчими актами України.

4.  Якщо  товари  переміщуються  транзитом  митною 
територією  України  морським,  річковим  або  повітряним 
транспортом і під час зберігання залишаються в межах од-
ного пункту пропуску чи зони митного контролю морсько-
го  (річкового) порту, аеропорту,  забезпечення сплати мит-
них платежів не надається.

Морський порт не має права перешкоджати діяльності 
цих підприємств  і організацій на території порту, а також 
втручатися в їх господарську діяльність, за винятком випад-
ків,  передбачених  законодавством  України,  установчими 
документами цих підприємств і організацій [6].

У випадку задоволення скарги митний орган або його 
посадова  особа,  які  прийняли  неправильне  рішення  за 
зверненнями громадянина, підприємства, установи чи ор-
ганізації,  відшкодовують  спричинені  їм  матеріальні  збит-
ки,  пов’язані  з  принесенням  і  розглядом  скарги,  а  також 
з  обґрунтованими  витратами,  що  мали  місце  у  зв’язку  з 
виїздами  громадянина,  його  представника,  представника 
юридичної особи для участі в розгляді скарги (претензії) за 
вимогою митного органу, втраченими за цей час заробітка-
ми.

Висновки. Говорячи про загальну характеристику, мо-
жемо зробити висновок, що митні органи України викону-
ють плiдну роботу щодо виконання своїх обов’язків щодо 
правопорушення  суспільною  шкідливістю,  протиправніс-
тю, та винністю. 

Під  час  здійснення  митного  контролю  та  митного 
оформлення  товарів,  транспортних  засобів  комерційно-
го  призначення, що переміщуються  через митний  кордон 
України, застосовуються виключно норми законів України 
та  інших нормативно-правових  актів  із  питань  державної 
митної справи, чинні на день прийняття митної декларації 
органом доходів і зборів України.

Товари, що не підлягають пропусканню через митний 
кордон України, забезпечують безпеку України, захист жит-
тя та здоров’я її населення, тваринного і рослинного світу. 
Товари та предмети, що не підлягають пропуску через мит-
ний кордон України, безпосередньо вказані в МК України. 
Не можуть бути пропущені через митний кордон України 
товари  і  такі  предмети,  заборонені  до переміщення через 
митний  кордон  України.  До  заборонених  для  ввезення  в 
Україну належать:

– предмети, які можуть завдати шкоди здоров’ю чи за-
грожувати життю населення та тваринного світу або при-
звести до порушення довкілля;

– продукція, що містить пропаганду ідей війни, расизму 
і  расової  дискримінації,  геноциду,  та  інша продукція,  яка 
суперечить нормам Конституції України;

– товари, імпорт яких здійснюється з порушенням прав 
інтелектуальної власності.

Відповідно  до  постанови  КМУ  «Про  упорядкування 
ввозу в Україну і транзиту через її територію відходів вто-
ринної сировини» від 22 лютого 1994 р. № 117 затверджено 
Перелік речовин і матеріалів, які віднесено до небезпечних 
відходів і ввезення яких на територію України заборонено. 
До нього включено 100 найменувань таких відходів, серед 
яких є медичні відходи з лікарень, поліклінік, клінік, від-
ходи виробництва дріжджів і спирту, біологічні інфекційні 
відходи, які містять патогенні бактерії чи віруси, зіпсовані 
чи  з  простроченим  терміном  зберігання  продукти  харчу-
вання,  вилучені  з  вжитку  чи  прострочені  фармакологічні 
препарати, сировина і ліки, відходи яких можуть бути си-
ровиною для виробництва наркотиків, шлами, що містять 
нафту, та інші непридатні для застосування речовини та аг-
рохімікати та інше.

Інші відходи, що не ввійшли в  такий перелік, можуть 
бути ввезені на територію України або перевезені транзи-
том  лише  за  умови  отримання  дозволу  від  Міністерства 
екології та природних ресурсів України.
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У статті розглядаються проблеми інформаційно-аналітичної діяльності МВС України як об’єкта правового регулювання у контексті 
розвитку інформаційного права, метою якої є створення єдиного інформаційного простору органів внутрішніх справ, забезпечення та під-
тримання інформаційної безпеки, надання адміністративних послуг в електронному вигляді. Аналізуються положення нормативних до-
кументів МВС України та інших нормативно-правових актів із питань інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.

Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, органи внутрішніх справ, поліція, взаємодія, інформаційна система, адміні-
стративні послуги.

В статье рассматриваются проблемы информационно-аналитической деятельности МВД Украины как объекта правового регулиро-
вания в контексте развития информационного права, целью которой является создание единого информационного пространства орга-
нов внутренних дел, обеспечение и поддержка информационной безопасности, предоставление административных услуг в электронном 
виде. Анализируются положения нормативных документов МВД Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам информаци-
онного обеспечения деятельности органов внутренних дел.

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, органы внутренних дел, полиция, взаимодействие, информаци-
онная система, административные услуги. 

The article deals with the problems of informational and analytical activities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as the object of legal 
regulation in the context of the development of information law, which aims at creating a single information space of internal affairs bodies, pro-
viding and maintaining information security, providing administrative services electronically. The provisions of the regulations of the Ministry of 
Internal Affairs and other normative legal acts of the public information activities of internal affairs bodies are analyzed.

Key words: information and analytical activities, internal affairs bodies, police, interaction, information system, administrative services.

Постановка проблеми. Реформування правоохорон-
ної системи України поставило завдання реформування 
системи  інформаційно-аналітичної  діяльності,  яка фор-
мувалася  в  системі МВС України  (далі  – МВС)  протя-
гом останніх 20 років.  Інформаційні технології створю-
ють  додаткові  можливості  для  оптимізації  управління. 
Швидка передача великих обсягів даних і досить складна 
обробка  цих  даних  у  стислі  часові  проміжки  сприяють 
впровадженню  складніших  способів  організації  управ-
ління, що  дає можливість  підняти  ефективність  роботи 
підрозділів МВС що зрештою відбивається на зростанні 
довіри  населення  до  правоохоронної  системи.  Впрова-
дження  інформаційних  технологій  дає  змогу  спростити 
збір  даних  і  підвищує  якість  інформації,  а  правильна 
інтерпретація  інформації  –  виявити  проблеми  в  проце-
сі організації правоохоронної діяльності та своєчасно їх 
усунути.

Стан опрацювання.  Питання  організації  інфор-
маційно-аналітичної  роботи  давно  привертають  увагу 
науковців.  Перші  публікації  щодо  використання  ста-
тистичних  методів  для  оцінки  роботи  органів  МВС 
з’явилися вже в перші роки Незалежності, і на сьогодні 
їх бібліографія налічує десятки найменувань. Проблеми 
інформаційно-аналітичної  діяльності  органів  МВС  ви-
вчали:  В.  Авер’янов,  А.  Банчук,  О.  Бойченко,  С.  Гуцу,  
В. Гурковський, А. Гулемін, В. Цимбалюк, А. Марущак, 
І. Мартьянов, В. Ортинський, О. Остапенко, В. Середа, 
О. Синьоокий та інші. Високо оцінюючи внесок вчених 
в освітлення проблем інформаційно-аналітичної роботи, 
сварто визнати, що кожен етап історичного розвитку кра-
їни ставить перед дослідником нові завдання, які потре-
бують вирішення.

Метою статті є  аналіз  інформаційно-аналітичної  ді-
яльності МВС України як об’єкта правового регулювання 
у контексті розвитку інформаційного права.

Виклад основного матеріалу. Базовою галуззю права 
для  регулювання  відносин,  пов’язаних  з  інформаційною 
діяльністю та її складовою частиною, інформаційно-ана-
літичною діяльністю, як вважає А. Марущак, є публічне 
право і, насамперед, інформаційне право [1, с. 22]. Більшу 
частку відносин з приводу інформації складають публіч-
но-правові відносини.

У цьому аспекті цікавою є позиція В. Ліпкана, який 
розглядає  інформаційні  публічно-правові  відносини  в 
контексті розподілу прав і обов’язків їх учасників і виді-
ляє правовідносини, в яких органи публічної влади ма-
ють: обов’язок надання інформації фізичним та юридич-
ним особам,  громадським організаціям; встановлювати 
і  вимагати дотримання  встановленого правового режи-
му  інформації;  вимагати  надання  інформації  фізични-
ми та юридичними особами, органами публічної влади  
[2, с. 24].

Суспільні відносини публічного характеру в інформа-
ційній сфері регламентуються правовими актами, методом 
субординації  характеризуючи  статус  органів  державної 
влади, посадових осіб і їх повноваження в інформаційній 
сфері; правові режими інформації та її захисту; склади ад-
міністративних правопорушень в інформаційній сфері та 
відповідальність за їх вчинення тощо.

Соціально-управлінська природа інформації найбільш 
повно  проявляється  в  механізмі  державного  управління, 
виступаючи як форма, і як засіб управління. Інформація як 
елемент механізму державного управління щодо підсисте-
ми є засобом і формою її організації, здійснення управлін-
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ської діяльності, а щодо керованої підсистеми – засобом 
організуючого впливу на керовані об’єкти.

Застосування  права  як  самостійне  явище  має  специ-
фічну внутрішню якість, що характеризується диференці-
юванням і оперативністю впливу на суспільні відносини. 
Як одна з форм управлінської діяльності і юридичний за-
сіб організуючого впливу на керованих осіб, застосування 
норм права виконує, з одного боку, функції самого управ-
ління, а з іншого – функції, властиві застосуванню права 
як  самостійного  правового  явища,  тобто  виконує  управ-
лінські  та  нормативні  функції.  Але  юридичні  функції 
підпорядковані  забезпеченню управлінських функцій, бо 
їх призначення в сфері управління зумовлюється призна-
ченням застосування права – забезпечити через юридичні 
форми  та  засоби  управлінський  вплив  держави  на  різні 
об’єкти.

Діяльність МВС щодо забезпечення публічного поряд-
ку та безпеки являє собою сукупність організаційно-пра-
вових форм, кожна з яких має свою специфіку, яка визна-
чається  її призначенням. Закон України від 02.07.2015 р. 
№ 580-VIII «Про Національну поліцію» виділяє три фор-
ми  діяльності:  адміністративну,  оперативно-розшукову, 
кримінально-процесуальну.

Адміністративна  діяльність  поліції  –  це  підзаконна, 
державно-владна, виконавчо-розпорядча діяльність, спря-
мована на організацію та практичне вирішення завдань і 
виконання функцій поліції з охорони публічного (громад-
ського) порядку і безпеки, що здійснюється в адміністра-
тивно-правових  формах  з  використанням  адміністратив-
но-правових методів .

Відповідно  до  теорії  управління,  адміністративна  ді-
яльність  є  зовнішньою щодо  системи  поліції.  Зміст  цієї 
діяльності спрямований на забезпечення прав і свобод лю-
дини та громадянина, створення умов для реалізації прав 
і законних інтересів. Одним з напрямів цієї діяльності, що 
покладено  на  Національну  поліцію,  є  контроль  і  нагляд 
за дотриманням публічного порядку, правил дорожнього 
руху; профілактика і припинення адміністративних право-
порушень,  адміністративний  нагляд;  охорона  власності. 
Закон України «Про Національну поліцію» відносить до 
адміністративної  діяльності  видачу  дозволу  (ліцензії)  на 
здійснення охоронної діяльності та контролю за нею, лі-
цензій на продаж і зберігання зброї.

Характерними  рисами  адміністративної  діяльнос-
ті  поліції  є:  підпорядкованість  і  підконтрольність  пред-
ставницьким  і  виконавчим  органам  державної  влади  та 
місцевого  самоврядування,  державно-владний  характер, 
підзаконність,  організуючий  характер,  гласність  і  урегу-
льованість законодавством. Внутрішньо організаційні ад-
міністративні функції забезпечують функціонування всіх 
служб і підрозділів, ефективне використання сил і засобів. 
До таких функцій належать аналіз, прогнозування та пла-
нування, формування керуючої і керованої систем, підбір і 
розстановка кадрів, організація взаємодії, контроль і пере-
вірка виконання, облік.

З  метою  конкретизації  інформаційно-аналітичної 
складової  частини  в  адміністративній  діяльності  поліції 
варто підкреслити, що правоохоронна діяльність загалом 
органічно входить в соціальне життя суспільства, визна-
чається нею та впливає на неї.  Інформаційно-аналітична 
діяльність  спрямована  на  забезпечення  публічного  по-
рядку та безпеки, боротьбу зі злочинністю, охорону прав і 
свобод громадян, власності. Інформаційно-аналітична ді-
яльність, яка є системо утворюючим елементом будь-якої 
управлінської  діяльності,  належить  до  неправових форм 
адміністративної діяльності поліції.

Функції  управління,  виступаючи  як  загальні,  типо-
ві  способи  інформаційної  взаємодії  між  суб’єктами  й 
об’єктами  управління,  являють  собою  порівняно  само-
стійні  спеціалізовані  види  адміністративної  діяльності. 
Просторово-часовою формою прояву функцій управління 

є управлінський цикл, який представляє собою повторю-
вану  сукупність  послідовно  здійснюваних  операцій,  піл 
час  реалізації  яких  суб’єкт  управління  досягає  бажаних 
результатів-цілей.

Провідною  змістовною  особливістю  управлінського 
циклу є те, що всі його стадії безпосередньо пов’язані зі 
збором,  систематизацією,  аналізом  і  перерозподілом  ін-
формації. Процеси оперування інформацією дають змогу 
виділити специфічний вид управлінської діяльності – ін-
формаційно-аналітичну  роботу.  Положення  про  МВС 
України  дає  можливість  представити  цю  діяльність  як 
нормативно  оформлену,  організаційно  та  штатно  забез-
печену діяльність структурних підрозділів МВС, які опі-
куються збором, обробкою, систематизацією, аналізом та 
оцінкою  інформації,  необхідної  для  здійснення  процесів 
управління органами внутрішніх справ, у тому числі по-
ліцією [3].

Об’єктом аналітичної роботи є оперативна обстановка, 
яка являє собою сукупність значущих для функціонуван-
ня  системи МВС  суспільних  реалій, що  характеризують 
політико-правові, економічні, техногенні, соціокультурні, 
етнопсихологічні  та  кримінологічні  умови,  в  яких  роз-
гортається діяльність поліції, міграційної служби, служби 
надзвичайних  ситуацій.  Складність  змістовних  характе-
ристик і різноманіття факторів середовища, що детерміну-
ють функціонування органів внутрішніх справ, висувають 
особливі вимоги до організації та проведення інформацій-
но-аналітичної роботи.

Необхідна  чітка  нормативна  диференціація  цілей, 
завдань  і  обсягу  аналітичної  роботи  на  різних  ієрархіч-
них  рівнях  системи МВС, що  припускає,  з  одного  боку, 
спрощення і прагматизацію аналітичної роботи, з іншого 
боку – її змістовне та методичне вдосконалення.

Розподіл функцій між МВС та Національною поліці-
єю, Державними службами міграції та надзвичайних си-
туацій  ставлять  перед МВС  завдання  значно  розширити 
сервісне інформаційно-аналітичне обслуговування служб 
апарату та територіальних органів; взяти на себе в повно-
му обсязі збір, узагальнення, аналіз і розподіл соціальної 
інформації, що характеризує політичні, економічні, демо-
графічні особливості регіону і територіально-адміністра-
тивних утворень, що входять в нього, проведення дослі-
джень актуальних проблем забезпечення правопорядку в 
регіоні,  громадської  думки  населення  про  роботу  служб 
МВС України [4, с. 129].

Організаційні дії, як складова частина  інформаційно-
аналітичної діяльності, виражаються в підготовці й орга-
нізації взаємодії підрозділів.

До матеріально-технічних дій належать операції, здій-
снення яких є обов’язковою передумовою для прийняття 
управлінського рішення при здійсненні правозастосовної 
діяльності  (збирання й оброблення  інформації, облік ви-
конаної  роботи,  підготовка  звітів,  ведення  діловодства, 
адресно-довідкова  робота  тощо).  Ці  дії  відіграють  важ-
ливу роль в отриманні, обробленні, передачі та зберіганні 
інформації, веденні статистичного і оперативного обліку.

Розгляд  пропозицій,  заяв  і  скарг  громадян  є  засобом 
отримання інформації, однією з форм зміцнення та розши-
рення зв’язків із населенням. Звернення громадян сприя-
ють посиленню контролю діяльності державних органів, 
посадових осіб.

Підрозділи  інформаційно-аналітичного  забезпечення 
МВС, як і всі органи внутрішніх справ, мають забезпечувати 
необхідні умови для здійснення проголошених і гарантова-
них Конституцією України, Законом України «Про звернен-
ня  громадян»  прав  громадян  вносити  в  письмовій  і  усній 
формі  індивідуально або колективно пропозиції про поліп-
шення діяльності, критикувати недоліки в роботі, звертатися 
із заявами, оскаржувати дії посадових осіб [5, с. 14].

У  зв’язку  з  асоціацією  України  і  Європейського  Со-
юзу  особливий  інтерес  представляють форми діяльності 
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територіальних  органів  МВС  України,  які  зумовлюють 
функціонування  електронного  документообігу.  Йдеться 
про формування принципово нової моделі адміністратив-
но-правового  регулювання  інформаційно-аналітичної  ді-
яльності МВС.

Передбачається оптимальне поєднання ролі централь-
ного  апарату  МВС  в  механізмі  державного  управління, 
розширення обсягу виконуваних функцій і уточнення об-
сягу та змісту реалізованих функцій, чітка структуризація 
функцій  і  повноважень  у  питаннях  інформаційно-аналі-
тичної діяльності. Подібне становище, крім об’єктивних 
причин,  зумовлених  періодом  адаптації  національного 
законодавства до вимог сучасного етапу асоціації з ЄC, іс-
тотно пов’язано з тим, що система МВС, маючи в своєму 
розпорядженні  найбільші  серед  інших  правоохоронних 
органів можливості щодо протидії злочинності, до рефор-
мування використовувала їх неефективно [6, с. 87].

Можна констатувати, що адміністративно-правове ре-
гулювання  відносин  у  сфері  інформаційно-аналітичної 
діяльності органів внутрішніх справ базується на владно-
му,  імперативному методі. В умовах  інформатизації дер-
жавного управління в Україні, що є необхідним чинником 
приєднання  до  Європейського  Союзу,  впровадження  ін-
формаційно-комунікаційних технологій сприяє реалізації 
публічних  інтересів,  вирішення  питань  управлінського 
характеру  і  функціональних  завдань  інформаційного  за-
безпечення  адміністративної,  оперативно-розшукової, 
кримінально-процесуальної  діяльності,  архівної  і  інших 
видів діяльності.

Інформаційно-аналітична  діяльність  територіальних 
органів МВС реалізується за допомогою документування 
інформації;  забезпечення  доступу  до  інформації;  міжві-
домчої  електронної  взаємодії. До структури  інформацій-
но-аналітичної діяльності належить:

– регулярне інформування органів центральних і міс-
цевих органів державної влади України, органів місцевого 
самоврядування, громадян про свою діяльність, зокрема в 
мережі Інтернет;

–  проведення  державних  статистичних  спостережень 
у сфері внутрішніх справ відповідно до офіційної статис-
тичної методології;

– здійснення інформаційно-правового забезпечення ді-
яльності Національної поліції, Національної гвардії Укра-
їни,  Державної  міграційної  служби,  Державної  служби 
надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби 
та міжвідомча інформаційна взаємодія.

Специфіка  адміністративно-правового  регулювання 
інформаційної взаємодії в системі МВС зумовлена Стра-
тегією національної безпеки України і концепцією рефор-
мування МВС. Очевидно, що вдосконалення системи ін-
формаційного забезпечення МВС України, до складу якої 
входять  територіальні  органи Національної поліції, Дер-
жавної  міграційної  служби,  Державної  служби  надзви-
чайних ситуацій, підрозділи безпосереднього підпорядку-
вання МВС, має спиратися на єдині затверджені формати 
даних, протоколів і інших технічних вимог до державних 
інформаційних систем.

Передбачається  створення  єдиної  системи  інформа-
ційно-аналітичного  забезпечення діяльності МВС Украї-
ни, яка об’єднає інформаційні системи, що автоматизують 
окремі напрями оперативно-службової діяльності. У сис-
темі МВС України накопичено  великий досвід  інформа-
ційно-аналітичної  роботи,  який  нерозумно  ігнорувати. 
Наявний  досвід  несе  в  собі  позитивні  та  негативні  мо-
менти, тому вимагає критичного сприйняття, зіставлення 
з європейськими реаліями для того, щоб, зберігаючи все 
позитивне, не допускати порушення принципу формуван-
ня статистичних баз даних, що було характерно протягом 
20 років внаслідок політизації статистики [7, c. 294–295].

Аналітична робота не зводиться до оперування тільки 
цифровими показниками статистики, а передбачає дослі-

дження якісних сторін розвитку соціальних процесів. Єв-
ропейський підхід пропонує різноманіття форм і методів 
аналізу обстановки, включення в процес обробки якісної 
і кількісної інформації математичних методів, які істотно 
обмежують суб’єктивні оцінки інформації та інтерпрета-
ції отриманих даних.

Органи внутрішніх справ є елементом соціальної сис-
теми, самі утворюють цілісну у функціональному й орга-
нізаційному  плані  систему,  об’єднану  спільністю  цілей 
і  єдністю  управління.  Виконання  органами  внутрішніх 
справ завдань у сучасних умовах вимагає нових підходів 
у прийнятті та здійсненні організаційно-правових рішень. 
При цьому варто виходити з того, що управлінські пробле-
ми є  спільними для всіх державних органів  і  вимагають 
єдиного підходу  до процесу  реорганізації  управлінських 
структур.  Необхідною  вимогою  перетворення  інформа-
ційно-аналітичної діяльності органів внутрішніх  справ  є 
його узгодження з новим змістом управлінської діяльнос-
ті. Досягнення такої відповідності базується на фундамен-
ті досвіду (як позитивного, так і негативного) функціону-
вання системи управління в країнах-членах ЄC.

Практична  реалізація  та  інтеграція  двох  основних 
векторів діяльності органів внутрішніх справ (зовнішньо 
спрямованої  і  внутрішньо  організаційної)  здійснюється 
через механізм управління. Останній базується на законо-
мірностях і принципах державного управління та на сис-
темі методів і засобів раціональної організації функціону-
вання інформаційно-аналітичної діяльності. Ефективність 
механізму управління суттєво залежить від результатів дії 
відповідно до об’єктивних суспільних інтересів і потреб, 
що визначаються на основі отриманої інформації. 

МВС  вважає  основною  метою  оптимізацію  процесу 
управління  в  області  інформаційних  технологій,  впрова-
дження  в  системі  служб МВС України  (Національної  по-
ліції, Національної гвардії, Державній міграційній службі, 
Державній службі надзвичайних ситуацій) сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій; вироблення загальної 
стратегії зі створення та розвитку єдиної системи інформа-
тизації Міністерства,  підготовці  рекомендацій щодо  вирі-
шення найважливіших науково-технічних проблем у галузі 
інформатизації,  зв’язку  та  захисту  інформації;  створення 
єдиної  системи  інформаційно-аналітичного  забезпечення 
діяльності  територіальних  органів  служб,  що  входять  в 
МВС, і типового програмного забезпечення регіонального 
та місцевого рівнів охорони громадського порядку силами 
місцевих органів влади; забезпечення інформаційної безпе-
ки; переходу на надання адміністративних послуг в елек-
тронному  вигляді  та  надання  адміністративних  послуг  із 
використанням міжвідомчої електронної взаємодії.

Нині громадяни, які мають доступ до мережі Інтернет, 
можуть скористатися всіма перевагами електронного до-
кументообігу.  Для  отримання  адміністративної  послуги 
від  МВС  громадянину  потрібно  пред’явити  мінімальну 
кількість  документів,  більшість  відомостей  і  докумен-
тів  запитується  через  систему  міжвідомчої  електронної 
взаємодії  в органах виконавчої  влади,  створеної  згідно  з 
Концепцією функціонування інформаційної системи елек-
тронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 
05.09.2012 р. № 634-р).

Концепція визначила призначення, правила формуван-
ня, функціонування єдиної системи міжвідомчої електро-
нної взаємодії, основи інформаційного обміну, здійснюва-
ного між  інформаційними системами органів виконавчої 
влади,  державних  позабюджетних  фондів,  місцевих  ви-
конавчих органів, органів місцевого самоврядування, дер-
жавних і місцевих установ і організацій з метою надання 
адміністративних  послуг  в  електронній  формі.  Система 
електронної взаємодії охоплює: інформаційні бази даних, 
зокрема ті, що містять відомості про використовувані ор-
ганами і організаціями програмні і технічні засоби, що за-
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безпечують можливість доступу через систему взаємодії 
до  їх  інформаційних  систем,  відомості  про  історію руху 
в системі взаємодії електронних повідомлень при наданні 
адміністративних  послуг;  програмні  та  технічні  засоби, 
що  забезпечують  взаємодію  інформаційних  систем  ор-
ганів  і  організацій, що  використовуються  при  наданні  в 
електронній формі адміністративних послуг.

До  завдань  системи  електронної  взаємодії  належить 
забезпечення виконання державних функцій, надання ад-
міністративних послуг у державну інформаційну систему 
«Єдиний  портал  адміністративних  послуг»,  інформацій-
ної взаємодії під час надання адміністративних послуг.

Основними функціями системи електронної взаємодії 
є:  забезпечення  передачі  документів  і  відомостей,  необ-
хідних для отримання адміністративних послуг і поданих 
заявниками через єдиний портал, в підключені до систе-
ми взаємодії  інформаційні системи органів і організацій, 
зобов’язаних надати адміністративні послуги; забезпечен-
ня обміну повідомленнями між органами і організаціями, 
інформаційні системи яких підключені до системи взаємо-
дії, під час надання адміністративних послуг; забезпечен-
ня передачі на єдиний портал документів і відомостей, об-
роблених в інформаційних системах органів і організацій, 
інформації про хід виконання запитів про надання адміні-
стративних послуг і результати їх надання.

З метою виконання функцій  система  взаємодії  забез-
печує:  доступ  до  електронних  сервісів  інформаційних 
систем, підключених до системи взаємодії; отримання, об-
робку та доставку повідомлень у межах інформаційної вза-
ємодії органів і організацій із забезпеченням фіксації часу 
передачі, цілісності та автентичності повідомлень, вказів-
ки авторства та можливості надання відомостей, що дають 
змогу простежити історію руху повідомлень при наданні 
адміністративних послуг; можливість використання цен-
тралізованих баз даних і класифікаторів інформаційними 
системами, підключеними до системи взаємодії; захист ін-
формації від несанкціонованого доступу, спотворення або 
блокування з моменту надходження зазначеної інформації 
в систему взаємодії до моменту передачі її в підключену 

до  системи  взаємодії  інформаційну  систему;  зберігання 
інформації, що міститься в реєстрі  електронних  сервісів 
інформаційних систем органів і організацій, підключених 
до системи взаємодії, моніторинг працездатності електро-
нних сервісів, включених до даного реєстру.

Розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від 
24.07.2013  р.  №  614-р  «Про  схвалення  Концепції  Дер-
жавної  цільової  програми  створення  та  функціонування 
інформаційної системи надання адміністративних послуг 
на період до 2017 року» були затверджені вимоги до цієї 
системи. Система призначена для:

– ідентифікації учасників інформаційної взаємодії; 
–  їх  автентифікації шляхом перевірки приналежності 

учаснику  інформаційної  взаємодії  введеного  ідентифіка-
тора та підтвердження автентичності ідентифікатора; 

–  авторизації  учасників  інформаційної  взаємодії  через 
підтвердження наявності в учасника інформаційної взаємодії 
прав на отримання доступу до інфраструктури, що забезпечує 
інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних систем, 
що використовуються для надання адміністративних послуг;

– формування переліку тих, що пройшли  ідентифіка-
цію та автентифікацію державних інформаційних систем, 
місцевих і відомчих інформаційних систем, які використо-
вуються учасниками інформаційної взаємодії, 

– їх ідентифікаторів в регістрах єдиної системи іденти-
фікації та автентифікації.

Висновки. Адміністративно-правове регулювання ін-
формаційно-аналітичної  діяльності  МВС  України  являє 
собою юридично владну, організуючу діяльність. Метою 
цієї діяльності є створення єдиного інформаційного про-
стору органів внутрішніх справ,  забезпечення та підтри-
мання  інформаційної безпеки, надання адміністративних 
послуг  в  електронному  вигляді.  У  цьому  разі  інформа-
ційно-аналітична  діяльність  утворює  особливу  форму 
імперативно-нормативного  упорядкування  організації 
суб’єктів  діяльності  в  процесі  правомірних  інформацій-
них процесів, що здійснюються  з  інформацією, яка цир-
кулює в державних, місцевих та спеціалізованих відомчих 
інформаційних системах.
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У статті розглянуто погляди вітчизняних та зарубіжних (переважно російських) фахівців з адміністративного та податкового права 
на проблему класифікації адміністративних правопорушень у сфері оподаткування. На думку автора, критерієм класифікації адміністра-
тивних правопорушень у сфері оподаткування має бути видовий об’єкт правопорушення. Автором запропоновано власну класифікацію 
адміністративних правопорушень у сфері оподаткування, передбачених чинним законодавством України.

Ключові слова: адміністративні правопорушення у сфері оподаткування, адміністративні правопорушення, податкові правопору-
шення, оподаткування, класифікація правопорушень.

В статье рассмотрены взгляды отечественных и зарубежных (преимущественно российских) специалистов по административному и 
налоговому праву на проблему классификации административных правонарушений в сфере налогообложения. По мнению автора, кри-
терием классификации административных правонарушений в сфере налогообложения должен быть видовой объект правонарушения. 
Автором предложена собственная классификация административных правонарушений в сфере налогообложения, предусмотренных 
действующим законодательством Украины.

Ключевые слова: административные правонарушения в сфере налогообложения, административные правонарушения, налоговые 
правонарушения, налогообложение, классификация правонарушений.

This article deals with the views of native and foreign (mainly Russian) specialists in administrative law and tax law with the problem of the 
classification of administrative offences in the taxation sphere. According to the author, the criterion of classification of administrative offences 
in the field of taxation should be the object specific of the offense. The author submitted his own classification of administrative offences in the 
taxation sphere, which are provided with valid legislation of Ukraine.

Key words: administrative offences in the taxation sphere, administrative offences, tax offences, taxation, classification of offences.

Постановка проблеми. Відповідно до ч. 1 ст. 67 Кон-
ституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і 
збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Проте 
з тих чи інших причин платники податків не завжди вико-
нують цей обов’язок перед державою. Держава у зв’язку 
з  невиконанням  або  неналежним  виконанням  цього 
обов’язку вимушена застосовувати до правопорушників у 
сфері оподаткування різноманітні заходи державного при-
мусу,  зокрема  заходи  адміністративної  відповідальності. 
Питання  класифікації  адміністративних  правопорушень 
у  сфері  оподаткування  залишається  значною мірою дис-
кусійним та остаточно невирішеним у науковій літературі 
України та інших держав – членів СНД.

Стан дослідження, визначення невирішених проблем. 
У науковій літературі України фактично відсутні комплек-
сні  дослідження  з  питань  класифікації  адміністративних 
правопорушень  у  сфері  оподаткування.  Ці  питання  роз-
глядаються лише в працях окремих вітчизняних та зару-
біжних (переважно російських) вчених, присвячених від-
повідальності за правопорушення у сфері оподаткування. 
Серед  фахівців  досі  немає  єдності  стосовно  того,  який 
критерій  брати  за  основу  для  класифікації  адміністра-
тивних правопорушень у сфері оподаткування. При цьо-
му класифікації, що пропонуються вченими, як правило, 
мають дуже мало спільного зі складами адміністративних 
правопорушень  у  сфері  оподаткування,  передбаченим 
чинним законодавством.

Метою цієї статті є аналіз поглядів вітчизняних та за-
рубіжних фахівців на проблему класифікації  адміністра-
тивних  правопорушень  у  сфері  оподаткування,  спроба 
узагальнити їх та здійснити власну класифікацію адміні-
стративних правопорушень у сфері оподаткування, перед-
бачених чинним законодавством України.

Виклад основного матеріалу дослідження. В  адмі-
ністративно-правовій  літературі  пропонується  класифі-
кувати адміністративні правопорушення за різними озна-

ками складу адміністративного правопорушення (об’єкта, 
об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони (фор-
ми вини), ступеня суспільної небезпеки адміністративно-
го правопорушення та заходу стягнення за його вчинення 
тощо) [1, с. 44; 2, с. 48–91; 3, с. 45–46; 4, с. 8–9]. Разом із 
тим в адміністративно-деліктному законодавстві класифі-
кація проводиться  за  об’єктом правопорушень  (за  таким 
принципом  побудовані  КУпАП,  проект  Кодексу України 
про адміністративні проступки, нові адміністративно-де-
ліктні кодекси  інших держав – членів СНД). При цьому, 
як справедливо вказують В.П. Анісімов та В.К. Колпаков, 
під час класифікації складів адміністративних правопору-
шень (Особлива частина розділу ІІ КУпАП) законодавець 
використав  різні  критерії:  1)  зміст  суспільних  відносин, 
що охороняються; 2) галузь діяльність, де вони виникають 
(структура соціально-господарського комплексу) [2, с. 28; 
5, с. 94]. У результаті використання таких критеріїв про-
ступки, що посягають на єдиний родовий об’єкт, опини-
лися в різних главах [2, с. 28; 5, с. 94].

Найбільш  повну  та  докладну  класифікацію  податко-
вих правопорушень, на нашу думку, було запропоновано 
російським фахівцем С.Г. Пепеляєвим, який виділяє такі 
групи  податкових  правопорушень:  1)  правопорушення 
проти  системи  податків;  2)  правопорушення  проти  прав 
та  свобод  платників  податків;  3)  правопорушення  проти 
системи гарантій виконання обов’язків платника податків; 
4)  правопорушення  проти  виконання  дохідної  частини 
бюджету; 5) правопорушення проти контрольних функцій 
податкових органів; 6) правопорушення проти порядку ве-
дення бухгалтерського обліку, складання та подання бух-
галтерської  та  податкової  звітності;  7)  правопорушення 
проти  обов’язків  по  сплаті  податків  [6,  с.  173;  7,  с.  106;  
8,  с.  95; 9,  с.  208; 10,  с.  408]. Таку ж класифікацію про-
понують  А.М.  Серцев  [11,  с.  66]  та  О.П.  Угровецький  
(з незначними змінами) [12, с. 201]. С.Г. Пепеляєв в якості 
критерію власної класифікації податкових правопорушень 
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на групи вказував направленість протиправних діянь, хоча 
як справедливо зауважували А.В. Передєрнін та А.В. Роз-
дайбіда, в основі класифікації С.Г. Пепеляєва лежить на-
справді об’єкт правопорушення [13, с. 110; 14, с. 100].

М.П.  Кучерявенко  запропонував  такі  критерії  класи-
фікації  податкових  правопорушень:  а)  у  залежності  від 
об’єкта:  приховування  доходу;  заниження  доходу;  від-
сутність обліку об’єктів оподаткування або ведення його 
обліку з порушенням встановленого порядку; несвоєчасна 
сплата податку; неподання документів та іншої інформації 
[15, с. 336–337; 16, с. 336]; б) у залежності від спрямова-
ності діянь – п. 1, 2, 5 класифікації С.Г. Пепеляєва в не-
змінному вигляді та дещо змінений варіант п. 6 (правопо-
рушення  проти  порядку  ведення  бухгалтерського  обліку 
та звітності) цієї класифікації [17, с. 281; 18, с. 320]. Ана-
логічні класифікації наводять О.А. Бурбело та Т.В. Мала-
єва, Е.С. Дмитренко, Г.А. Конишев [19, с. 158; 20, с. 106;  
21,  с.  27].  І.В.  Вернидубов  та  О.А.  Лукашев  у  залеж-
ності  від  об’єкта  пропонують  таку ж  класифікацію,  як  і  
М.П. Кучерявенко, а в залежності від спрямованості діянь 
виділяють: 1) правопорушення проти прав і свобод плат-
ників податків; 2) правопорушення проти порядку веден-
ня бухгалтерського обліку та звітності; 3) правопорушен-
ня  проти  реалізації  контролюючими  органами  функцій 
податкового контролю [22, с. 221–222; 23, с. 120].

Класифікація О.І.  Бондаренка  та П.П.  Баранцева,  які 
також поділяють податкові правопорушення в  залежнос-
ті  від  спрямування протиправних вчинків,  теж являє  со-
бою  скорочений  варіант  класифікації  С.Г.  Пепеляєва, 
включаючи  до  нього  п.  3,  5,  6,  7  вказаної  класифікації  
[24, с. 100]. Ю.М. Старилов також наводить дещо змінену 
та скорочену класифікацію С.Г. Пепеляєва, яка включає такі 
види податкових правопорушень: 1) проти прав, законних 
інтересів та свобод платників податків; 2) проти виконання 
доходної частини бюджету; 3) проти виконання наглядових 
функцій податкових органів [25, с. 45]. Як бачимо, до кла-
сифікації Ю.М. Старилова  в  незмінному  вигляді  ввійшли 
лише п.  4  та  з незначними редакційними  змінами п.  2  та  
5 класифікації С.Г. Пепеляєва. Класифікація Б.О. Борисова, 
який теж поділяє податкові правопорушення в залежності 
від  спрямованості протиправних вчинків,  також являє со-
бою скорочений варіант класифікації С.Г. Пепеляєва. Вона 
включає в незмінному вигляді п. 4, 5 та 6 цієї класифіка-
ції, дещо змінений варіант п. 2 (порушення прав та свобод 
платників податків), додавши до них нову групу – ухилення 
від сплати податків [26, с. 37–38].

З.М. Будько за критерієм видового об’єкта виділяє такі 
групи податкових правопорушень: 1) порушення, пов’язані 
з порядком обліку платників податків та поданням подат-
кової  звітності;  2)  порушення,  пов’язані  з  обчисленням, 
сплатою,  утриманням  та  перерахуванням податків  і  збо-
рів;  3) порушення, пов’язані  з невиконанням рішень по-
даткових органів; 4) порушення прав і законних інтересів 
платників податків  [27,  с. 10, 13]. Практично аналогічну 
класифікацію, проте за критерієм безпосередніх об’єктів, 
пропонує Ю.О. Ровинський [28, с. 226–231]. У свою чергу, 
Н.Ю. Пришва в  залежності від об’єкта посягань поділяє 
податкові  правопорушення лише на  дві  групи:  1)  право-
порушення  у  сфері  здійснення  податкового  контролю;  
2) правопорушення проти порядку обчислення та сплати 
податків, інших обов’язкових платежів [29, с. 135].

О.В. Бризгалін та  інші російські фахівці пропонують 
класифікувати  податкові  правопорушення  в  залежності 
від  об’єкта,  на  який направлено протиправні  діяння,  на-
ступним чином: 1) приховування або заниження об’єктів 
оподаткування; 2) порушення встановленого порядку об-
ліку  об’єктів  оподаткування;  3)  порушення  порядку  по-
дання  документів  до  податкового  органу;  4)  порушення 
порядку  сплати  податку  [30,  с.  8–9].  Близькою  до  попе-
редньої  є  класифікація В.Б. Марченка  та М.Ф. Легкової, 
яка включає в себе всі види групи правопорушень із по-

передньої (крім другої), а також порушення порядку, вста-
новленого для розпорядження активами, що  знаходяться 
в податковій заставі [31, с. 108].  Інший російський фахі-
вець В.В. Шекшин пропонує класифікацію адміністратив-
них правопорушень  законодавства про податки  та  збори 
за  об’єктом,  виділяючи  правопорушення,  що  посягають 
на  суспільні  відносини,  що  складаються  з  приводу:  об-
ліку  платників  податків;  обчислення  та  сплати  податків; 
стягнення податків;  забезпечення податкового контролю; 
здійснення податкового контролю; документування угод з 
використанням контрольно-касових машин; виробництва 
та  обігу  підакцизних  товарів  та  деякі  інші  [32,  с.  8,  18;  
33, с. 81, 127].

Білоруський  фахівець  К.В.  Хоміч  за  способом  ухи-
лення  від  виконання  податкового  обов’язку  виділяє  три 
групи податкових правопорушень: 1) податкові правопо-
рушення, пов’язані з ухиленням від податкового обліку та 
контролю;  2)  податкові  правопорушення,  пов’язані  з  не-
виконанням платниками вимог, що стосуються процедури 
обліку податкової бази та внесення податкових платежів; 
3) податкові правопорушення, що посягають на нормаль-
ну діяльність податкових органів [34, с. 11, 16]. Інший бі-
лоруський фахівець, Т.В. Телятицька, поділяє всі адміні-
стративні правопорушення у сфері оподаткування на два 
види:  1)  правопорушення  в  галузі  фінансової  сфери;  2) 
інші правопорушення в податковій сфері [35, с. 8]. Серед 
останніх вона виділяє: а) дії, що перешкоджають законній 
діяльності податкових органів; б) порушення, вчинювані 
кредитними  установами;  в)  порушення  прав  та  свобод 
платників податків [35, с. 9–10].

А.В.  Передєрнін  та  А.В.  Роздайбіда  за  сукупністю 
родових  і  видових  об’єктів  поділяють  податкові  право-
порушення  на:  1)  порушення  обліково-звітного  порядку 
здійснення  податкової  діяльності;  2)  порушення  поряд-
ку  здійснення  податкового  контролю;  3)  дії,  спрямовані 
проти  встановленого порядку  сплати податків,  ухилення 
від  оподаткування  шляхом  приховування  (заниження) 
податків  і  зборів  або  неправомірний  залік  (повернення) 
податків  або  зборів;  4)  правопорушення  проти  систе-
ми податків  і  наповнення  доходної  частини  бюджету;  5) 
правопорушення проти прав  і свобод платників податків  
[13,  с.  118–119;  14,  с.  101–102;  36,  с.  19;  37,  с.  11–12]. 
Близьку за змістом класифікацію до наведеної вище про-
понує Е.С. Дмитренко [38, с. 324–325].

Отже, всі вищезазначені фахівці класифікують подат-
кові правопорушення в  залежності  від об’єкта або спря-
мованості діянь. Проте переважна більшість авторів наве-
дених вище класифікацій, на жаль, не вказують, які саме 
правопорушення  (зокрема,  адміністративні)  належать  до 
тієї чи іншої групи, виділеної ними.

Окремі  фахівці  пропонують  класифікувати  податко-
ві  правопорушення  за  суб’єктами,  що  їх  вчиняють.  Так,  
І.І. Лонюк пропонує класифікувати порушення податково-
го  законодавства,  за  які передбачено адміністративну від-
повідальність, за суб’єктами правопорушень на такі групи:  
1) правопорушення, за вчинення яких відповідальність не-
суть лише керівники  та  інші посадові  особи;  2) правопо-
рушення,  за  вчинення  яких  відповідальність несуть  лише 
посадові  особи  і  громадяни  –  суб’єкти  підприємницької 
діяльності; 3) правопорушення, за вчинення яких відпові-
дальність несуть лише громадяни, які займаються підпри-
ємницькою  діяльністю;  4)  правопорушення,  за  вчинення 
яких відповідальність несуть лише громадяни [39, с. 34].

О.П.  Альохін  та  С.Г.  Пепеляєв  поділяють  порушення 
податкового  законодавства,  що  тягнуть  адміністративну 
відповідальність, на  групи в  залежності від того, хто під-
лягає відповідальності за їх вчинення: лише посадові осо-
би;  лише  громадяни;  посадові  особи  та  громадяни;  під-
приємства  та  громадяни. У  свою чергу,  правопорушення, 
суб’єктами яких можуть бути лише посадові  особи,  вони 
поділяють на: пов’язані з об’єктом оподаткування, пов’язані 
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з постановкою бухгалтерського обліку та звітності; тих, що 
стосуються подання документів, пов’язаних з обчисленням 
та  сплатою податків  [40,  с.  56]. О.Г. Свєчнікова пропону-
вала виділити в окрему групу податкові правопорушення, 
вчинені органами податкової служби: 1) проти податкової 
системи (незаконне введення, встановлення податків, неза-
конне справляння податків; незаконне звільнення від спла-
ти  податків);  2)  проти  законних  прав  платників  податків 
(незаконна  протидія  господарській  діяльності  платників 
податків, розголошення податкової таємниці) [41, с. 13].

За суб’єктом класифікують податкові правопорушення 
(з подальшою класифікацією за об’єктом) також Л.Б. Рей-
дель [42, с. 91–93] та Л.Ю. Кроліс, яка поділяє податкові 
порушення за суб’єктом, а потім за об’єктом на: 1) вчинені 
платниками податків та обов’язкових платежів та  їхніми 
посадовими  особами:  1.1.  порушення  правил  обчислен-
ня і сплати податків; 1.2. вчинення протиправних дій, що 
посягають  на  нормальну  діяльність  податкових  органів;  
2)  порушення,  що  вчиняються  податковими  агентами:  
2.1.  порушення,  що  вчиняються  керівниками  банків  та 
інших  кредитних  установ;  2.2.  порушення,  що  вчиня-
ються джерелами доходів та їхніми посадовими особами  
[43, с. 15–16; 44, с. 137, 178–179].

За  суб’єктом  та  об’єктивною  стороною  класифіку-
ють податкові правопорушення С.В. Буряк та  інші фахівці  
[45, с. 409]. М.О. Мацелик пропонує класифікувати адміні-
стративні  правопорушення  у  сфері  оподаткування  за  кри-
теріями  суб’єкта  та  суб’єктивної  сторони  [46,  с.  178–180], 
хоча найбільш правильною вважає класифікацію за єдиним 
об’єктним критерієм  [46,  с.  182],  а В.В. Шекшин –  за  всі-
ма  чотирма  елементами  складу  адміністративного  право-
порушення:  об’єктом,  об’єктивною  стороною,  суб’єктом, 
суб’єктивною стороною [32, с. 8, 18; 33, с. 81, 129; 47, с. 293].

Окремими вітчизняними науковцями пропонувалися й 
більш детальні класифікації податкових правопорушень та 
адміністративних правопорушень у  сфері  оподаткування 
за  іншими критеріями. Так, М.П. Кучерявенко пропонує 
класифікувати  їх  за 6 критеріями  [15, с. 336; 16, с. 334],  
Е.С. Дмитренко – за 8 критеріями [38, с. 325–326], І.І. Ого-
роднікова  –  за  9  критеріями  [48,  с.  159;  49,  с.  5,  10,  14;  
50, с. 10, 107, 134, 195], а М.О. Мацелик – аж за 16 крите-
ріями [51, с.11]. При цьому в якості критеріїв для цих кла-
сифікацій пропонувалися, як правило, кількісні та якісні 
ознаки окремих елементів складу адміністративного пра-
вопорушення (переважно, об’єкта та об’єктивної сторони 
правопорушення).

На нашу думку, базовим критерієм класифікації ад-
міністративних правопорушень у сфері оподаткуван-
ня має бути видовий об’єкт правопорушення, оскільки 
саме  він  взятий  за  основу  в  кодифікації  адміністратив-
но-деліктного  законодавства  вітчизняним  та  зарубіжним 
законодавцями. При цьому, виділяючи групи адміністра-
тивних  правопорушень,  слід  враховувати,  за  які  право-
порушення чинним законодавством України встановлено 
адміністративну  відповідальність,  оскільки  переважна 
більшість авторів наведених вище класифікацій, на жаль, 
не вказують, які саме правопорушення належать до тієї чи 
іншої групи, що виділяється ними.

Висновки. Таким чином, адміністративні правопору-
шення у сфері оподаткування, передбачені чинним зако-
нодавством України, за видовими об’єктами можна поді-
лити на такі групи:

1) адміністративні правопорушення проти порядку ве-
дення податкового обліку, складання та подання податко-
вої звітності (ст. 1631, 1632 КУпАП);

2)  адміністративні  правопорушення  проти  обов’язків 
зі  сплати  податків  та  подання  декларацій  про  доходи  та 
майновий стан (ст. 1634, 1641, ч. 1, 3, 4 ст. 1726 КУпАП);

3)  адміністративні  правопорушення  проти  контроль-
них функцій податкових органів (ст. 1633, ч. 5-9 ст. 1666, 
ст. 18823 КУпАП);

4) адміністративні правопорушення у сфері виробни-
цтва та алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ст. 156, 
1562, 1645, 1772 КУпАП);

5) адміністративні правопорушення проти прав та сво-
бод платників податків (ч. 9, 10 ст. 1666, ст. 16621 КУпАП).

Серед  інших  груп  правопорушень,  адміністративну 
відповідальність за які на даний час не встановлено в зако-
нодавстві України, але, на нашу думку, доцільно встанови-
ти в майбутньому, слід підтримати виділення таких груп 
правопорушень:  1)  правопорушення  проти  системи  опо-
даткування  (наприклад,  незаконне  встановлення  та/або 
введення  податків,  незаконне  стягнення  податків,  неза-
конне звільнення від сплати податків); 2) правопорушення 
проти  виконання  дохідної  частини  бюджету  (наприклад, 
незаконне  використання  коштів, що  надійшли на  сплату 
податків податковими агентами або банками).

Подальші дослідження проблем, що розглядалися в цій 
статті, на нашу думку, мають продовжуватися в напрям-
ку пошуку найбільш оптимальних критеріїв класифікації 
адміністративних правопорушень у  сфері  оподаткування 
(насамперед, за об’єктом правопорушень).
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У статті досліджено актуальну для теорії та практики проблему визначення поняття процесуального режиму, елементів, які склада-
ють його структуру. Проаналізовано основні підходи щодо розуміння складу податкового процесуального режиму. Визначено, що подат-
ковий процесуальний режим слід розглядати з позиції вузького та широкого його розуміння. 

Ключові слова: податковий режим, процесуальний режим, процесуальний податковий режим, елементи податкового режиму, прин-
ципи, способи і засоби регулювання, гарантії, загальний, особливий, спеціальний податкові режими. 

В статье исследована актуальная для теории и практики проблема определения понятия процессуального режима, элементов, 
которые составляют его структуру. Проанализированы основные подходы к пониманию состава налогового процессуального режима. 
Определено, что налоговый процессуальный режим следует рассматривать с позиции узкого и широкого его понимания. 

Ключевые слова: налоговый режим, процессуальный режим, процессуальный налоговый режим, элементы налогового режима, 
принципы, способы и средства регулирования, гарантии, общий и особый налоговые режимы.

The article studies relevant to the theory and practice of the problem of definition of the procedural regime, the elements that make up its 
structure. The basic approaches to understanding the structure of the tax procedural regime. Determined that the procedural tax regime should 
be considered from the perspective of narrow and broad understanding. 

Key words: tax regime, procedural regime, procedural tax regime, tax regime elements, principles, methods and means of regulation,  
guarantees, general and special tax regimes.

Постановка проблеми. Теоретичні  проблеми  по-
датково-процесуального режиму  залишаються малодос-
лідженими  в  теорії  фінансового  і  податкового  права. У 
податковому  праві,  як  правило,  дискусія  розгортається 
переважно навколо визначення податково-правового ре-
жиму, його сутнісних характеристик та складових цього 
правового феномену. Попри відсутність загальної пози-
ції  щодо  вказаних  питань,  вченими-правниками  ці  пи-
тання  найчастіше  досліджуються  в  контексті  розгляду 
саме принципів, що існують в податковому процесі, на-
томість уникаючи таким чином інтегративного вивчення 
цього комплексного правового явища. Часто фахівці-фі-
нансисти  схиляються  в бік дослідження  галузевого  (ін-
ституційного) методу правового регулювання. Внаслідок 
чого переважна більшість досліджень із вказаних питань 
базується на тих позиціях, що є усталеними в загальній 
теорії  права,  адміністративного права  та  інших  галузей 
права,  а  не  власне  напрацюваннях  теорії  податкового 
права. 

Як відправну точку в процесі пізнання правової приро-
ди й змісту податково-процесуального режиму слід вважа-
ти його склад. Сучасний стан розвитку податкових норм 
і  правовідносин можна  охарактеризувати  як  перехідний, 
що має місце під час формування нової податкової систе-
ми окремо визначеними режимами платежів. Для належ-
ного функціонування якої важливими є не лише самі по-
даткові платежі, а і порядок та зміст податкових процедур, 
що є пов’язаними з останніми. Слід зауважити, що деякі 
податкові платежі відрізняються від інших та відносяться 
до  спеціальних  податкових  режимів,  що  проявляється  в 
окремих, відмінних від інших, процедурах.

Стан дослідження. Окремих  аспектів  податково-
го  процесу  та  його  режимів  у  своїх  працях  торкалися 
такі  вітчизняні  та  зарубіжні  науковців,  як  Ю.В.  Бодна-
рук,  М.В.  Карасьова,  Л.М.  Касьяненко,  Ю.О.  Костенко,  
І.Є.  Криницький,  В.Є.  Кузнеченкова, М.П.  Кучерявенко, 
О.М. Мінаєва, О.А. Ногіна тощо. Значну увагу питанням 
процесуально-процедурних  податкових  режимів  у  своїх 
працях приділив С.В. Сарана.

Мета статті полягає у визначенні поняття процесуаль-
ного режиму та з’ясування основних структурних елемен-
тів, що входять до його складу.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Для  ви-
значення сутності складу податково-процесуальних режи-
мів слід зазначити, що це питання є переважно напрацю-
ванням загальної теорії права, уваги якому не приділено в 
дослідженнях питань фінансового чи податкового права. 
Тому, відзначаючи недостатню теоретичну дослідженість у 
рамках профільної  галузі  права, ми будемо орієнтуватися 
на напрацювання в загальній теорії права та в теорії адміні-
стративного права.

Слід  зауважити,  що  схожу  проблему  має  не  тільки 
українська  юридична  наука.  Так,  А.В.  Рибін  констатує 
відсутність  єдиного  розуміння  сутності  категорії  «про-
цесуальний  режим»  і  в  російській  юридичній  науці  
[1,  с.  47].  Звертаючись  до  найбільш  ранніх  напрацювань, 
присвячених питанням процесуальних режимів, слід звер-
нути  увагу  на  напрацювання В.М.  Горшеньова. Насампе-
ред,  науковець,  констатуючи  недостатню  розробленість 
категорії процесуальних режимів у теорії права, відзначає 
множину підходів до її розуміння. Так, їх можна розглядати 
виключно в плані проваджень і стадій. Визначаючи проце-
суальний  режим  елементом процесуальної форми, можна 
підходити  до  його  визначення  неоднозначно  та  вважати 
його  або  обов’язковим  елементом  структури  юридичних 
процесів, або додатковим, або факультативним [2, с. 151].

Також А.В. Рибін помічає, що окремі автори вказують, 
що процесуальний режим охоплює  якісно однорідну  су-
купність  процесуальних  вимог, що  зумовлюють  своєрід-
ність правозастосовної діяльності з розгляду і вирішення 
однорідних  юридичних  справ.  На  думку  дослідника,  в 
спектр категорії «процесуальний режим» «слід включати 
норми етики, естетики, звичаї, тобто всю суму соціальних 
факторів, що визначають «атмосферу» правозастосовного 
провадження [1, с. 48].

До цього ж, слід навести зауваження М.А. Пашазаде, 
що  іноді  процесуальна  форма  розглядається  як  власти-
вість методу правового регулювання,  а на противагу цій 
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позиції  наводиться  аргумент  про  те,  що  процесуальна 
форма не може  бути  ознакою методу правового  регулю-
вання, оскільки є його результатом [3, с. 235]. Зазначене 
є важливим для недопущення підміни елементів процесу-
альної форми.

Багатогранність і багатоаспектність категорії «режим» 
дозволяють припустити, що вона охоплює складну струк-
туру  і  являє  собою  комплексно-структурне  утворення.  
У  зв’язку  із  цим  доцільніше  розпочати  дослідження  по-
няття  процесуального  режиму  із  з’ясування  його  осно-
вних структурних елементів.

Звертаючись до позицій, висловлених В.М. Горшеньо-
вим, вбачаємо, що елементами режиму виступають: прин-
ципи, що діють у сфері процесуальної діяльності; сукуп-
ність засобів і способів реалізації зазначених принципів; 
струнка  система  сформованих  гарантій  [2,  c.  152].  При 
цьому слід зауважити, що вчений сам зазначає, що не пре-
тендує  на  остаточність  і  допускає  можливість  виокрем-
лення нових елементів у складі процесуальних режимів, 
що  дозволить  уточнити  їх  структуру  [2.  c.  152]. Взявши 
цю тезу за відправну в нашому дослідженні, відзначимо, 
що вказані  вище елементи  є основними,  тобто виокрем-
лення нових елементів у складі будь-якого процесуально-
го режиму не повинно входити з ними в системно-струк-
турну суперечність.

Процесуальний режим як категорія теорії права є родо-
вою до процесуальних режимів у податковому праві. Так, 
І.Є. Криницький вказує, що процесуальний режим розгля-
дається як складна синтетична конструкція, що складаєть-
ся з принципів, що діють у процесуальній сфері; засобів 
і способів їх реалізації й гарантій, що склалися, які відо-
бражають у своїй сукупності якісні характеристики право-
вих форм діяльності органів держави. При цьому кожний 
із  структурних компонентів процесуального режиму має 
складний, багаторівневий характер і може бути підрозді-
лений  на  відповідні  різновиди.  Склад  режиму  об’єднує 
принципи  процесуальної  діяльності,  способи  здійснен-
ня і гарантії її забезпечення [4, с. 94]. При цьому вчений 
звертає  увагу,  що  процесуальний  режим  є  компонен-
том, що  відображає  характер  діяльності  його  учасників.  
Н.М.  Оніщенко  визначає  процесуальні  режими  як  стан 
чітко  визначеного  порядку  розгляду  юридичних  справ  і 
найбільш ефективного досягнення результатів,  запрогра-
мованих  певними  нормативними  приписами  (принципи 
процесуальної  діяльності,  способи  здійснення  процесу-
альних  дій,  гарантії  забезпечення  процесуальної  діяль-
ності, правовий статус учасників процесу) [5, с. 154]. Так, 
М.В. Максютін вважає, що процесуальний режим є голо-
вним  і  визначальним  елементом  судової  діяльності  і  яв-
ляє  собою  нормативно  закріплену  обстановку  розгляду 
юридичної  справи, що  забезпечує  сприятливі  умови  для 
досягнення цілей судочинства, реалізації передбачених за-
коном прав і обов’язків учасників процесу за допомогою 
здійснення  принципів  діяльності  судових  органів  та  га-
рантій їх забезпечення. При цьому складовими частинами 
процесуального  режиму  є  цілі юрисдикційного  процесу, 
принципи процесуальної діяльності й гарантії забезпечен-
ня діяльності суду [6, с. 36].

І.В. Гарда характеризує процесуальний режим, як ціліс-
ну, нормативно закріплену систему регулятивного впливу, 
яка  характеризується  специфічними  прийомами  правово-
го  регулювання  процесуальних  форм  діяльності  органів 
держави та інших осіб (особливим порядком виникнення, 
формування змісту прав та обов’язків,  їх здійснення, спе-
цифікою санкцій, засобів їх реалізації, системою гарантій) 
із метою забезпечення сприятливих умови для досягнення 
цілей процесу  (провадження),  реалізації передбачених  за-
коном прав та обов’язків його учасників [7, с. 100].

  Зокрема,  питання  саме  процесуального  податкового 
режиму  не  набуло  значної  популярності  серед  вітчизня-
них правознавців,  тому слід детально проаналізувати  іс-

нуючі концепції. Так, С.В. Сарана вважає процесуальний 
податковий режим складовою частиною податкового про-
цесу,  яка  становить  комплекс  юридичних  інструментів, 
спрямованих на створення необхідного впливу на проце-
суальні податкові відносини загалом та окремі податкові 
процедури, їх учасників із метою забезпечення належного 
функціонування податкової системи в  її процесуальному 
аспекті, що діє у вигляді  єдиної  системи щодо всіх про-
цесуальних  податкових  відносин,  на  постійній  основі, 
при цьому містить окремі режими, які можуть бути під-
системами в його межах і стосуються окремих податкових 
процедур,  що  можуть  мати  також  тимчасовий  характер  
[8, с. 30]. І.Є. Криницький вказує, що податково-процесу-
альний  режим  –  це  структурний  компонент  податкового 
процесу (який являє собою сукупність принципів, що ді-
ють  у  податковому  процесі;  основних  способів  та  засо-
бів їх реалізації; гарантій здійснення податково-процесу-
альної  діяльності),  що  відбиває  специфіку  процедурних 
питань  статусу  його  учасників  й  особливості  реалізації 
галузевого  фінансово-правового  методу  правового  регу-
лювання та повною мірою впливає на якість податкового 
процесуально-правового середовища [4, с 105]. Процесу-
альні режими відображають організаційні відносини і но-
сять організаційно-управлінський характер [9, с. 44].

Розглядаючи наведені вище визначення, вбачаємо, що 
процесуальний  податковий  режим  є  системою  юридич-
них засобів і заходів, що функціонує в межах податкового 
процесу  як  сукупності  податкових  процедур  і  підгалузі 
податкового права,  існує  лише  в межах податкових про-
цесуальних правовідносин; являє собою комплекс засобів 
та  способів  впливу  на  учасників  з  метою  забезпечення 
належного функціонування  податкової  системи  в  її  про-
цесуальному аспекті; стосується всіх категорій платників 
податків, з урахуванням їх залучення до податкових про-
цесуальних правовідносин; є постійною, об’єктивною та 
безперервно  існуючою системою юридичного  впливу на 
податкові відносини всередині держави. 

Складовими елементами будь якого правового режиму 
є його принципи, засоби, заходи та способи, за допомогою 
яких втілюється окремий режим та гарантії їх забезпечен-
ня. Окремо розглянемо кожен із зазначених елементів.

Система принципів будь-якою галузі за загальним пра-
вилом  складає  три  рівні:  загальний  (де  встановлюються 
загальні  принципи,  такі  як  законність,  гуманізм  тощо), 
міжгалузевий  (де встановлюються  загальні для процесу-
альних галузей принципи), галузевий (принципи на рівні 
податкових правовідносин) [10, c. 30]. Виходячи з вище-
зазначеного класифікаційного ряду, ми  говоримо, що  за-
гальні  принципи  права  властиві  системі  права  в  цілому, 
міжгалузеві – кільком галузям права, галузеві – окремим 
галузям права [11, c. 45].

Питання  визначення  принципів  ставали  об’єктами 
комплексного дослідження  таких науковців,  як М.П. Ку-
черявенко  [12,  c.  39]  та  І.Є.  Криницький  [1,  c.  104].  Зо-
крема,  І.Є.  Кринциький  зазначає,  що  якщо  розглядати 
принципи в широкому значенні, то  їх можна умовно по-
ділити на чотири рівні за допомогою підходів низхідного 
структурування:  1)  загальноправові  за  своїм  характером 
принципи  права;  2)  міжгалузеві  (загальнопроцесуальні) 
принципи; 3) галузеві принципи фінансового права, серед 
яких  потрібно  виділити  внутрішньогалузеві  (податкові) 
принципи; 4) спеціальні принципи права [1, c. 101–102]. 
При цьому вчений зазначає, що саме спеціальні принципи 
(тобто принципи в їх «вузькому» розумінні) і являють со-
бою  безпосередньо  податково-процесуальні  принципи  – 
загальнообов’язкові  вихідні  нормативно-юридичні  поло-
ження (що характеризуються певною універсальністю та 
абстрактністю),  на  яких  базується  порядок  процедурної 
(як  правило,  неюрисдикційної)  діяльності  компетентних 
органів  публічної  влади  в  галузі  оподаткування,  інших 
учасників податкового процесу [1, с. 103]. До таких прин-
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ципів слід віднести: принцип незалежності (самостійнос-
ті) податкових органів у своїй діяльності; принцип чітко 
визначеної  ієрархії  та  субординації  (підпорядкування); 
принцип  диспропорції  (незбалансованості)  між  права-
ми  та  обов’язками платника податкових платежів;  прин-
цип  рівномірності  сплати,  що  рівномірність  сплати  за 
суб’єктами, коли однакові вимоги про виконання податко-
вого обов’язку застосовуються до всіх однотипних плат-
ників та рівномірність за об’єктами, коли вимоги сплати 
не залежать від індивідуальних особливостей об’єкта опо-
даткування; принцип дотримання податкової таємниці, що 
передбачає  захист  від  неправомірного  розголошення  чи 
використання відомостей, що становлять податкову таєм-
ницю, службовцями державних, контролюючих органів й 
місцевого самоврядування, працівниками власника обме-
женої відповідно до законодавства інформації, в тому чис-
лі колишніми працівниками, довіреними особами, а також 
іншими сторонніми особами, якими така інформація була 
отримана неправомірно [1, с. 103].

А.А.  Павлушинa,  приділяючи  певний  інтерес  прин-
ципам під час реалізації конкретної процесуальної діяль-
ності, вказує на існування таких принципів: змагальності, 
таємності –  гласності, письмовості – усності, підсуднос-
ті – належної підвідомчості, одноособовості – колегіаль-
ності тощо [13, c. 77].

Ведучи мову  про  способи  і  засоби  регулювання  вка-
заних  відносин,  слід  зазначити,  що  вони  певною  мі-
рою  співмірні  з  методом  правового  регулювання.  Проте  
І.В. Рукавишникова вважає, що специфіка методу подат-
кового права залежить від особливостей реалізації фінан-
сової  політики  держави.  Вона  пояснює,  що  методи,  які 
застосовуються під час регулювання спірних податкових 
відносин, мають суттєві відмінності від методів правового 
регулювання суспільних відносин у сфері оподаткування, 
що не мають  спірного характеру  [14,  c.  38]. Відмінність 
таких методів зумовлена тим, що для спірних за своїм ха-
рактером  податкових  відносин  законодавець  встановлює 
засновану на принципах формальної рівності сторін про-
цедуру їх вирішення [15, c. 32].

Вважаємо,  що  процесуальний  режим  є  тісно 
пов’язаним із галузевим методом правового регулювання. 
Загальновідомо,  що  для  податкового  права  характерний 
фінансово-правовий  метод  правового  регулювання,  що 
характеризується високим рівнем імперативності. Цілком 
природно, що податково-процесуальний режим також ха-
рактеризується  безумовністю,  категоричністю  та  безаль-
тернативністю, яка, втім, не є абсолютною.

При цьому  зазначений метод правового  регулювання 
набуває певних особливостей: а) широке застосування до-
зволу та розсуду. Застосування дозволу є правом платника 
податку і перш за все проявляється в можливості вибору 
альтернативної  поведінки  стосовно  справляння  податку. 
Розсуд  у  цьому  випадку  стосується  діяльності  суб’єктів, 
наділених владними повноваженнями; б) широке застосу-
вання рекомендацій уповноваженими органами. Головним 
чином  стосується  побажань,  адресованих  «підлеглим» 
учасникам податкового процесу;  в)  циклічність  (упоряд-
кованість,  періодичність  та  послідовність);  г)  підвище-
ну  самостійність  (автономність)  учасників  податкового  
процесу. 

З  огляду  вивчення  змісту  й  значення  юридичних  га-
рантій  податково-процесуальної  діяльності  в  податко-
вих  правовідносинах  слушною  видається  точка  зору  
Н.М. Оніщенко, яка стверджує, що досягнення цілей про-
цесуального  регулювання  за  відсутності  юридичних  га-
рантій було б настільки ж неможливим, як і за відсутності 
системи  принципів  права.  Науковець  виокремлює  групи 
юридичних гарантій: ідеологічні, організаційні, матеріаль-
ні, юридичні тощо. Вона вважає, що саме такий комплекс 
юридичних  гарантій  здатен  забезпечити належний  розви-
ток  суспільних  відносин  у  податкових  правовідносинах  

[5, c. 154]. М.П. Кучерявенко в податково-правовому проце-
сі констатує наявність злагодженої системи гарантій, «ба-
гатоповерхової»  структурованої  конструкції, що  включає:  
а)  процесуальні  гарантії  загального  характеру;  б)  проце-
суальні  гарантії,  спрямовані  на  забезпечення  ефективної 
діяльності  конкретних  учасників  процесу  (суб’єктів,  що 
наділені  владними  повноваженнями;  «підпорядкованих» 
суб’єктів; інших учасників процесу). Систему гарантій у по-
датковому процесі науковець вважає такою, що сприяє до-
сягненню цілей процесуального регулювання у сфері опо-
даткування  та  забезпечує  належний  розвиток  суспільних 
відносин у рамках цього ж процесу та вбачає за доцільне 
розглядати процесуальні гарантії як фактори об’єктивного 
характеру, свого роду «умови надійності», які визначають 
не тільки порядок правореалізації правових принципів, але 
й  забезпечують  основу  приведення  в  дію  процесуальних 
способів та засобів їх здійснення [12, с. 104].

Також  слід  звернути  увагу на  те, що  складом проце-
суально-процедурного податкового режиму також можна 
вважати окремі режими. Так, С.В. Сарана зазначає, що в 
складі  процесуально-процедурного  податкового  режиму 
виділяються  такі  податково-процедурні  режими:  1)  за-
гальний, що  уособлює  режим  для  податкових  процедур, 
які стосуються всіх без винятку податково-процесуальних 
правовідносин; 2) особливий, який визначає режими по-
даткових  процедур  для  окремих  податкових  платежів;  
3) спеціальний, що встановлює спеціальні режими подат-
кових процедур, які визначають особливості процесуаль-
но-процедурних  відносин  у  визначених  законодавством 
умовах  або  для  окремих  платників  податків  [16,  с  77]. 
Вбачається, що таке розуміння складу процесуально-про-
цедурного  податкового  режиму  виходить  із  його  струк-
турної  характеристики  як  родового  поняття.  Видається 
цілком  природнім, що  таке  розуміння  є  більш широким 
за наведене вище, оскільки включає до себе не елементи 
режиму як окремої категорії, а власне інші режими, з яких 
він складається.

Відзначимо, що не всі науковці погоджуються з такою 
класифікацією.  Так,  О.М.  Мінаєва  розглядає  податкові 
процедури, вбачаючи два рівні їх закріплення: загальний 
(Розділ ІІ «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових 
платежів)» ПК України) та окремий (стосується процедур 
щодо окремих податкових платежів) [17 с. 257].

Подібної  позиції  дотримуються  й  автори  коментарю 
Податкового кодексу України,  котрі  зазначають, що нор-
мами  Розділу  ІІ  ПК України  фактично  регулюються  по-
даткові процедури, що деталізують дії платників і контр-
ольних органів під час справляння податків і зборів. При 
цьому допускається, що з окремих податків і зборів може 
бути  визначений  спеціальний  порядок  адміністрування, 
який  може  передбачатися  виключно  іншими  розділами 
ПК України або митним законодавством. І в цьому випад-
ку використовуються правила, визначені в іншому розділі 
або законі з питань митної справи [18, с. 192].

На наш погляд, позиція щодо виокремлення двох ви-
дів  режимів  є  більш  доцільною,  виходячи  з  наступних 
аргументів: по-перше, не можна однозначно погодитися з 
позицією С.В. Сарани щодо виокремлення трьох видів по-
даткових процесуальних режимів, адже, вважаємо, що їх 
класифікація має відбуватися за критерієм наявності «від-
мінностей від загального», тобто основним режимом має 
бути загальний податковий процесуальний режим, в якому 
відбуваються податкові процедури Розділу ІІ ПК України. 
Відповідно, податкові процедури, реалізація яких регулю-
ється  іншими  за  характером  чи  походженням  нормами  і 
які не співпадають  із загальним податковим процесуаль-
ним режимом,  слід вважати  такими, що відбуваються  за 
особливих податкових процесуальних режимів. При цьо-
му слід зазначити, що й особливі, і спеціальні режими за 
класифікацією С.В. Сарани мають одну і ту саму відмін-
ність  від  загального  процесуального  податкового  режи-



149

Порівняльно-аналітичне право
♦

му – вони відбивають особливості відносин, які не регу-
люються Розділом ІІ ПК України та які існують в окремих 
податкових  відносинах.  Таким  чином,  за  вказаним  нами 
класифікаційним критерієм вони мають однакові ознаки. 
По-друге (і це має швидше практичне значення для теорії 
податкового  права),  податковий  процес  як  предмет  тео-
ретичних досліджень вчених-юристів ще не набув такого 
рівня дослідженості, тому виділення додаткових режимів, 
які за класифікаційними ознаками є подібними, вважаємо 
недоцільним. 

Вважаємо за можливе виділити загальний та особли-
вий режими податкового процесу, що загалом відповіда-
тиме структурі податкового процесу у вигляді сукупності 
податкових процедур.

Висновки.  Таким  чином,  у  податковому  процесі  діє 
власний  відокремлений  податковий  процесуальний  ре-
жим, що є його невіддільною частиною, яка є системою 
принципів  його  існування,  їх  гарантій,  а  також  засобів  і 
способів  його  втілення.  Процесуальний  податковий  ре-
жим органічно пов’язаний з іншими податковими режима-
ми, існує паралельно з ними. Цей режим є об’єктивно зу-
мовленим необхідністю дотримання вимог законності під 

час адміністрування та справляння податків, являє собою 
легальний  комплекс  засобів  та  способів  впливу  на  про-
цесуальні податкові відносини загалом і окремі податкові 
процедури, їх учасників із метою забезпечення належного 
функціонування податкової системи.

Отже,  склад  податкового  процесуального  режиму 
доцільно  розглядати  у  двох  його  розуміннях,  а  саме  у 
вузькому  та  у широкому. У  вузькому  розумінні  складо-
вими елементами будь якого режиму процесуальних по-
даткових  відносин  є  його  принципи,  його  способи,  що 
пов’язані  з  галузевим методом  правового  регулювання, 
за допомогою яких втілюється окремий режим та гаран-
тії  їх  забезпечення.  У широкому  розумінні  режим  про-
цесуальних  податкових  відносин  можна  визначити  як 
системоутворюючий  загальний  режим  для  видів  подат-
кових процесуальних режимів, що містяться в законодав-
чих актах і включають загальний та особливий податкові 
режими.

Напрямом  подальших  досліджень  вбачається  визна-
чення поняття, сутності та складу загального та особливо-
го процесуальних податкових режимів як складових еле-
ментів режиму податкового процесу загалом.
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ПРиНЦиП НЕДиСКРиМІНАЦІї ЯК ОСНОВА АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОї 
ПРОЦЕДУРи ВиЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ПУБЛІЧНОї ЗАКУПІВЛІ

ThE PrINCIPLE Of NON-dISCrIMINaTION aS a BaSIS fOr adMINISTraTIVE 
aNd LEgaL PrOCEdurES TO dETErMINE ThE wINNEr Of a PuBLIC PrOCurEMENT

Костенко О.М.,
аспірант

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті проводиться порівняльно-правовий аналіз законодавства України та ЄС у сфері публічних закупівель щодо порядку і проце-
дури визначення переможця публічних закупівель. На підставі даного аналізу проведено логічний взаємозв’язок понять: «недискриміна-
ційні вимоги», «кваліфікаційні критерії», «вимоги до тендерної документації». Наведено пропозиції щодо вдосконалення законодавства 
у сфері дотримання принципу недискримінації під час проведення процедури публічних закупівель. 

Ключові слова: тендерна документація, тендерна пропозиція, принципи здійснення закупівель, недискримінація учасників, кваліфі-
каційні критерії, відхилення тендерної пропозиції, технічна специфікація.

В статье проводится сравнительно-правовой анализ законодательства Украины и ЕС в сфере публичных закупок касательно по-
рядка и процедуры определения победителя публичных закупок. На основании данного анализа проведена логическую взаимосвязь 
понятий: «недискриминационные требования», «квалификационные критерии», «требования тендерной документации». Приведены 
предложения по совершенствованию законодательства относительно соблюдения принципа недискриминации при проведении про-
цедуры публичных закупок.

Ключевые слова: тендерная документация, тендерное предложение, принципы осуществления закупок, недискриминация участ-
ников, квалификационные критерии, отклонение тендерного предложения, техническая спецификация.

The article comparative legal analysis of the legislation of Ukraine and the EU public procurement on the procedure for determining the win-
ner of public procurement. Based on this analysis conducted logical relationship terms «non-discriminatory requirements», «qualifying criteria», 
«requirements in the tender documents». The article includes an example of the definition of «discrimination in public procurement». The article 
presents proposals to improve legislation on the principle of non-discrimination during the procedure of public procurement. Also consider the 
possibility of restrictions winner selection criteria.

Key words: tender documents, tender, procurement principles, non-discrimination of participants qualifying criteria for rejection of the tender 
offer, technical specification.

Постановка проблеми та її актуальність. На даному 
етапі  розвитку правовідносин, пов’язаних  із  публічними 
закупівлями в Україні, важливо створити умови для про-
зорої,  конкурентної  боротьби  під  час  укладання  закупі-
вельних  угод.  Основою  для  забезпечення  конкурентної 
боротьби  є  наявність  законодавчої  бази,  яка  чітко  регла-
ментує порядок визначення переможця та визначає, які дії 
є дискримінаційними по відношенню до суб’єктів проце-
дури публічних  закупівель. Проблема дотримання прин-
ципу недискримінації є актуальною як з огляду на необ-
хідність імплементування до законодавства України вимог 
міжнародно-правових актів,  так  і  з огляду на вітчизняну 
практику.

Метою статті є визначення недоліків діючого законо-
давства, якими можуть користуватись замовники та учас-
ники  публічних  закупівель  для  отримання  неконкурент-
них  переваг  під  час  визначення  переможця  закупівлі,  а 
також дослідження можливостей законодавчого усунення 
або мінімізація таких недоліків.

Науковою новизною дослідження є пропозиції автора 
щодо  вдосконалення  законодавства  України  з  метою  за-
побігання встановленню дискримінаційних вимог під час 
процедури публічних закупівель.

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми. Останні роки вітчизняні та зарубіжні на-
уковці, такі як А. Андреєва, С.Бруун-Нільсен, І. Влялько, 
Л.  Гарольд, О.  Кулак, О.  Критенко,  К.  Кузнєцов, А.  Ла-
дягін,  В.  Ляшенко,  В.  Малочко,  В.  Морозов,  В.  Мурав-
йов, О. Овсянюк– Бердадіна, Н. Осадча, Я. Петруненко,  
В. Смиричинський, Н. Ткаченко, Т. Уіслон, Ю. Уманців, 
Ю. Фалко, І. Школьник, О. Шатковський, приділяють зна-
чну  увагу  дослідженню  та  реформуванню публічних  за-
купівель. Однак питання щодо принципу недискримінації 
учасників  процедур  публічних  закупівель маловивчене  і 
потребує додаткових досліджень.

Виклад основного матеріалу. Принцип  недискри-
мінації  учасників  закріплений у  статті  5  Закону України 
«Про публічні закупівлі», згідно з якою замовник не може 
встановлювати  дискримінаційні  вимоги  до  учасників.  
У статті також зазначено, що вітчизняні та іноземні учас-
ники всіх форм власності та організаційно-правових форм 
беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. 
Однак Закон України «Про публічні закупівлі» не містить 
визначення поняття «дискримінаційні вимоги», проте роз-
криває зміст принципу шляхом наведення окремих ознак 
та прикладів реалізації принципу недискримінації.

Так, у частині 3 статті 12 Закону України «Про публіч-
ні закупівлі» зазначено, що електронна система закупівель 
повинна  бути  загальнодоступною  та  гарантувати  недис-
кримінацію, рівні права під час реєстрації всім заінтересо-
ваним особам та рівний доступ до інформації всім особам, 
обмін і збереження інформації та документів має відбува-
тися з гарантуванням непорушності даних про учасників і 
їхніх пропозицій під час проведення процедури закупівлі 
та  їх  конфіденційність  до моменту  розкриття  тендерних 
пропозицій.

Відповідно  до  пункту  3  частини  2  статті  22  Закону 
України «Про публічні закупівлі» тендерна документація 
повинна містити: інформацію про необхідні технічні, якіс-
ні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому 
числі відповідну технічну специфікацію (в разі потреби – 
плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). 
При  цьому  технічна  специфікація  повинна  містити:  де-
тальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в 
тому  числі  їх  технічні  та  якісні  характеристики;  вимоги 
щодо  технічних  і  функціональних  характеристик  пред-
мета закупівлі в разі, якщо опис скласти неможливо або 
якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на 
стандартні  характеристики,  вимоги,  умовні  позначення 
та  термінологію,  пов’язану  з  товарами,  роботами чи по-
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слугами, що закуповуються, передбачені існуючими між-
народними або національними стандартами, нормами та 
правилами, технічна специфікація не повинна містити по-
силання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, 
конструкцію  або  тип  предмета  закупівлі,  джерело  його 
походження  або виробника. У разі  якщо таке посилання 
є  необхідним,  воно  повинно  бути  обґрунтованим,  а  спе-
цифікація  повинна містити  вираз  «або  еквівалент».  Тех-
нічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі 
повинні передбачати необхідність застосування заходів із 
захисту довкілля [1, с. 11].

Відсутність  у  законодавстві  єдиного  визначення  по-
няття «дискримінаційні вимоги» призводить до супереч-
ностей у його розумінні.

Наприклад, у пункті 6 статті 151 Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, вказано, що під час 
опису характеристик робіт, товарів або послуг замовники 
повинні  користуватися  загальним  описом  технічних  та 
якісних характеристик і функцій, а також міжнародними, 
європейськими або національними стандартами.

Також пунктом 7 статті 151 Угоди про асоціацію між 
Україною,  з  однієї  сторони,  та  Європейським  союзом, 
Європейським  співтовариством  з  атомної  енергії  і  їхні-
ми  державами-членами,  з  іншої  сторони,  зазначено,  що 
опис характеристик робіт, товарів або послуг не повинен 
містити посилання на конкретні марку чи виробника або 
на конкретний процес чи на торговельну марку, патенти, 
типи або конкретне місце походження чи спосіб виробни-
цтва, крім випадків, коли відповідне посилання обґрунто-
вується предметом контракту та супроводжується словами 
«або еквівалент». Перевага має надаватися використанню 
загальних описів технічних та якісних характеристик чи 
функцій.

Таким чином, частина 3 статті 12 Закону України «Про 
публічні закупівлі» містить вимогу детального опису то-
варів у  технічній специфікації, що суперечить Угоді про 
асоціацію  між  Україною,  з  однієї  сторони,  та  Європей-
ським союзом, Європейським співтовариством  з  атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої. 

Варто  зазначити,  що  на  думку Маргарити Маслової, 
дискримінація  у  сфері  держзакупівель  –  це  суб’єктивне 
ставлення  замовника  торгів  до  учасників,  метою  чи  на-
слідком  якого  є  обмеження,  позбавлення  передбачених 
законом  прав,  надання  переваг  на  підставі  ознак,  які  не 
мають раціонального обґрунтування або не є об’єктивно 
виправданими [2, с. 40].

Про  можливість  використання  «занадто»  детального 
опису  товарів  у  специфікаціях  свідчить  також  практика 
розгляду скарг щодо закупівель товарів, робіт, послуг  за 
бюджетні кошти.

Наприклад, у справі № 920/55/17 від 22.03.2017 суд за-
значає, що замовником не обґрунтовано необхідність  за-
купівлі саме зазначеної марки техніки, хоч і передбачено 
можливість поставки еквівалента та проведення обстежен-
ня техніки, не визначено порядок проведення обстеження, 
критерії оцінки, що може свідчити про суб’єктивний ха-
рактер такого обстеження та встановлення додаткових ви-
мог, не передбачених Законом [3].

Постійно  діюча  адміністративна  колегія  Антимоно-
польного комітету України з розгляду скарг про порушен-
ня законодавства у сфері державних закупівель визнавала 
дискримінаційними  деякі  умови,  які  замовник  прописав 
у ДКТ. Зокрема, для підтвердження наявності обладнан-
ня  та  матеріально-технічної  бази  учасники  процедури 
закупівлі  в  складі  своїх пропозицій мали надати «довід-
ку довільної форми про обладнання  із  зазначенням типу 
обладнання,  моделі,  року  випуску,  кількості  та  стану,  а 
також обов’язково зазначити, власне воно чи орендоване 
(інформація  має  бути  підписана  керівником  та  завірена 

печаткою)».  Виходить,  що  зазначену  вимогу  тендерної 
документації зможуть виконати лише ті учасники, які ма-
ють, зокрема, власний чи орендований транспорт. А це об-
межує право участі у процедурі закупівлі інших суб’єктів 
господарювання, які планують постачати товар із залучен-
ням організацій, що здійснюють перевезення вантажів, зо-
крема на підставі укладеного договору на перевезення із 
транспортною організацією [4, с. 50].

У деяких випадках  замовники вимагають документа-
цію,  не  передбачену  законодавством,  що  призводить  до 
дискримінації  учасників.  Наприклад,  рішення  Постійно 
діючої  адміністративної  колегії  Антимонопольного  ко-
мітету України  з  розгляду  скарг  про  порушення  законо-
давства у сфері державних закупівель, в якому зазначено 
відомості про замовника, який вимагав подачі документа-
ціїї, яка жодним чином не може вплинути на визначення 
переможця,  проте може  стати підставою для  відхилення 
поданих учасниками пропозиції, а саме фотографії пред-
мета закупівлі з усіх боків, незважаючи на наявність якіс-
них, кількісних та технічних характеристик продукції [5].

На  думку  Стіна  Брууна-Нільсена,  технічна  специфі-
кація є важливим елементом тендерної документації, яка 
надається учасникам тендеру і на основі якої вони готують 
свої пропозиції.

Такі специфікації мають бути об’єктивними, не нада-
ючи переваг жодному з учасників. Тільки тоді пропозиції 
будуть  конкурентними  та  придатними  для  порівняння  і 
оцінки.

Директиви ЄС вимагають, щоб закупівельні організа-
ції  використовували  технічні  специфікації,  засновані  ви-
ключно на європейських чи міжнародних стандартах.

Метою цього є забезпечення високого ступеня відпо-
відності пропозиції заявника інтересам ринку, в тому чис-
лі міжнародному. Для зручності та заохочення участі заяв-
ники також можуть використовувати у своїх пропозиціях 
альтернативні стандарти за умови, що їхня відповідність 
європейським міжнародним стандартам може бути  задо-
кументована.

Можливі також ситуації, коли замість конкретного тех-
нічного рішення в закупівельному договорі описана про-
блема, яку потрібно вирішити, і бажані результати. У цих 
випадках учасники торгів мають можливість використати 
свій інноваційний потенціал та технічні ноу-хау для роз-
робки оптимального підходу. Із цих причин допускається 
використання функціональних та експлуатаційних вимог 
як альтернативи технічним специфікаціям у звичному ви-
гляді. [6, с. 20–24 ].

Відповідно до Закону України «Про публічні закупів-
лі»  замовник  може  встановлювати  обмежений  перелік 
кваліфікаційних  критеріїв.  Так,  замовники  можуть  вста-
новлювати вимоги щодо наявності: обладнання та матері-
ально-технічної бази (1), працівників відповідної кваліфі-
кації, які мають необхідні знання та досвід (2), наявність 
документально підтвердженого досвіду виконання анало-
гічного договору (3) [1, с. 14].

Кваліфікаційні  критерії  є  однією  з  форм  виявлення 
принципу  недискримінації. Аналізуючи  ці  критерії,  слід 
звернути увагу, що перевага  тим чи  тим учасникам  тор-
гів може бути надана  завдяки встановленим  замовником 
у  тендерній  документації  вимогам.  Однак  досліджувати 
кожен із цих пунктів потрібно окремо, оскільки всі вимо-
ги в тендерній документації замовника в будь-якому разі  
є суб’єктивними. 

Отже,  існує  необхідність  у  встановленні  додаткових 
гарантій  для  захисту  учасників  тендеру  від  дискриміна-
ційних  вимог,  які  виявляються  у  кваліфікаційних  крите-
ріях,  що  не  мають  раціонального  обґрунтування  або  не  
є об’єктивно виправданими.

Відповідно до Угоди про державні закупівлі 15.04.1994, 
до якої приєдналась і Україна, з метою розгляду питання 
про  можливе  укладення  контракту,  тендерна  пропозиція 



152

№ 1 2017
♦

повинна на час її розкриття відповідати істотним вимогам 
повідомлень  або  тендерної  документації  та  бути  пред-
ставленою постачальником, який відповідає умовам щодо 
участі. Якщо організація одержала пропозицію, яка є зна-
чно нижчою, ніж інші представлені пропозиції, вона має 
право вимагати від такого учасника тендеру гарантії того, 
що він може виконувати умови участі  і є здатним до ви-
конання умов контракту [7].

Зважаючи  на  набутий  досвід,  також  є  необхідність 
коригувати  правила,  що  регулюють  динамічні  системи 
закупівель,  із  тим, щоб  замовники повною мірою могли 
скористатися  можливостями,  надаваними  за  допомогою 
цього  інструменту.  Системи  повинні  бути  спрощені;  зо-
крема вони повинні працювати у вигляді обмеженої про-
цедури, отже, усуваючи необхідність індикативних пропо-
зицій,  пов’язаних  з  динамічними  системами  закупівель. 
Таким чином, будь-якому суб’єкту господарювання, який 
подає  заявку на участь у  торгах  та  відповідає  критеріям 
відбору,  слід  дозволити  брати  участь  у  процедурах  за-
купівель,  здійснюваних через динамічну систему оплати 
протягом терміну її дії. Цей метод закупівель дозволяє за-
мовнику отримати особливо широкий спектр конкурсних 
пропозицій  і, отже, забезпечити оптимальне використан-
ня державних коштів, залучивши широку конкуренцію із 
загально використовуваних готових продуктів, робот або 
послугах, які зазвичай доступні на ринку. 

Багато  учасників  публічної  закупівлі  виявляють,  що 
основна перешкода на шляху їхньої участі в державних за-
купівлях полягає в адміністративному навантаженні, ство-
рюваному  необхідністю  надавати  значну  кількість  серти-
фікатів або  інших документів, пов’язаних  із процедурами 
відмови  в  участі  і  критеріями  відбору.  Обмеження  таких 
вимог,  наприклад  завдяки  застосуванню  Єдиного  євро-
пейського  документа  щодо  закупівель  (ЄЄДЗ)  (European 

Single Procurement Document  (ЄЄДЗ)),  який складається  з 
оновленої самостійної декларації, може сприяти значному 
спрощенню в інтересах як замовників, так і суб’єктів гос-
подарювання.  Учасник  процедури  закупівлі,  якому  було 
вирішено присудити контракт, повинен, однак, надати від-
повідне  підтвердження,  і  замовники  не  повинні  уклада-
ти  контракти  з  учасниками,  які  не можуть цього  зробити  
[8, ст. 74].

Висновки. Важливим  кроком  до  зменшення  право-
порушень під час проведення публічних закупівель стане 
імплементація  до  українського  законодавства  положень 
про те, що під час опису характеристик робіт, товарів або 
послуг замовники повинні користуватися загальним опи-
сом технічних та якісних характеристик і функцій, а також 
міжнародними,  європейськими  або  національними  стан-
дартами. Також, на нашу думку, необхідно законодавчо за-
кріпити поняття дискримінаційні вимоги.

Аналізуючи  кваліфікаційні  критерії,  слід  звернути 
увагу, що перевага учасникам торгів може бути надана за-
вдяки встановленим замовником у тендерній документації 
вимогам, тому законодавець повинен конкретизувати ви-
моги до кваліфікаційних критеріїв, які встановлює замов-
ник.  Варто  зазначити, що  створення  єдиної  законодавчо 
закріпленої  бази  щодо  визначення  кваліфікаційних  кри-
теріїв  є  важливою  формою  виявлення  принципу  недис-
кримінації  під  час  адміністративно-правової  процедури 
визначення переможця публічної закупівлі.

Отже,  на  сьогодні  існує  необхідність  у  встановленні 
додаткових  гарантій  для  захисту  учасників  тендеру  від 
дискримінаційних вимог, які виявляються у кваліфікацій-
них критеріях, що не мають раціонального обґрунтування 
або не є об’єктивно виправданими, шляхом законодавчого 
визначення  терміну  «дискримінаційні  вимоги»  та  вста-
новлення обмежень для критеріїв відбору переможця.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТиЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯК СПОСІБ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

INfOrMaTION aNd aNaLyTICaL SuPPOrT 
aS a way Of Tax CONTrOL

Ліпський В.В.,
аспірант кафедри конституційного,

адміністративного та фінансового права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

У статті розглянуто питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів як способу податкового 
контролю в розрізі сучасних тенденцій його розвитку. Запропоновано авторське бачення сутності такого контролю, а також проаналізо-
вано такий його аспект, як вихід за межі податкового контролю і можливість поширення на весь спектр обов’язкових платежів. На основі 
цього запропоновано створити єдиний механізм інформаційно-аналітичного забезпечення для всіх обов’язкових платежів.

Ключові слова: податковий контроль, спосіб контролю, інформаційно-аналітичне забезпечення, податкові платежі, неподаткові 
платежі.

В статье рассмотрены вопросы информационно-аналитического обеспечения деятельности контролирующих органов как способа 
налогового контроля в разрезе современных тенденций его развития. Предложено авторское видение сущности данного контроля, а 
также проанализирован такой его аспект, как выход за пределы налогового контроля и возможность распространения на весь спектр 
обязательных платежей. На основе этого предложено создать единый механизм информационно-аналитического обеспечения для всех 
обязательных платежей.

Ключевые слова: налоговый контроль, способ контроля, информационно-аналитическое обеспечение, налоговые платежи, нена-
логовые платежи.

The article considers the issues of information and analytical support of the activities of controlling bodies as a way of tax control in the con-
text of current trends in its development. The proposed author’s vision of the essence of this control, as well as its such aspect as the way out of 
the scope of tax control and the possibility of its distribution on the whole range of mandatory payments is analyzed. On the basis of which it is 
proposed to create a single mechanism of information and analytical support for all compulsory payments.

Key words: tax control, control method, information and analytical support, tax payments, non-tax payments.

Постановка проблеми. Фактичне  становлення  осно-
вних засад інформаційного суспільства не може відбутися 
без  формування  правосвідомості  всього  населення  нашої 
планети.  Створення  новітніх  технологічних  комплексних 
систем телекомунікації,  зв’язку,  вирішення наукових,  тех-
нічних проблем передачі контенту інформації між учасни-
ками правовідносин зумовили необхідність переосмислити 
традиційні підходи до регулювання суспільних відносин.

Останні десятиріччя показали переваги швидкого засто-
сування знань, накопичених у цифровому вигляді на елек-
тронних носіях. Широкий доступ до  інформації  здійсню-
ється через Інтернет – усесвітню мережу, за допомогою якої 
відбувається  накопичення,  перерозподіл  і  використання 
контенту інформації. Саме за допомогою Інтернету значно 
скоротився час для перетворення  інформації у знання [1]. 
Зважаючи на вказане, на своє озброєння новітні технології 
взяли й органи державної влади, зокрема й податкові орга-
ни, особливо у сфері податкового контролю. Такий контр-
оль дістав назву інформаційно-аналітичного забезпечення і 
є законодавчо закріпленим способом контролю.

Цей  контроль,  незважаючи  на  його  законодавче  за-
кріплення  та  наукові  дослідження,  потребує  додаткових 
наукових  пошуків  з  огляду  на  постійні  зміни  його  зако-
нодавчого регулювання і постійний розвиток технологій, 
які  застосовуються  у  сфері  оподаткування,  у  контексті 
податкового  та  загалом  фінансового  контролю  сплати 
обов’язкових платежів.

Стан опрацювання.  Інформаційно-аналітичне  за-
безпечення,  як  у  складі  податкового  контролю,  так  і 
окремо,  досліджували  Г.Г.  Анкудович,  В.О.  Анохіна,  
Л.Л. Баланюк, О.О. Бандурка, O.K. Безсмертний, С.В. Бе-
рестовий,  А.І.  Брезвіна, A.C.  Васильєва,  В.Д.  Єгарміна, 
М.І.  Єропкіна, М.І.  Іншин,  І.І.  Кучеров,  В.П.  Лісовська, 
М.А. Маринів, В.Я. Мацюк, С.С. Мошков, І.А. Орешкін, 
В.М. Плішкін, С.М. Попов, В.М. Росоловський, Л.А. Сав-
ченко, Д.Я. Семир’янова, І.В. Солошкіна, Ю.О. Солойова,  

О.Ю. Судаков, В.І. Теремецький, С.О. Шохін, Ф О. Яро-
шенко та ін. Процесуального аспекту податкового контр-
олю  у  своїх  працях  торкались Ю.В.  Боднарук, О.А. Но-
гіна,  В.І.  Гудімов,  Л.М.  Касьяненко,  М.П.  Кучерявенко,  
С.В. Сарана та ін. Водночас недослідженими залишають-
ся питання цього способу податкового контролю у розрізі 
фінансового контролю у сфері сплати обов’язкових плате-
жів загалом.

Метою статті є аналіз сучасного стану інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності контролюючих ор-
ганів та можливостей застосування його для усієї  сфери 
фінансового контролю сплати обов’язкових платежів.

Виклад основного матеріалу.  Жодна  сфера  науко-
вого пізнання  і  практичної  діяльності  не  є  такою супер-
ечливою  і функціонально різноспрямованою сукупністю 
соціально-економічних відносин, як система оподаткуван-
ня, яка, крім фіскальної функції, покликана спрямовувати 
господарську діяльність в  інтересах розвитку національ-
ної  економіки  загалом.  Сучасна  система  оподаткування 
є  однією  зі  стрижневих  основ  економіки  України.  Вона 
суттєво впливає на формування і зростання валового вну-
трішнього продукту і національного доходу, на їх розподіл 
і споживання, на розвиток окремих підприємств і галузей 
народного господарства, на становище і рівень життя ши-
роких верств населення [2, с. 299].

Перехід до автоматизованого податкового обліку вима-
гає також значної підготовчої роботи – як організаційної, 
так і методичної. Тому такий перехід потрібно організову-
вати в кілька етапів. Першим етапом є правильна оцінка 
складу  та  обсягу  необхідного  документообігу,  другим  – 
визначення переліку документів, які мають вестись в елек-
тронній формі, а які – в паперовій.

Автоматизована система податкового обліку сприятиме 
скороченню витрат часу на підготовку необхідної докумен-
тації і дозволить уникнути низки технічних помилок. Адже, 
як переконує досвід, найбільша кількість помилок в обліку 
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без використання комп’ютерних технологій виникає на ста-
дії перенесення даних з одного облікового реєстру до іншо-
го, а також під час складання різних довідок і звітів. Авто-
матизована система податкового обліку дозволяє повністю 
ліквідувати такого роду труднощі завдяки тому, що, як пра-
вило, під час автоматизованого обліку ведеться тільки один 
обліковий реєстр, а всі інші формуються автоматично, тому 
ризик помилки під час перенесення даних між реєстрами 
обліку є мінімальним [3, с. 86–87].

Згідно  зі  статтею  9  Закону  України  «Про  електронні 
документи  та  електронний  документообіг»  електронний 
документообіг  (обіг  електронних документів)  – це  сукуп-
ність процесів створення, оброблення, відправлення, пере-
давання, одержання, зберігання, використання та знищення 
електронних документів, які виконуються із застосуванням 
перевірки цілісності та у разі необхідності з підтверджен-
ням факту одержання таких документів. Порядок електро-
нного  документообігу  визначається  державними  органа-
ми, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями всіх форм власності згідно із 
законодавством [4].

Таким чином, електронний документообіг є замкненим 
циклом  обігу  електронних  документів,  який,  зокрема,  за-
стосовується  у  сфері  оподаткування.  Цей  документообіг 
загалом має базуватися на загальних принципах обігу елек-
тронних  документів  з  урахуванням  специфіки  сплати  по-
даткових платежів та обов’язкових платежів загалом.

На  думку  А.М.  Новицького,  електронне  оподаткуван-
ня – це «нормативно врегульована, динамічна, економічно 
обґрунтована й доцільна синтезована система автоматизо-
ваного  встановлення  податкового  зобов’язання,  визначен-
ня податкової бази, обліку платників податків, підготовки 
і подачі електронної звітності та  інших складових адміні-
стрування податків з метою його впорядкування та вдоско-
налення,  створення умов для подальшого перспективного 
розвитку інформаційних відносин у сфері оподаткування» 
[5,  с.  251]. Подібне  визначення  міститься  й  у  монографії 
«Електронне оподаткування: сутність та перспективи роз-
витку» [6]. У свою чергу, Л.О. Матвейчук пропонує елек-
тронне  оподаткування  розглядати  як  «складну  систему  з 
такими напрямами розвитку: електронна реєстрація СПД, 
електронні  податкові  сервіси,  електронна  звітність,  елек-
тронний аудит, електронна комерція, автоматизація проце-
сів адміністрування податків і зборів (електронне відшкоду-
вання ПДВ), інформаційно-аналітична система ДПС, єдина 
інформаційно-комунікаційна платформа органів державної 
влади» [7, с. 23].

Зважаючи  на  вказане,  електронне  оподаткування  має 
охоплювати всі складові сплати електронних платежів, зо-
крема й адміністрування податків, зборів, платежів (тобто 
і податковий контроль та його спосіб у вигляді адміністра-
тивно-аналітичного  забезпечення),  а  також  питання  вза-
ємодії  з  іншими  сферами  сплати  обов’язкових  платежів  і 
їхнього контролю.

Згідно  з Податковим  кодексом України  інформаційно-
аналітичне  забезпечення  діяльності  контролюючих  орга-
нів – це комплекс заходів, який координується центральним 
органом  виконавчої  влади, що  забезпечує  формування  та 
реалізує державну фінансову політику щодо збору, опрацю-
вання і використання інформації, необхідної для виконання 
покладених на контролюючі органи функцій [8].

Цей  спосіб  має  загальні,  властиві  всім  методам  по-
даткового  контролю  ознаки:  по-перше,  використовується 
у процесі  здійснення державної  діяльності  з  контролю  за 
дотриманням  вимог  податкового  законодавства;  по-друге, 
здійснюється шляхом реалізації контролюючим суб’єктом 
контрольно-податкових  повноважень;  по-третє,  стано-
вить  собою  зовні  виражений владний контрольний вплив 
суб’єкта податкового контролю на підконтрольний об’єкт з 
метою забезпечення функціонування останнього відповід-
но  до  запрограмованої  законодавцем моделі;  по-четверте, 

здійснюється у правовій формі; по-п’яте, забезпечує вплив 
на підконтрольні об’єкти.

Водночас цей метод має свої особливості.
1.  Змістовна  складова  методу  інформаційно-аналітич-

ного  забезпечення діяльності  контролюючих органів про-
являється у  роботі  суб’єкта податкового контролю  зі  спе-
цифічним  видом  інформації  –  податковою.  Як  різновид 
інформації  податкова  інформація  має  ознаки,  характерні 
для будь-якої інформації: є формою зв’язку між джерелом, 
яке передає повідомлення, та наступником, який його отри-
мує; має спрямованість на зменшення невизначеності знань 
про певне явище, подію у їхнього користувача у відповідній 
сфері. Водночас податкова інформація має тільки їй власти-
ву сферу створення і використання – сферу оподаткування.

2.  Специфіка  суб’єктного  складу  учасників  правовід-
носин, що виникають у зв’язку з реалізацією цього методу 
податкового контролю. У більшості  випадків  інформацій-
но-аналітичне  забезпечення діяльності контролюючих ор-
ганів  неможливе  без  участі  необов’язкових  (допоміжних) 
суб’єктів  контрольно-податкових  правовідносин.  Останні 
не мають юридичного інтересу щодо участі в контрольно-
податкових правовідносинах, але сприяють їх виникненню 
і розвитку через виконання покладених на них державою 
обов’язків  щодо  здійснення  певних  функцій,  у  зв’язку  з 
цим  володіють  спеціальною  інформацією  чи  знаннями. 
На  відміну  від  обов’язкових учасників  контрольно-подат-
кових правовідносин  (контролюючого та підконтрольного 
суб’єктів),  зазначені  особи  не  здатні  прямо  впливати  на 
виникнення  і  розвиток  цих  відносин. До  таких  суб’єктів, 
зокрема, варто віднести банківські та інші фінансові уста-
нови. Інформація, що надходить від банківських та інших 
фінансових  установ,  дозволяє  контролюючим  суб’єктам 
оперативно реагувати на сумнівні банківські операції плат-
ників  податків,  правопорушення  у  сфері  податкового  за-
конодавства,  відстежувати  зміни  у  фінансовій  діяльності 
платників  податків,  стан  проведених  ними  розрахунків  із 
відповідними бюджетами.

3.  Метод  інформаційно-аналітичного  забезпечення  
діяльності контролюючих органів має наскрізний характер 
і призначений як для попередження порушень  законодав-
ства, чинного у сфері оподаткування, так і для їх виявлен-
ня  та  усунення.  Використання  цього  методу  податкового 
контролю  сприяє  вирішенню  його  превентивного  завдан-
ня,  дозволяє  мати  уявлення  про  дійсний  стан  виконання 
зобов’язаними особами податкового обов’язку в широкому 
його розумінні та є вирішальним для приведення діяльнос-
ті підконтрольних суб’єктів у відповідність із законодавчо 
встановленою моделлю.

Закон вирізняє у механізмі реалізації методу  інформа-
ційно-аналітичного  забезпечення  діяльності  контролюю-
чих органів такі етапи:

– збір (отримання) податкової інформації;
– опрацювання (обробка) податкової інформації;
– використання податкової інформації [9, с. 77–78].
Одним  із  способів  отримання  податкової  інформації  

є проведення так званих зустрічних звірок, які згідно із По-
датковим кодексом України не є перевірками і проводяться 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Так,  відповідно  до  п.  73.5  ст.  73 Податкового  кодексу 
України  з метою отримання податкової  інформації  контр-
олюючі  органи  мають  право  проводити  зустрічні  звірки 
даних  суб’єктів  господарювання  щодо  платника  податків 
[8].  Під  цим  способом  здійснення  контролю  розуміється 
зіставлення  даних  первинних  бухгалтерських  та  інших 
документів  суб’єкта  господарювання,  що  здійснюється 
контролюючими  органами  з  метою  документального  під-
твердження господарських відносин із платником податків 
та  зборів,  а  також  підтвердження  відносин,  виду,  обсягу  
і  якості  операцій  і  розрахунків,  що  здійснювалися  між 
ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображен-
ня в обліку платника податків [10, с. 118].
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Зібрана  органом  податкова  інформація  підлягає  збе-
реженню.  Зберігання  податкової  інформації  здійснюється 
шляхом забезпечення належного стану такої інформації та 
її  матеріальних  носіїв  (забезпечення  повноти  і  цілісності 
даних),  створення  і  підтримки  належних  умов  для  їх  ви-
користання,  а  також  упередження  несанкціонованого  до-
ступу, розповсюдження і використання. Шляхом виконання 
таких  операцій,  як  введення,  записування,  перетворення, 
зчитування, зберігання, знищення, реєстрація, приймання, 
отримання, передавання, податковий орган здійснює опра-
цювання  податкової  інформації,  що  є  наступним  етапом 
реалізації методу інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності  контролюючих  органів.  Зберігання  та  опрацю-
вання  податкової  інформації  може  проводитись  як  безпо-
середньо посадовою особою органу державної податкової 
служби, так і з використанням технічних і програмних за-
собів.

Використання податкової інформації є заключним ета-
пом роботи з цією інформацією. Після її збору, досліджен-
ня та оцінки податковий орган оперує її даними, вирішує ті 
чи інші поставлені перед ним завдання. Використання по-
даткової інформації і є оперуванням нею, застосуванням у 
певних цілях – проміжних або кінцевих. Унаслідок наскріз-
ного характеру, властивого методу інформаційно-аналітич-
ного забезпечення діяльності органів державної податкової 
служби,  зібрана  й  оброблена  податкова  інформація  може 
бути  використана  податковими органами  як  для  поперед-
ження можливих порушень законодавства з боку платників 
або інших учасників податкових відносин, так і для їх ви-
явлення та усунення [9, с. 80].

Ще одним напрямом інформаційно-аналітичного забез-
печення  діяльності  органів  державної  податкової  служби 
є  надання  податкових  консультацій.  Податкова  консуль-
тація  –  це  допомога  контролюючого  органу  конкретному 
платнику  податків  стосовно  практичного  використання 
конкретної  норми  закону  або  нормативно-правового  акта 
з  питань  адміністрування податків  чи  зборів,  контроль  за 
справлянням яких покладено на такий контролюючий ор-
ган [11, с. 35–36].

Важливе значення в інформаційно-аналітичному забез-
печенні  діяльності  податкових органів має  інформаційно-
аналітична  система  як  суспільна  структура,  що  охоплює 
інформаційні технології, інформаційні системи й інформа-
ційні ресурси для здійснення інформаційно-аналітичної ді-
яльності. Головна мета функціонування інформаційно-ана-
літичної системи в податкових органах полягає у тому, щоб 
на  підставі  зібраних  початкових  даних  отримати  похідну, 
підсумкову  інформацію, яка буде основою для підготовки 
відповідних  управлінських  рішень  [12,  с.  33].  Також  слід 
погодитись із думкою С.В. Сарани, що інформаційно-ана-
літичне  забезпечення  діяльності  контролюючих  органів 
не слід позиціонувати виключно як складову податкового 
контролю, оскільки воно охоплює набагато ширше коло по-
датково-процесуальних  відносин  [13,  с.  132].  Зокрема,  до 
них можна віднести і згадані вище податкові консультації, 
забезпечення доступу платників до інформаційних ресурсів 
податкових органів, організацію електронного документоо-
бігу з питань сплати податкових платежів загалом.

Як цілком слушно стверджує О.Є. Деменко, подальший 
розвиток  інформаційно-аналітичного  забезпечення  діяль-
ності податкових органів неможливий без постійного вдо-
сконалення інформаційних систем та інструментів аналізу, 
підвищення  науково-технічного  потенціалу,  створення  й 
управління інформаційними технологіями у центральних і 

регіональних (обласних) податкових органах. В основі цієї 
роботи – централізація обробки даних на регіональному і 
загальнонаціональному  рівнях  за  рахунок  створення  цен-
трів обробки даних. З метою удосконалення інформаційно-
аналітичного  забезпечення  діяльності  податкових  органів 
необхідно вжити низку заходів. Розпочати потрібно із впро-
вадження новітніх інформаційних технологій, спрямованих 
на розвиток тісних партнерських відносин держави і плат-
ників податків, шляхом створення електронних реєстрів по-
даткових накладних і використання аналітичних процедур 
для  всебічного  й  оперативного  аналізу  даних  податкової 
звітності, запровадження нових механізмів звітування плат-
ників податків шляхом подання податкової звітності засо-
бами електронного  зв’язку  [14,  с.  149]. На регіональному 
(обласному)  рівні  податкових  органів  необхідно  створити 
єдину  базу  даних  про  сумнівні фінансово-майнові  опера-
ції,  що  сприятиме  виявленню  фактів  економічних  право-
порушень ще на стадії їх підготовки. Така база даних уже 
існує у податкових органах України, має необхідні технічні 
і програмні ресурси та спеціалістів, а також великий обсяг 
інформації про юридичних і фізичних осіб [15, с. 5].

Модернізацію  інформаційно-аналітичного  забезпечен-
ня  необхідно  здійснити  за  допомогою  створення  єдиної 
інтегрованої  інформаційно-аналітичної  системи  податко-
вих органів, яка б складалася з комплексу функціональних, 
управлінських  та  інфраструктурних  підсистем  централь-
ного  й  регіонального  (обласного)  рівня.  Така  система  за-
безпечила  б  використання  єдиної  бази  документів  усіма 
структурами  фіскальної  служби,  можливість  системного 
управління, реалізацію безперервного документообігу, пла-
нування і розподіл завдань, контроль за їх виконанням, цен-
тралізованого  контролю діяльності  кінцевих  користувачів 
системи [14, с. 150].

Із  вищезазначеним  слід  цілком  погодитись,  зауважив-
ши, що вже багато із вказаного втілено у життя, включаючи 
реєстри платників, електронні накладні, електронне адміні-
стрування та реєстри відшкодування ПДВ. Водночас поки 
що не  створено  єдиної  системи електронного  адміністру-
вання  в  органах  фіскальної  служби.  Така  система  цілком 
здатна і має вийти за межі оподаткування, поширитись на 
сплату всіх обов’язкових платежів, більшість  з  яких  і  так 
адмініструються органами фіскальної служби (єдиний со-
ціальний внесок, митні платежі тощо).

Також слід зауважити, що інформаційно-аналітичне за-
безпечення як прояв електронного документообігу, з одно-
го боку, і контрольно-аналітичних заходів, з іншого, цілком 
застосовне до сплати обов’язкових платежів неподаткового 
характеру, сплата яких теж уже забезпечується за допомо-
гою інформаційних систем, що також дозволяють здійсню-
вати аналітичні заходи та проводити контроль.

Висновки. Отже, інформаційно-аналітичне забезпечен-
ня діяльності контролюючих органів є складовою електро-
нного  документообігу,  який  запроваджується  у  державі  з 
особливостями, властивими оподаткуванню.

Електронне оподаткування має охоплювати всі складо-
ві сплати електронних платежів, зокрема й адмініструван-
ня податків, зборів, платежів, а також питання взаємодії з 
іншими  сферами  сплати  обов’язкових  платежів  і  їхнього 
контролю.  При  цьому  інформаційно-аналітичне  забезпе-
чення діяльності контролюючих органів виходить за межі 
податкового  контролю  та  може  бути  поширене  на  сфери 
сплати обов’язкових платежів у вигляді єдиного механізму 
електронного документообігу, інформації та контролю для 
всіх обов’язкових платежів.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТиДІї 
КРиМІНАЛьНиМ ПОДАТКОВиМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

ЗА ЧАСІВ «ПЕРЕБУДОВи» ТА В ПЕРШІ РОКи НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАїНи

LEgaL ENSuraNCE Of CrIMINaL Tax VIOLaTIONS 
IN «rECONSTruCTION» PErIOd aNd EarLy yEarS Of uKraINIaN INdEPENdENCE

Лежненко І.П.,
аспірант 

Університету державної фіскальної служби України,
старший оперуповноважений з особливо важливих справ

Оперативно-технічного відділу
Головного оперативного управління 

Державної фіскальної служби України

У статті розглянуто основні аспекти правового забезпечення протидії кримінальним податковим правопорушенням за часів «пере-
будови» (СРСР) та в перші роки незалежності України. Проаналізовано суб’єктів діяльності протидії кримінальним податковим право-
порушенням.

Ключові слова: оперативні підрозділи, фінанси, податки, податкові правопорушення, зобов’язання перед бюджетом, органи Дер-
жавної податкової служби України.

В статье рассмотрены основные аспекты правового обеспечения противодействия криминальным налоговым правонарушениям во 
времена «перестройки» (СССР) и в первые годы независимости Украины. Проанализированы субъекты деятельности противодействия 
криминальным налоговым правонарушениям.

Ключевые слова: оперативные подразделения, финансы, налоги, налоговые правонарушения, обязательства перед бюджетом, 
органы Государственной налоговой службы Украины.

The article deals with new aspects to the securing of fight the tax violations in the reconstruction times (USSR) and the early years of the 
Ukrainian independence. Also the subjects of counteracting activity are viewed and analyzed. 

Key words: operative units, finance, taxes, tax violations, budget obligations, State Tax Service bodies of Ukraine.

Постановка проблеми.  У  світлі  сучасних  державот-
ворчих і правотворчих процесів в Україні, які зорієнтовані 
на  практичну  реалізацію  положень  Конституції  України 
щодо реформування організаційно-правової структури та 
функціонального призначення державних органів, важли-
вої актуальності набувають питання забезпечення проти-
дії кримінальним податковим правопорушенням, у т.ч. й у 
історичному контексті. Справа в тому, що проблема спла-
ти податків в умовах деформації системи економічних від-

носин,  дефіциту Державного  бюджету України  є  досить 
актуальною. Виходячи з того, що приховування податків 
має поширений характер та виступає як зовнішній прояв 
більш  глибоких  криміногенних  процесів  перерозподілу 
національного  доходу  на  користь  «тіньової»  економіки, 
надзвичайно  важливим  є  створення дійсно дієвого  орга-
ну з боротьби із цим негативним явищем. Тому потребує 
ґрунтовного  вивчення  та  дослідження  історичне  дослі-
дження забезпечення протидії кримінальним податковим 
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правопорушенням, зокрема, за часів «перебудови» СРСР 
та у перші роки незалежності України.

Аналіз публікацій. Слід зазначити, що проблемам ор-
ганізації  правового  забезпечення  протидії  кримінальним 
податковим правопорушенням присвячено праці багатьох 
вітчизняних  та  зарубіжних  вчених.  Зокрема,  важливий 
науковий  внесок  у  дослідження  за  вказаними  напрямка-
ми зробили такі вчені, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, 
Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, М.М. Дорогих, 
Л.В. Коваль, В.К. Колпаков, В.В. Копєйчіков, А.П. Коре-
нєв, Н.Р. Нижник, П.М. Рабінович, В.К. Шкарупа та інші. 
Однак  поки  що  недостатньо  розробленою  залишається 
проблема  комплексного  дослідження  правового  забезпе-
чення протидії кримінальним податковим правопорушен-
ням за часів «перебудови» та в перші роки незалежності 
України, без чого неможлива подальша узгодженість по-
зицій та практичних дій щодо ефективного регулювання 
податкової сфери.

Мета – розглянути основні аспекти правового забезпе-
чення протидії кримінальним податковим правопорушен-
ням за часів «перебудови» (СРСР) та в перші роки неза-
лежності України.

Виклад основного матеріалу. За часів СРСР спеціа-
лізованим оперативним підрозділом у системі органів Мі-
ністерства внутрішніх справ (як Союзу, так і Української 
РСР), який вів боротьбу зі злочинами у сфері економіки, 
був відділ боротьби з розкраданнями соціалістичної влас-
ності Міністерства МВС  (ВБРСВ)  (російською мовою  – 
«ОБХСС»).  Проте  безпосередньо  податковими  правопо-
рушеннями цей підрозділ майже не займався. Причиною 
цього  були  відсутність  підприємницької  діяльності  в 
СРСР,  централізоване  справляння  податків  державними 
органами (в основному це були місцеві фінансові відділи), 
відсутність законодавчої дефініції кримінальних податко-
вих правопорушень та, відповідно, відсутність санкції за 
такі правопорушення.

Так, у Кримінальному кодексі Української РСР від 28 
грудня  1960  року  [5]  (далі  –  КК  1960  року,  на  сьогодні 
втратив чинність) за часів СРСР були відсутні статті щодо 
кримінальних  податкових  правопорушень.  Відповідно, 
передумов для вчинення кримінальних податкових право-
порушень майже не було.

Виключення,  в  певній  мірі,  складали  «приписки»  та 
інші  перекручення  звітності  про  виконання  державних 
планів,  які могли включати й ухилення  та приховування 
податкових  надходжень.  Зокрема,  відповідно  до  Указу 
Президії  Верховної  Ради Української  РСР  «Про  внесен-
ня  змін  і  доповнень  до  Кримінального  та  Кримінально-
процесуального кодексів Української РСР» від 27 червня  
1961 року  [19] у КК 1960 року було встановлено кримі-
нальну  відповідальність  за  приписки  та  інші  перекру-
чення звітності про виконання планів, як протидержавні 
дії,  що  завдають  шкоди  народному  господарству  СРСР  
(ст. 147-1) (у 1992 році, вже за України, ця стаття була де-
криміналізована).

Початок  «перебудови»,  а  саме  розгортання  коопера-
тивного руху, дали підстави не тільки для самостійної ді-
яльності підприємців, але й, поряд із цим, для зловживань 
у сфері справляння податків. Цей період, на наш погляд, 
характеризувався  амбівалентністю,  неузгодженістю,  су-
перечливістю керівних радянських органів у ставленні до 
підприємницької (спочатку – кооперативної) діяльності та 
до відповідальності за порушення цієї діяльності.

Так, вже в 1986 році у зв’язку з розгорнутою тогочас-
ним Генеральним секретарем ЦК КПРС М.С. Горбачовим 
кампанії  боротьби  з  «нетрудовими  доходами»  Указом 
Президії Верховної Ради Української РСР «Про внесення 
змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української 
РСР» від 27 червня 1986 року № 2444-XI [16] було кримі-
налізовано ухилення від подання декларації  про доходи, 
а саме КК 1960 року було доповнено ст. 148-1 «Ухилен-

ня  від  подання  декларації  про  доходи»,  яка  передбачала 
кримінальну  відповідальність  за  ухилення  від  подання 
декларації  про  доходи  від  заняття  кустарно-ремісничим 
промислом,  іншою індивідуальною трудовою діяльністю 
або  про  інші  доходи,  що  оподатковуються  прибутковим 
податком,  та в  інших випадках,  коли подання декларації 
передбачено законодавством, або несвоєчасне подання де-
кларації чи включення до неї завідомо перекручених да-
них, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення 
адміністративного стягнення за такі ж порушення, перед-
бачені ст. 164-1 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення від 7 грудня 1984 року [4] (далі – КУпАП), 
який цим же Указом № 2444-XI було доповнено ст. 164-1 
«Ухилення від подання декларації про доходи»  (ця стат-
тя КУпАП існує і досі, проте назва її у подальшому була 
змінена на «Порушення порядку подання декларації про 
доходи та ведення обліку доходів і витрат»).

Також  19  листопада  1986  року  був  прийнятий  Закон 
Союзу РСР «Про індивідуальну трудову діяльність» [12], 
де  виявлення порушення встановленого порядку  зайнят-
тя  індивідуальною  трудовою  діяльністю  або  виявлення 
зайняття  забороненими  видами  індивідуальної  трудової 
діяльності  було  покладено  на  фінансові  органи  та  орга-
ни внутрішніх справ (ст. 22 цього Закону). Також цим За-
коном  було  встановлена  відповідальність  за  порушення 
законодавства  про  індивідуальну  трудову  діяльність.  Зо-
крема,  було  визначено,  що  порушення  порядку  заняття 
індивідуальною трудовою діяльністю або заняття індиві-
дуальною  трудовою  діяльністю,  щодо  якої  є  спеціальна 
заборона, тягнуло за собою відповідальність, передбачену 
законодавством Союзу РСР і союзних республік, у т.ч. й 
Української РСР. Особам, які порушили встановлений цим 
Законом порядок заняття індивідуальною трудовою діяль-
ністю, в т.ч. й тим, що ухилялись від подання декларації 
про доходи, могло бути заборонено займатися такою інди-
відуальною трудовою діяльністю. Проте рішення про таке 
припинення приймалось не органами внутрішніх справ, а 
виконавчим комітетом Ради народних депутатів, який ви-
дав дозвіл на заняття індивідуальною трудовою діяльніс-
тю. При цьому вилучалось реєстраційне посвідчення або 
патент.

До позитивів вказаного Закону можна віднести те, що 
чи  не  вперше  в  СРСР  було  передбачено  адміністратив-
но-правовий  механізм  оскарження  заборони  займатися 
індивідуальною  трудовою  діяльністю  та,  відповідно,  ад-
міністративно-правовий механізм оскарження незаконних 
стягнень  податків  та  зборів.  Принагідно  зазначимо,  що 
перший основний закон СРСР у сфері адміністративного 
оскарження – Закон СРСР «Про порядок оскарження в суд 
неправомірних дій службових осіб, які ущемляють права 
громадян» [11] – було прийнято 30 червня 1987 року, тобто 
після більше ніж семи місяців з прийняття Закону Союзу 
РСР «Про індивідуальну трудову діяльність».

Прикладом неузгодженості нормативного регулювання 
оподаткування  громадян  та,  відповідно,  податкових пра-
вопорушень у вказані роки є те, що спочатку було прийня-
то законодавчий акт про оподаткування громадян, які пра-
цюють у кооперативах, зокрема Указ Президії Верховної 
Ради СРСР «Про оподаткування громадян, які працюють у 
кооперативах з виробництва і реалізації продукції і надан-
ня послуг, а також про зміну порядку видачі патентів на 
заняття індивідуальною трудовою діяльністю» від 14 бе- 
резня 1988 року [10], а лише згодом – Закон СРСР «Про 
кооперацію в СРСР» 26 травня 1988 року № 8998-11 [9].

На початку 1990 року, а саме 24 січня, було на всесоюз-
ному рівні прийнято Постанову Ради Міністрів СРСР № 
76 «Про державну податкову службу» [8]. Відповідно до 
цієї Постанови було створено в системі Міністерства фі-
нансів СРСР державну податкову службу в складі: Голов-
ної  державної  податкової  інспекції  Міністерства  фінан-
сів  СРСР;  державних  податкових  інспекцій  міністерств 
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фінансів  союзних  республік;  державних  податкових  ін-
спекцій з автономним республікам, краях, областям, авто-
номним областям, автономним округах, районах, містах і 
районах у містах. Також було установлено, що державні 
податкові  інспекції  підпорядковуються  вищестоящим  ін-
спекціям.  Свою  практичну  діяльність  державні  податко-
ві  інспекції  повинні  були  здійснювати  в  тісній  взаємодії 
з органами державного управління союзних і автономних 
республік,  виконавчими  комітетами  Рад  народних  депу-
татів. Міністерству фінансів СРСР  і Радам Міністрів со-
юзних  республік  було  доручено  забезпечити  до  1  липня  
1990 року створення державних податкових інспекцій.

У квітні  1990 року Постановою Ради Міністрів Укра-
їнської РСР «Про створення державної податкової служби 
в Українській РСР» від 12 квітня 1990 року № 74 [24] (на 
сьогодні втратила чинність) було створено в системі Мініс-
терства фінансів УРСР державну податкову службу в скла-
ді:  Державної  податкової  інспекції Міністерства  фінансів 
УРСР; державних податкових інспекцій по областях, райо-
нах, містах і районах у містах. Також було встановлено, що 
державні податкові інспекції підпорядковуються вищесто-
ящим  інспекціям.  Свою  практичну  діяльність  державні 
податкові інспекції повинні були здійснювати в тісній вза-
ємодії  з  органами державного управління республіки,  ви-
конавчими комітетами Рад народних депутатів.

Постанова містила як позитивні, так і негативні момен-
ти.  До  позитивів  можна  віднести  створення  в  наказовому 
порядку Міністерством фінансів УРСР і виконавчим коміте-
там обласних, Київської і Севастопольської міських Рад на-
родних депутатів до 1 липня 1990 року створення державних 
податкових інспекцій та встановлення загальної чисельності 
їх працівників у республіці на 1990 рік; збільшення фонду 
оплати праці і фінансування витрат на утримання з республі-
канського бюджету; визначення чисельності працівників по 
областях, районах, містах і районах у містах та фонди оплати 
праці; покладення на державні податкові інспекції контролю 
за  додержанням  законодавства  про  податки,  правильністю 
обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до бюджету 
державних податків та інших платежів; забезпечення служ-
бових приміщень тощо. Щодо органів, які розслідували на 
той час податкові правопорушення, то Постанова також міс-
тила положення, що органи Міністерства внутрішніх справ 
УРСР зобов’язані сприяти працівникам державних податко-
вих інспекцій під час виконання ними службових обов’язків, 
а також припиняти дії службових осіб і окремих громадян, 
що перешкоджають виконанню працівниками податкових ін-
спекцій їх службових функцій. До негативів можна віднести 
те, що вказана Постанова все ж була радянським «продук-
том» та передбачала виконання таких фактично нездійснен-
них планів як постанови другого З’їзду народних депутатів 
СРСР «Про заходи щодо оздоровлення економіки, етапи еко-
номічної реформи та принципові підходи до розробки три-
надцятого  п’ятирічного  плану»,  постанови  Ради Міністрів 
СРСР «Про державну податкову службу», так і нездійсненні 
проекти планів на ХІІІ п’ятирічку щодо виділення Міністер-
ству фінансів УРСР для державних податкових інспекцій не-
обхідних фондів та асигнувань на придбання транспортних 
засобів,  меблів,  друкарських  машинок  та  обчислювальної 
техніки.

Згідно з Декларацією про державний суверенітет Укра-
їни, прийнятої 16 липня 1990 року № 55-XII [3], а саме з 
розділом VI «Економічна самостійність», Українська РСР 
із цього моменту самостійно створює податкову систему. 
Підприємства,  установи,  організації  та  виробничі  оди-
ниці,  розташовані на  території Української РСР,  вносять 
плату за використання землі, інших природних і трудових 
ресурсів, відрахування від валютних надходжень, а також 
сплачують податки до місцевих бюджетів.

Фактично  із  цього  часу  почалося  створення  органів, 
які  забезпечують  протидію  кримінальним  податковим 
правопорушенням.

Так, 4 грудня 1990 року був прийнятий Закону Укра-
їнської РСР «Про державну податкову службу в Україні» 
(пізніше був чинний у редакції Закону України від 24 груд-
ня 1993 року № 3813-ХІІ  [20]  (на  сьогодні  втратив чин-
ність). У первинній редакції цього Закону були наступні 
норми щодо протидії кримінальним податковим правопо-
рушенням.

Головна  державна  податкова  інспекція  Української 
РСР  проводила  обстеження  та  перевірки  організації  ро-
боти державних податкових  інспекцій усіх рівнів управ-
ління, за результатами яких вживала заходів до усунення 
виявлених недоліків і порушень (ст. 8); державні податкові 
інспекції по районах, районах у містах і містах без район-
ного поділу  забезпечували правильність  застосування  та 
своєчасність стягнення фінансових санкцій, передбачених 
цим  Законом  та  іншими  законодавчими  актами  Україн-
ської  РСР  за  порушення  зобов’язань  перед  бюджетом,  а 
також стягнення адміністративних штрафів за ці порушен-
ня, допущені службовими особами підприємств, установ, 
організацій та громадянами; передавали правоохоронним 
органам матеріали про факти порушень, за які передбаче-
но кримінальну відповідальність, а також подавали в арбі-
тражі і суди позови до підприємств, установ, організацій 
та громадян про стягнення в доход держави коштів, одер-
жаних ними за незаконними угодами, та в  інших випад-
ках одержання коштів без установлених законом підстав  
(ст. 10). Головній державній податковій інспекції Україн-
ської РСР, державним податковим інспекціям по областях, 
районах і містах надавалося, поряд з іншим, право: вима-
гати від керівників та інших службових осіб підприємств, 
установ, організацій, а також від громадян, що перевіря-
ються,  усунення виявлених порушень  законодавства про 
податки  та  інші  обов’язкові  платежі  в  бюджет  і  законо-
давства  про  індивідуальну  трудову  діяльність  та  контр-
олювати  їх  виконання;  вилучати  в  підприємств,  установ 
та організацій документи, що свідчать про приховування 
(заниження)  прибутку  (доходу)  або  інших  об’єктів  від 
оподаткування, а в громадян, які порушують порядок за-
няття індивідуальною трудовою діяльністю, – патенти або 
реєстраційні посвідчення з наступною передачею матері-
алів про порушення виконавчим комітетам Рад народних 
депутатів, що видали дозвіл на заняття зазначеною діяль-
ністю; застосовувати до підприємств, установ, організацій 
і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення (ст. 11).

25  червня  1991  року  був  прийнятий  Закон  України  
№ 1251-ХІІ «Про систему оподаткування» від 25 червня 
1991 року  (який у редакції Закону України від 18 лютого 
1997 року № 77/97-ВР діяв до прийняття Податкового ко-
дексу України від 2 грудня 2010 року [14]). Відповідно до ст. 
11 цього Закону відповідальність за правильність обчислен-
ня своєчасність сплати податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів) і додержання законів про оподаткування несли плат-
ники податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно 
до законів України. При цьому фінансові санкції за наслід-
ками документальних перевірок і ревізій, які здійснюються 
органами державної податкової служби України та іншими 
уповноваженими державними органами, застосовувались у 
розмірах, передбачених законодавчими актами, чинними на 
день завершення таких перевірок або ревізій.

Згідно  з  Актом  проголошення  незалежності  України 
від 24 серпня 1991 року № 1427-XII [1] віднині на тери-
торії України мають чинність виключно Конституція і за-
кони України. У зв’язку із цим законодавчі органи почали 
формувати суверенне законодавство щодо протидії кримі-
нальним податковим правопорушенням. Хоча багато яких 
із  податкових  нормативно-правових  актів  продовжували 
діяти з часів СРСР, за умови, що вони не суперечили Кон-
ституції та законам України.

Деякими дослідниками на сьогодні прийнято концеп-
цію, що підрозділи по боротьбі з кримінальним прихову-
ванням прибутків від оподаткування розпочинають свою 
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діяльність лише в 1994 році, коли в системі Міністерства 
внутрішніх справ України було створено підрозділи з бо-
ротьби з кримінальним приховуванням прибутків від опо-
даткування [2, с. 199; 7, с. 20].

Проте,  на  наш  погляд,  вказане  потребує  уточнення. 
Так, 5 жовтня 1992 року було прийнято Постанову Кабі-
нету Міністрів  України №  559  «Питання  державної  по-
даткової служби України» [13]. У цьому нормативно-пра-
вовому  акті  чи  не  вперше  було  вказано  про  органи,  які 
безпосередньо  розслідують  податкові  правопорушення. 
Відповідно до цієї Постанови з метою запобігання, вияв-
лення і припинення порушень податкового законодавства, 
а також створення умов для безпечної роботи працівників 
податкової служби Кабінет Міністрів України постановив 
утворити в складі Головної державної податкової інспекції 
України управління податкових розслідувань та відповідні 
підрозділи при державних податкових інспекціях в Респу-
бліці Крим, областях, районах, містах і районах у містах, 
а  також  прикомандирувати  осіб  начальницького  складу 
органів внутрішніх справ до підрозділів податкових роз-
слідувань,  яку  повинно  було  здійснювати  відповідно  до 
чинного законодавства.

Щодо «чинного законодавства», вказаного в Постанові 
Кабінету Міністрів України № 559,  то на той час такого 
законодавства  було  не  так  багато.  Зокрема,  прикоманди-
рування  осіб  начальницького  складу  органів  внутрішніх 
справ  до  підрозділів  податкових  розслідувань  здійсню-
валось  відповідно  до  законів  «Про  державну  податкову 
службу  в Україні»  та  «Про міліцію»  від  20  грудня  1990 
року № 565-ХІІ [21] (на сьогодні втратив чинність).

Процес  протидії  кримінальним  податковим  правопо-
рушенням  у  першій  половині  1990-х  років  продовжився 
черговими  змінами  в  законодавстві.  Зокрема,  Законом 
України  «Про  внесення  змін  і  доповнень  до Криміналь-
ного і Кримінально-процесуального кодексів України» від  
26  січня  1993  року №  2936-XII  [18]  було  внесено  в  КК 
1960 року статтю 148-2 «Ухилення від сплати податків з 
підприємств і організацій», яка передбачала кримінальну 
відповідальність  за  ухилення  від  сплати  податків  із  під-
приємств і організацій шляхом приховування (заниження) 
прибутку  (доходу)  або  приховування  (необчислення)  ін-
ших об’єктів оподаткування, вчинені службовою особою 
суб’єкта господарювання, якщо ці дії завдали шкоди держа-
ві у великих чи особливо великих розмірах. Тобто законода-
вець установив кримінальну відповідальність за ухилення 
від сплати податків саме для посадових осіб підприємств і 
організацій (юридичних осіб), вивівши за межі дії ст. 148-2 
КК 1960 року всіх інших фізичних осіб, у т.ч. й фізичних 
осіб  (громадян)  –  суб’єктів  підприємницької  діяльності. 
Для вказаних осіб продовжувала діяти норма ст. 148-1 КК 
1960 року «Ухилення від подання декларації про доходи». 
Також Законом України № 2936-XII було внесено зміни в 
Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 
1960 року [6] (на сьогодні втратив чинність), яким попере-
днє слідство по податкових правопорушення було надане в 
підслідність слідчим органів внутрішніх справ.

30  червня  1993  року  був  прийнятий  Закон  України  
№ 3341-ХІІ «Про організаційно-правові основи боротьби 
з організованою злочинністю» [22], яким у ст. 5 до систе-
ми державних органів, які беруть участь у боротьбі з орга-
нізованою злочинністю, було віднесено органи державної 
податкової служби.

У ст. 18 цього Закону було передбачено обов’язки вка-
заних  державних  органів,  що  мають  контрольні  повно-
важення.  Зокрема,  Державна  податкова  служба,  поряд  з 
іншими органами, що мали право контролю за дотриман-
ням організаціями і громадянами законодавства України, 
з  метою  боротьби  з  організованою  злочинністю,  були 
зобов’язані:  а)  під  час  здійснення  в  межах  своєї  компе-
тенції контрольних функцій з’ясовувати неправомірні дії 
організацій  і громадян, що можуть свідчити про злочин-

ну діяльність або створювати умови для такої діяльності;  
б)  передавати  відповідним  спеціальним  органам  по  бо-
ротьбі з організованою злочинністю одержувані при здій-
сненні контрольних функцій і аналізі інформації, що над-
ходить, відомості, що можуть свідчити про організовану 
злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, 
припинення  і попередження такої діяльності; в) за дору-
ченням спеціальних органів по боротьбі з організованою 
злочинністю проводити в межах своєї компетенції ревізії, 
перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням за-
конодавства України організаціями і громадянами; г) роз-
робляти  пропозиції  щодо  вдосконалення  законодавства, 
спрямовані  на  усунення  умов,  що  сприяють  злочинній 
діяльності;  д)  здійснювати  інші  заходи, передбачені цим 
Законом та іншими актами законодавства.

Окрім  того,  органи  Державної  податкової  служби 
України були зобов’язані: а) забезпечувати виявлення по-
рушень законодавства про податки і платежі в бюджет та 
негайно  повідомляти  про  це  відповідні  спеціальні  під-
розділи  з  боротьби  з  організованою  злочинністю;  б)  за 
дорученням спеціальних підрозділів із боротьби з органі-
зованою  злочинністю  проводити  перевірку  своєчасності 
надання і вірогідності документів, пов’язаних з обчислен-
ням платежів у бюджет, одержувати документи про плате-
жі, що підлягають оплаті, та тих, що фактично надійшли 
в бюджет, здійснювати із цією метою входження в інфор-
маційну систему, зв’язану з підприємництвом; в) негайно 
повідомляти відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з 
організованою злочинністю про всі випадки перереєстра-
ції підприємства у зв’язку із зміною його власника.

5 липня 1993 року постановою № 510 «Про утворення 
Державної служби боротьби з економічною злочинністю» 
[25] (на сьогодні втратила чинність) було утворено на базі 
служби  захисту  економіки  від  злочинних  посягань  Мі-
ністерства внутрішніх справ Державну службу боротьби  
з  економічною  злочинністю.  Державна  служба  бороть-
би з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) була складовою 
частиною  кримінальної  міліції  системи МВС. У ДСБЕЗ 
було передбачено створення спеціальних підрозділів для 
боротьби з приховуванням прибутків від оподаткування та 
іншими правопорушеннями.

24  грудня  1993  року  Законом  України  «Про  внесен-
ня  змін  і  доповнень  до  Закону  України  «Про  державну 
податкову  службу  в  Україні»»  від  24  грудня  1993  року  
№ 3813-XII [17] (на сьогодні втратив чинність) було при-
йнято нову редакцію Закону України «Про державну по-
даткову службу в Україні». У цьому Закону не було без-
посередніх норм про протидію кримінальним податковим 
правопорушенням,  проте  було  передбачено,  що  Головна 
державна  податкова  інспекція  України  має  передавати 
правоохоронним  органам  матеріали  по  фактах  правопо-
рушень, за які передбачено кримінальну відповідальність 
(ст. 8), державні податкові інспекції по районах, районах у 
містах і містах без районного поділу забезпечують засто-
сування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, 
передбачених цим Законом та іншими законодавчими ак-
тами України, за порушення законодавства про оподатку-
вання, а також стягнення адміністративних штрафів за ці 
порушення, допущені службовими особами підприємств, 
установ, організацій та громадянами (ст. 10).

Після  цього  з  1994  року  розпочався  безпосередній 
процес формування органів податкової міліції (спочатку – 
поліції)  в  Україні  як  органів  із  боротьби  з  податковими 
правопорушеннями, які діють у складі відповідних контр-
олюючих органів та безпосередньо здійснюють контроль 
за додержанням податкового законодавства України.

У вказаний період відбулось і позитивне удосконален-
ня  кримінально-правової  протидії  податковим  правопо-
рушенням. Так, Законом України «Про внесення змін до 
Кримінального  кодексу України»  від  28  січня  1994  року  
№ 3889-XII  [15]  (на сьогодні втратив чинність) ст. 148-2 
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КК 1960 року було викладено в новій, поліпшеній редак-
ції. Зокрема, було передбачено кримінальну відповідаль-
ність  за:  1)  ухилення  від  сплати  податків шляхом  умис-
ного неподання податкових декларацій та розрахунків або 
приховання (заниження) об’єктів оподаткування, вчинені 
службовою  особою  суб’єкта  підприємницької  діяльнос-
ті, якщо ці дії завдали шкоди державі у великих розмірах  
(ч.  1)  та 2)  ті ж дії,  вчинені особою, раніше судимою за 
ухилення від сплати податків, або якщо вони завдали шко-
ди державі в особливо великих розмірах (ч. 2). Також За-
коном № 3889-XII ст. 148-1 КК 1960 року «Ухилення від 
подання декларації про доходи» було виключено.

Крім того, в ст. 148-2 КК 1960 року було додано при-
мітку,  відповідно  до  якої  під  великим  розміром  шкоди 
в  цій  статті  слід  розуміти  суму  податку,  обчисленого  з 
прихованого  (заниженого)  об’єкта  оподаткування,  яка  в  
100  і  більше  разів  перевищує  мінімальний  розмір  заро-
бітної плати, а під особливо великим розміром – суму по-
датку,  обчисленого  з  прихованого  (заниженого)  об’єкта 
оподаткування,  яка  у  1000  і  більше  разів  перевищує мі-
німальний розмір заробітної плати. На той час відповідно 
до Постанови Верховної Ради України «Про підвищення 
мінімальних розмірів  заробітної  плати  і  пенсії  за  віком» 
від 25 листопада 1993 року № 3653-XII [23] було установ-
лено  з 1  грудня 1993 року мінімальну  заробітну плату у 
розмірі 60000 крб. на місяць. Отже, під великим розміром 
шкоди згідно зі ст. 148-2 КК 1960 року розумілась завдана 
шкода в розмірі від 6 млн. крб. до 59999999 грн., а під осо-
бливо великим розміром – завдана шкода в розмірі понад 
60000000 крб.

Таким чином, після введення в дію вказаних змін у КК 
1960 року в 1994 році було здійснено: 1) визначення єди-
ного  суб’єкта  кримінального  ухилення  від  оподаткуван-
ня – ним стали як всі юридичні, так і всі фізичні особи; 2) 
встановлення кримінальної (а не тільки адміністративної) 
відповідальності за подібні повторні дії; 3) диференціація 
застосування  норм  кримінального  закону  у  випадку  за-
подіянням збитків у великих та особливо великих розмі-
рах; 4) крім того, було значно посилено санкції за вказані 
кримінальні правопорушення – якщо за Законом України 
№ 2936-XII ухилення від сплати податків з підприємств і 
організацій  каралось,  поряд  з  іншим, максимальним  по-
каранням – позбавленням волі на строк до двох років, то 
за  Законом України №  3889-XII  –  позбавленням  волі  на 
строк від двох до десяти років (не враховуючи додаткових 
покарань).

Висновок. Отже,  основною  метою  аналізу  особли-
востей  правового  забезпечення  протидії  кримінальним 
податковим правопорушенням за часів «перебудови» та 
в  перші  роки  незалежності  України  було  забезпечити 
можливість розробки нових шляхів удосконалення зако-
нодавства,  яке  регулює  питання  сучасної  протидії  кри-
мінальним податковим правопорушенням. За часів СРСР 
спеціалізованим оперативним підрозділом у системі ор-
ганів Міністерства внутрішніх справ, який вів боротьбу 
із  злочинами  у  сфері  економіки,  був  відділ  боротьби  з 
розкраданнями  соціалістичної  власності  Міністерства 
МВС  (ВБРСВ),  хоча  податковими  правопорушеннями 
цей підрозділ майже не займався. Причиною цього були 
відсутність  підприємницької  діяльності  в  СРСР,  цен-
тралізоване  справляння  податків  державними  органами  
(в основному це були місцеві фінансові відділи), відсут-
ність  законодавчої  дефініції  кримінальних  податкових 
правопорушень та, відповідно, відсутність санкції за такі 
правопорушення.  Виключення,  в  певній  мірі,  складали 
«приписки»  та  інші  перекручення  звітності  про  вико-
нання державних планів, які могли включати і ухилення 
та  приховування  податкових  надходжень.  Підрозділи  з 
боротьби  з  кримінальним приховуванням прибутків  від 
оподаткування розпочинають свою діяльність з 5 жовтня 
1992 року, коли було прийнято Постанову Кабінету Мі-
ністрів України №  559  «Питання  державної  податкової 
служби  України».  З  прийняттям  Закону  України  «Про 
організаційно-правові  основи  боротьби  з  організова-
ною  злочинністю»  до  системи  державних  органів,  які 
беруть участь у боротьбі  з  організованою  злочинністю, 
було  віднесено  органи  державної  податкової  служби. 
Пізніше  було  утворено  на  базі  служби  захисту  еконо-
міки  від  злочинних  посягань  Міністерства  внутрішніх 
справ  Державну  службу  боротьби  з  економічною  зло-
чинністю. Після прийняття 24 грудня 1993 року Закону 
України «Про внесення змін і доповнень до Закону Укра-
їни  «Про  державну  податкову  службу  в  Україні»«  від  
24 грудня 1993 року № 3813-XII та внесенням змін до КК 
1960 року Законом України № 3889-XII розпочався без-
посередній процес формування органів податкової мілі-
ції (спочатку – поліції) в Україні як органів із боротьби з 
податковими правопорушеннями, які діють у складі від-
повідних контролюючих органів  і здійснюють контроль 
за додержанням податкового законодавства, а також була 
сформована нормативно-правова база  кримінально-пра-
вової протидії податковим правопорушенням.
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Постановка проблеми. Інститут представника Уповно-
важеного Верховної Ради України з питань захисту прав вій-
ськовослужбовців відіграє важливу роль у загальній системі 
демократичного та цивільного контролю над воєнною орга-
нізацією та правоохоронними органами держави.

Належний цивільний контроль над військовою організа-
цією є обов’язковим для демократичної та сильної держави.

Наявність  сильного,  незалежного  і  неупередженого  ін-
ституту  представника  Уповноваженого  з  питань  захисту 
прав військовослужбовців є важливим показником рівня зрі-
лості всієї системи демократичного управління. 

В  Україні,  яка  стоїть  на  шляху  трансформації  воєнної 
сфери для будівництва Збройних сил України та зміни сфери 
безпеки, доцільно і необхідно використовувати досвід демо-
кратичних західних держав, які вже пройшли процес станов-
лення системи цивільного контролю над арміями та мають 
позитивний досвід.

Заснування в Україні «сильної» моделі Уповноваженого з 
питань захисту прав військовослужбовців є необхідним еле-
ментом національної системи захисту прав людини, ключо-
вою ланкою в процесі перетворень для країни, яка стала на 
шлях демократії та верховенства права.

Інститут Уповноваженого з питань захисту прав військо-
вослужбовців в Україні має бути незалежним і необхідним 
правовим  інститутом  у  національній  системі  захисту  прав 
людини та займати важливе місце у системі конституційних 
державних органів.

Метою статті є дослідження правового регулювання та 
діяльності  представника  Уповноваженого  Верховної  Ради 
України  з  питань  захисту  прав  військовослужбовців,  його 
функції, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Одним із показників де-
мократичної  зрілості держави  є цивільно-військові  взаємо-
відносини, їх становище та роль в державі. Демократичний 
та цивільний контроль над воєнною сферою, а також іншими 
правоохоронними органами держави в системі забезпечення 
національної безпеки визначається як один з основних прин-
ципів забезпечення національної безпеки України.

Питання  демократичного  та  цивільного  контролю  над 
воєнною організацією та правоохоронними органами часто 
піднімалося  у  контексті  розвитку  демократії  в  Україні,  за-
безпечення національної безпеки та європейської інтеграції. 
Україна взяла на себе зобов’язання встановити демократич-
ний та цивільний контроль над Збройними силами та інши-
ми військовими формуваннями. Це дістало відображення у 
низці міжнародних документів: Європейській конвенції про 
боротьбу з тероризмом (1990 р.), Партнерство заради миру: 
рамковий документ 

(1994 р.), Кодексі поведінки стосовно воєнно-політичних 
аспектів безпеки (Будапешт, саміт ОБСЄ, 1994 р.), Резолюції 
про боротьбу з тероризмом (2003 р.) та інші.

В  Україні  діяльність  Уповноваженого  Верховної  Ради 
України  з питань  захисту прав військовослужбовців регла-
ментується  Конституцією  України,  Законом  України  «Про 
Уповноваженого Верховної Ради  з прав людини»,  Законом 
України  «Про  державну  службу»,  Положенням  про  пред-
ставників Уповноваженого Верховної  Ради України  з  прав 
людини, затвердженим наказом Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини від 26.07.2012 р. № 7/8-12 та По-
ложенням про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, затвердженим наказом Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини від 20.06.2012 р.  
№ 4/8-12.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Уповноваженого Вер-
ховної  Ради  з  прав  людини»,  парламентський  контроль  за 
додержанням конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина та захист прав кожного на території України, зокрема 
військовослужбовців,  і  в межах  її юрисдикції на постійній 
основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини, який у своїй діяльності керується Конституці-
єю України, законами України, чинними міжнародними до-

говорами,  згода  на  обов’язковість  яких  надана Верховною 
Радою України.

Інститут представника Уповноваженого з питань захисту 
прав військовослужбовців є невід’ємною складовою части-
ною прозорого для суспільства сектору безпеки. Створення 
незалежного  і об’єктивного органу  інституту представника 
Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців 
відіграє важливу роль у  запобіганні  та боротьбі  зі  зловжи-
ваннями службовими повноваженнями  і  порушенням прав 
людини, незалежно від того, стосуються вони цивільних осіб 
чи представників Збройних сил України.

Виникнення  складної  воєнно-політичної,  оперативно-
стратегічної та економічної ситуації, яка склалася внаслідок 
збройної  агресії  Росії  проти  України,  окупації  Російською 
Федерацією  частини  суверенної  території України  – Авто-
номної Республіки Крим та м. Севастополь та збройного кон-
флікту на території Донецької та Луганської областей, при-
звело до  запровадження діяльності  в Україні представника 
Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців.

Крім цього, основним фактором, який передував запрова-
дженню діяльності представника Уповноваженого з питань 
захисту прав військовослужбовців є й інші, не менш важливі. 

Це  велике  бажання  зміцнити  цивільно-демократичний 
контроль над Збройними силами України, необхідність по-
ліпшення ситуації із захистом прав людини у питаннях вій-
ськової  служби,  а  також  прагнення  створити  незалежний 
механізм  контролю  якості,  який  дав  би  змогу  здійснювати 
нагляд  за  дотриманням  встановлених  процедур,  правил  і 
принципів діяльності в Збройних силах України.

У  підписаному Україною  03  грудня  1994  року Кодексі 
поведінки  стосовно  воєнно-політичних  аспектів  безпеки 
проголошується,  що  держави-учасниці  розглядають  «де-
мократичний  політичний  контроль  над  військовими  і  воє-
нізованими  силами,  силами  внутрішньої  безпеки,  а  також 
розвідувальними службами і поліцією в якості незамінного 
елемента  стабільності  і  безпеки». Відповідно до положень 
Кодексу, Україна зобов’язалася «забезпечувати і підтримува-
ти ефективне керівництво і контроль над своїми військовими 
і воєнізованими силами й силами безпеки з боку конститу-
ційно встановлених органів влади, які мають демократичну 
легітимність, створювати важелі, що дають змогу забезпечи-
ти виконання такими органами покладених на них конститу-
ційних і правових обов’язків». 

З  набранням  чинності  Закону  України  «Про  демокра-
тичний  цивільний  контроль  над  Воєнною  організацією  та 
правоохоронними органами держави» № 975-УІ від 19.06.03 
р.  в  Уповноваженого  з’явився  обов’язок  затверджувати  й 
окремого  представника  Уповноваженого  Верховної  Ради 
України  у  справах  захисту  військовослужбовців.  Проте  до  
2016  р.  цього  обов’язку  виконано  не  було.  Повноваження 
щодо  захисту  прав  військовослужбовців  покладалися  «за 
сумісництвом» на представника Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, який здійснює моніторинг до-
тримання соціально-економічних та культурних прав.

Керуючись ст. 101 Конституції України та ст. ст. 6, 11 За-
кону України «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною  організацією  і  правоохоронними  органами  дер-
жави», а також враховуючи складну ситуацію з дотримання 
прав військовослужбовців, Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини Валерією Лутковською було прийня-
то рішення про створення у структурі Секретаріату Уповно-
важеного  окремої  посади  представника  Уповноваженого, 
який  опікуватиметься  дотриманням  конституційних  прав  і 
свобод військовослужбовців.

Представник  Уповноваженого  з  питань  захисту  прав 
військовослужбовців  є  посадовою  особою  Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
який  з  метою  здійснення  парламентського  контролю  за 
додержанням прав громадян, які перебувають на службі в 
Збройних силах України, інших військових формуваннях, 
правоохоронних органах, ветеранів військової служби та 
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служби в правоохоронних органах, осіб, визнаних інвалі-
дами внаслідок травм або захворювань, отриманих у пері-
од проходження служби, ветеранів війни з числа вказаних 
осіб та членів їх сімей, а також громадян, які підлягають 
призову  на  військову  службу  або  перебувають  в  запасі  
(з  питань,  пов’язаних  із  виконанням  військового 
обов’язку) делегуються визначені повноваження Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини та на яку 
поширюються  гарантії  забезпечення  діяльності  Уповно-
важеного [5].

Основними напрямами діяльності інституту представни-
ка Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбов-
ців є:

– дотримання прав військовослужбовців;
–  соціальний  захист  військовослужбовців  та  членів  

їх сімей;
– дотримання прав цивільного населення, яке перебуває 

на територіях проведення воєнних операцій.
Юрисдикція  інституту представника Уповноваженого  з 

питань захисту прав військовослужбовців поширюється на 
вирішення таких питань:

– права людини й Збройні сили;
– військова юстиція;
– відносини між Урядом і Міністерством оборони;
– Збройні сили і суспільство;
– цивільний контроль за діяльністю сектора безпеки;
– організаційні моделі відносин між Міністерством обо-

рони і Генеральним штабом.
Представник  Уповноваженого  з  питань  захисту  прав 

військовослужбовців  покликаний  захищати  права  військо-
вослужбовців і бути одним з органів здійснення цивільного 
контролю  над  збройними  силами.  На  нього  покладається 
обов’язок  у  своїй  незалежній  та  неупередженій  діяльності 
в інтересах громадянина та військовослужбовця керуватися 
Конституцією України, законами України, а також законами 
справедливості та власною совістю [ст. 7, 2].

На практиці це означає, що представник Уповноваженого 
з питань захисту прав військовослужбовців у своїй діяльнос-
ті постійно має керуватися як принципом верховенства пра-
ва, так і принципом верховенства прав людини, а також має 
пропонувати моделі правової та моральної поведінки, які б 
випереджали чинне в країні законодавство.

Представник  Уповноваженого  з  питань  захисту  прав 
військовослужбовців мають право отримувати від усіх офі-
ційних інстанцій необхідну інформацію й документи, заслу-
ховувати свідків, експертів. У разі виникнення підозри щодо 
вчинення правопорушень або злочинів він направляє матері-
али компетентним органам для притягнення винних осіб до 
відповідальності. 

Нижче  пропонується  розглянути  практичні  проблемні 
питання, які виникають при здійсненні представником Упо-
вноваженого з питань захисту прав військовослужбовців ді-
яльності.

Відповідно  до  статті  11  Закону  України  “Про  Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини” Уповно-
важений  має  право  призначати  своїх  представників,  орга-
нізація  діяльності  та  межі  повноважень  яких  регулюється 
Положенням про представників Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, яке затверджується Уповнова-
женим.

Якщо  повноваження  та  діяльність  Уповноваженого 
Верховної ради України з прав людини визначені Законом 
України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини” та іншими нормативно-правовими актами, 
то  повноваження  та  діяльність  представника  Уповнова-
женого з питань захисту прав військовослужбовців регу-
люється Положенням про представників Уповноваженого 
Верховної  Ради  України  з  прав  людини,  затвердженим 
наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини  від  26.07.2012  р.  №  7/8-12,  який  не  проходить 
процедур реєстрації і оприлюднення, як це визначено для 

нормативно-правових  актів  виконавчої,  законодавчої  та 
судової влади.

 На практиці виникає питання, які ж саме повноваження 
на даний момент були делеговані представнику Уповноваже-
ного з питань захисту прав військовослужбовців, чи є вони 
чинними  та  доведеними  до  керівників  державних  органів 
влади, Збройних Сил України та до кожного військовослуж-
бовця окремо.

 Відповідно до статті 57 Конституції України кожному га-
рантується право знати свої права і обов’язки. Закони та інші 
нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки 
громадян, мають бути доведені до відома населення у поряд-
ку, встановленому законом. 

 Конституція в цій статті закріпила важливий обов’язок 
держави щодо забезпечення доведення законів та інших нор-
мативно-правових  актів,  що  визначають  права  і  обов’язки 
громадян, до відома населення.

 При цьому ставиться вимога до держави здійснити це у 
встановленому законом порядку. 

 Відповідно до вимог Порядку офіційного оприлюднен-
ня нормативно-правових актів та набрання ними чинності, 
затвердженим Указом Президента України від 10.06.1997 р. 
№ 503/97  встановлено що  нормативно-правові  акти  підля-
гають  оприлюдненню  в  офіційних  друкованих  виданнях: 
«Офіційний  вісник  України»,  газетах  «Урядовий  кур’єр», 
«Голос України», «Відомості Верховної Ради України».

  Водночас,  закони  та  інші  нормативно-правові  акти, 
що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до 
відома населення у порядку, встановленому законом, є не-
чинними.

Якщо закон або інший (підзаконний) нормативно-право-
вий акт не буде доведений до населення або буде порушений 
порядок такого доведення, то він не вважається введеним в 
дію, не  є  чинним  і  не породжує будь-яких юридичних на-
слідків.

Головним аспектом для попередження виникненню не-
гативних  явищ  у  Збройних  Силах  України  та  значному 
зменшенню кількості грубих порушень прав військовослуж-
бовців,  на  нашу  думку,  досягатиметься  саме  доступністю 
представника  Уповноваженого  з  питань  захисту  прав  вій-
ськовослужбовців та наданні можливості кожному військо-
вослужбовцю звернутися до нього.

Враховуючи вищезазначене, виникає практичне питання 
порядку  та  способу доведення нормативно-правового  акту, 
яким регулюється діяльність представника Уповноваженого 
з питань захисту прав військовослужбовців, до кожного гро-
мадянина України.

 З огляду на викладене нами пропонується врегулювати 
на законодавчому рівні порядок доведення до відома насе-
лення документів Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини та Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини.

Висновки. Резюмуючи  викладене,  зазначимо, що ді-
яльність  представника  Уповноваженого  Верховної  Ради 
України з питань захисту прав військовослужбовців регу-
люється Положенням про представників Уповноваженого 
Верховної  Ради  України  з  прав  людини,  затвердженим 
наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини  від  26.07.2012  р.  №  7/8-12,  який  не  проходить 
процедур реєстрації і оприлюднення, як це визначено для 
нормативно-правових  актів  виконавчої,  законодавчої  та 
судової влади.

  З  метою  правового  регулювання  напрямів  діяльності 
представника  Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з 
питань захисту прав військовослужбовців, підвищення його 
ефективності  та  доступності  пропонується  удосконалити 
нормативно-правову базу шляхом розробки порядку та спо-
собу доведення до відома громадян України документів Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав людини та Се-
кретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. 
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У статті аналізуються адміністративно-правові засади інституту електронного урядування в Україні. Досліджено нормативно-правове 
забезпечення системи електронного урядування, визначено головні недоліки законодавчого регулювання механізмів електронного до-
кументообігу. Розглянуто ряд законодавчих і нормативно-правових актів, що визначають відносини у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій. Висвітлюються проблеми впровадження технологій електронного урядування та взаємодії інформаційних ресурсів органів 
влади. Результати дослідження можуть бути використані у вивченні питання законодавчого вдосконалення інституту електронного уря-
дування в Україні.

Ключові слова: електронне урядування, інформаційно-комунікаційні технології, розвиток електронного урядування, електронний 
документообіг, правові засади електронного урядування.

В статье анализируются административно-правовые основы института электронного управления в Украине. Исследовано норма-
тивно-правовое обеспечение системы электронного управления, определены основные недостатки законодательного регулирования 
механизмов электронного документооборота. Рассмотрен ряд законодательных и нормативно-правовых актов, определяющих отноше-
ния в сфере информационно-коммуникационных технологий. Освещаются проблемы внедрения технологий электронного управления и 
взаимодействия информационных ресурсов органов власти. Результаты исследования могут быть использованы при изучении вопроса 
законодательного совершенствования института электронного управления в Украине.

Ключевые слова: электронное управление, информационно-коммуникационные технологии, развитие электронного управления, 
электронный документооборот, правовые основы электронного управления.

This article analyzes the administrative – legal bases of the Institute of Electronic Governance in Ukraine. Investigated normative – legal 
provision of e-government, identified the main shortcomings of legal regulation mechanisms of electronic documents. Considered a number of 
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Постановка проблеми.  Електронне  урядування  – це 
форма  організації  державного  управління,  за  якого  від-
бувається  активна  взаємодія  органів  державної  влади  та 
органів місцевого самоврядування із суспільством, люди-
ною,  бізнесом  за  допомогою  інформаційно-комунікатив-
них технологій [11].

Впровадження  електронного  врядування  в  Україні  – 
це надзвичайно важливий та складний процес, що має на 
меті  вирішення щонайменше трьох  завдань. Одне  з пер-
шочергових  завдань  –  надання  адміністративних  послуг 

громадянам та бізнесу за допомогою мережі Інтернет. Од-
нак такий підхід до трактування ролі електронного уряду-
вання є доволі обмеженим, оскільки електронне управлін-
ня – це більше, ніж просто технологічно модернізовані або 
підключені до Інтернет державні служби. Дане трактуван-
ня суті електронного урядування характерне для країн, що 
перебувають на стадії впровадження інформаційно-кому-
нікативних засобів у практику публічного управління. 

Важливим завданням електронного урядування є ста-
новлення та розвиток співпраці між громадянами, бізне-
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сом та державою, як для вироблення політики, так  і для 
надання адміністративних послуг. Даний підхід передба-
чає можливість  громадян впливати на прийняття рішень 
на  місцевому  рівні,  сприяти  відкритості  та  прозорості 
діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.  Деперсоніфікація  надання  адміністра-
тивних  послуг  громадянам  та  бізнесу  в  електронному 
урядуванні спрямована на зменшення рівня корупції в ор-
ганах державної влади, що є вагомим чинником для вдо-
сконалення системи державного управління.

Однак найголовнішою метою інституту електронно-
го  врядування  є  розвиток  громадянського  суспільства 
через  трансформацію  взаємовідносин  влади  та  насе-
ленння,  заснованих  на  діалозі  та  довірі;  демократиза-
ція  суспільних  процесів  через  можливість  доступу  до 
адміністративних  послуг  та  нових  технологій  якомога 
більшій  кількості  населення; можливість  змінити при-
роду влади через підконтрольність громадськості. Саме 
таким чином забезпечується та реалізується електронна 
демократія – форма організації суспільства, за якої гро-
мадяни  та  бізнес  залучаються  до  процесу  державного 
управління  та  державотворення,  а  також  до  місцевого 
самоуправління за допомогою інформаційних і комуні-
каційних технологій.

Отже, немає жодних сумнівів у тому, що впроваджен-
ня електронного урядування сприятиме підвищенню рів-
ня життя  громадян,  покращенню  економічного  розвитку 
країни,  поліпшенню  якості  надання  адміністративних 
послуг та сприятиме довірі громадян до влади і держави. 
Але для того, аби система електронного урядування могла 
функціонувати стабільно та надійно, потрібна грунтовна 
законодавчо-нормативна  база,  що  регулюватиме  процес 
впровадження технологій електронного урядування.

Аналіз  законодавчого  забезпечення  розвитку  елек-
тронного  урядування  в  Україні  свідчить  про  деяку  його 
фрагментарність та неповноту, наявність дублювання і су-
перечності нормативно-правових актів у цій сфері. У за-
конодавчих актах відсутнє визначення правового статусу 
електронних інформаційних ресурсів, які використовують 
у свій діяльності органи державної влади та місцевого са-
моврядування.  Досі  немає  єдиного  уніфікованого  визна-
чення  понять  «е-уряд»,  «е-урядування»,  «е-демократія», 
не  визначено  законодавчі  гарантії  надання  комплексних 
електронних державних послуг. Неврегульованою в зако-
нодавчому аспекті залишається проблема довгостроково-
го зберігання електронних документів в архівах та забез-
печення зручного доступу до них. 

Таким чином, науковий аналіз адміністративно-право-
вих засад інституту електронного врядування в Україні є 
доречним та актуальним з огляду на зазначені вище про-
блеми  законодавчого  врегулювання  категорійно-понятій-
ного апарату системи електронного урядування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 
розвитку  інституту  електронного  урядування  в  Україні, 
зокрема  такого  його  напряму,  як  система  надання  елек-
тронних адміністративних послуг, розглядаються в публі-
каціях М. Демкова, В. Дрешпака, Д. Дубова, О. Карпен-
ка,  І. Клименко,  І.Коліушко, А. Семенченка, А. Серенка,  
С. Чукут та інших. 

Проблеми  та  перспективи  функціонування  системи 
електронного урядування, зокрема й у законодавчому ас-
пекті, досліджували в наукових працях Т. Джига, Т. Кага-
новська, В. Карачай, М. Міхровська, О. Павленко, Г. По-
чепцов, О. Чмельова та ін. 

Т. Джига вказує на недосконалість вітчизняного зако-
нодавства про електронний документообіг та електронний 
цифровий підпис [1, c. 77].

М. Міхровською  були  проаналізовані  основні  засади 
становлення електронного врядування в Україні в норма-
тивно-правових актах. Зауважено, що розробка законодав-
чої та нормативно-технічної бази, необхідної для надання 

адміністративних послуг в електронній формі, досі триває 
[3, c. 123].

У дисертаційній роботі В. Карачай «Електронне управ-
ління в Україні як інструмент демократизації суспільства» 
проаналізовано  теоретичні  підходи  до  визначення  ін-
ституту  електронного  врядування. У  наукових  розвідках  
В. Карачай наголошує на відсутності чіткої дефініції тер-
міна «електронне урядування» як у наукових працях, так 
і в законодавчому аспекті. «Важливість визначення елек-
тронного врядування відповідним чином полягає в тому, 
що в  залежності від трактування цього терміну визнача-
тиметься  відповідний шлях реалізації  електронного  вря-
дування, потребуватимуться певні ресурси, напрацьовува-
тиметься відповідна нормативно-правова база [2, c. 211].

О. Чмельова виокремила головні проблеми реалізації 
Концепції  електронного  урядування  в  Україні,  головни-
ми з яких є розробка проектів нормативно-правових актів 
щодо створення та функціонування  інтернет-приймальні 
органів  державної  влади  всіх  рівнів;  розробка  проектів 
нормативно-правових актів, що регулюють використання 
електронного цифрового підпису [5, c. 188].

Незважаючи  на  вагомий  внесок  вчених  у  досліджен-
ня  адміністративно-правових  засад  інституту  електро-
нного  урядування,  питання  законодавчого  врегулювання 
даної  сфери  є  доцільним,  оскільки Україна  у  сфері  роз-
витку електронного уряду наразі займає лише 62-е місце 
серед  193  країн  світу  (останнє  дослідження  Організації 
Об’єднаних Націй з електронного урядування за 2016 р.) 
[13, c.190]. Певною мірою таким показникам сприяє зако-
нодавче неврегулювання сфери електронного урядування.

Мета статті –  проаналізувати  нормативно-правову 
базу функціонування інституту електронного урядування 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, розвиток ін-
ституту електронного урядування передбачає чотири по-
слідовних та взаємопов’язаних етапів.

Перший етап передбачає формування необхідної нор-
мативно-правової та нормативно-технічної бази, створен-
ня  Національного  реєстру  електронних  інформаційних 
ресурсів та веб-сайтів, започаткування надання органами 
державної  влади  та  органами місцевого  самоврядування 
інформаційних  та  консультаційних  послуг  фізичним  та 
юридичним особам з використанням мережі Інтернет.

На другому етапі здійснюється розвиток послуг елек-
тронного урядування. На третьому передбачається впро-
вадження  двосторонньої  взаємодія  органів  державної 
влади та органів місцевого самоврядування з людиною та 
громадянином, а четвертий етап – розбудова електронного 
урядування.  Розглянемо  детальніше  перший  етап  розви-
тку інституту електронного врядування, оскільки законо-
давчі прогалини в даній сфері можуть суттєво гальмувати 
наступні етапи. 

Розвиток електронного врядування в Україні був запо-
чаткований ще в 1998 р., коли було прийнято Закони Укра-
їни «Про Концепцію Національної програми  інформати-
зації» [6] та «Про Національну програму інформатизації» 
[7]. У цих законодавчих актах вперше було зазначено про 
формування системи національних інформаційних ресур-
сів  та  створення  загальнодержавних  систем  інформацій-
но-аналітичної  підтримки  діяльності  органів  державної 
влади та органів місцевого самоврядування. Важливо за-
уважити, що на той час громадяни ще не розуміли переваг 
в інструментах електронного урядування, а влада була не 
зовсім зацікавлена в його впровадженні, тому деякий час 
питання інформатизації гальмувалося.

Вже у 2002 р. Державний комітет зв’язку та інформа-
тизації  України  розробив  довгострокову  державну  Про-
граму «Електронна Україна», яка була аналогом програми 
«Електронна Європа Плюс», що  реалізовувалася  країна-
ми-кандидатами для вступу до ЄС. Незважаючи на те, що 
дана  програма  не  була  затверджена  Верховною  Радою, 
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вона стала початком формування концепції електронного 
урядування  в  Україні.  Програма  «Електронна  Україна» 
була винесена на обговорення широкого  загалу фахівців 
та громадськості і в цілому знайшла підтримку в громад-
ськості. До пріоритетних цілей програми було віднесено 
створення нормативно-правових засад для функціонуван-
ня інформаційного суспільства, створення інтегрованої ін-
формаційно-аналітичної системи органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, створення системи 
національних  електронних  інформаційних  ресурсів,  за-
безпечення надання доступу до Інтернету як універсаль-
ної інформаційно-комунікаційної послуги і т.д. 

У 2003 р. були прийнято Закон України «Про електро-
нні документи та електронний документообіг» [9] та «Про 
електронний цифровий підпис» [8], в яких наводиться ви-
значення термінів «електронний документ», «електронний 
підпис», «електронний цифоровий підпис», «електронний 
документообіг», а також в правовому аспекті регулюється 
питання організації електронного документообігу. 

Законами  було  встановлено  основні  організаційно-
правові  засади  використання  електронних  документів, 
визначено правовий статус електронного цифрового під-
пису та регулювалися відносини, що виникають при ви-
користанні електронного цифрового підпису. Мета законів 
полягала  в  наданні  електронним документам юридичної 
сили рівної паперовим. При цьому електронний цифровий 
підпис є тим інструментом, що дозволяє створити правові 
основи для електронного документообігу.

На  той  час  програма  електронного  документообігу  з 
використанням  електронного  цифрового  підпису  лише 
впроваджувалася  в  державних  установах  і  органах  дер-
жавної влади України, хоча подібні проекти вже давно ви-
користовувалися в інформаційно-розвинутих країнах. Да-
ний  закон  істотно розширював можливості  застосування 
електронного цифрового підпису, зокрема в банківській та 
податковій  системі,  і  в  цілому  сприяв розвитку  електро-
нного документообігу в Україні. 

Однак,  як  зауважує  А.М.  Новицький,  навіть  на  сьо-
годні не всі банки, що обслуговують системи дистанцій-
ного  керування  рахунком,  використовують  електронний 
цифровий підпис, який має сертифікат ключа, виданий в 
установленому Законом України «Про електронний циф-
ровий підпис» порядку. Причиною цього є не небажання 
комерційних  банків  використовувати  електронні  цифро-
ві  підписи,  а  недосконалість  інфраструктури  для  вико-
ристання електронних цифрових підписів, яка б надійно 
функціонувала  та  була  закріплена  на  нормативно-право-
вому рівні. Зазначимо, що в Україні відсутній спеціалізо-
ваний нормативно-правовий акт, у якому були б системно 
згруповані  норми,  спрямовані  на  регулювання  відносин 
у  сфері  електронного  банківського  документообігу  саме 
в банківській сфері. У цьому документі доцільно було б 
закріпити за Національним банком контрольно-владні по-
вноваження відносно електронних цифрових підписів, які 
використовуються  в  банківській  діяльності,  тобто  функ-
цію центрального засвідчувального органу [4, с. 19].

У  2007  р.  Верховною  Радою  було  прийнято  Закон 
України  «Про  основні  засади  розвитку  інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки». У законі зазна-
чено, «що за цей час  (період незалежності – Авт.) сфор-
мовано  певні  правові  засади  побудови  інформаційного 
суспільства:  прийнято  ряд  нормативно-правових  актів, 
які,  зокрема, регулюють суспільні  відносини щодо ство-
рення інформаційних електронних ресурсів, захисту прав 
інтелектуальної  власності  на  ці  ресурси,  впровадження 
електронного  документообігу,  захисту  інформації.  Од-
нак разом  із  тим ступінь розбудови  інформаційного сус-
пільства  в  Україні  порівняно  зі  світовими  тенденціями  
є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям 
України через ряд причин, зокрема недостатній розвиток 
нормативно-правової бази інформаційної сфери» [10]. 

Розпорядження Кабінету Міністрів від 13 грудня 2010 р.  
№ 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронно-
го урядування в Україні» суттєво визначило хід розвитку 
інституту електронного врядування на період до 2015 р.  
[11]. Концепція складалася з трьох основних етапів. 

На першому етапі (2011–2012 роки) передбачалося роз-
роблення необхідної нормативно-правової та нормативно-
технічної  бази,  зокрема щодо  надання  адміністративних 
послуг  в  електронній формі,  а  також  єдиних  стандартів, 
протоколів і регламентів взаємодії суб’єктів електронного 
урядування, їх гармонізація з міжнародними стандартами.

Важливо  зауважити,  що  нормативно-правова  база 
електронного  урядування  за  період  реалізації  Концеп-
ції  суттєво розширилася  за рахунок прийняття  таких  за-
конодавчих  актів,  як:  закони України «Про  інформацію»  
(2011 р.), «Про доступ до публічної інформації» (2011 р.), 
«Про захист персональних даних» (2011 р.), ««Про адміні-
стративні послуги» (2012 р.). 

Крім того, було прийнято ряд підзаконних актів щодо 
нормативного  врегулювання  сфери  інформатизації  та 
електронного  урядування  в Україні: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 670 «Деякі пи-
тання  електронної  взаємодії  органів  виконавчої  влади»; 
Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  03.01.2013  
№ 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного дер-
жавного  порталу  адміністративних  послуг»;  Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 57 «Про 
затвердження  Порядку  ведення  Реєстру  адміністратив-
них послуг»; Розпорядження Кабінету Міністрів України 
№360-р  від  01.03.2010  р.  «Питання  реалізації  пілотного 
проекту  впровадження  технологій  електронного  уря-
дування»;  Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  
№ 2250-р від 13.12.2010 р. «Про схвалення Концепції роз-
витку електронного урядування в Україні»; Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України № 514-р від 18.07.2012 р. 
«Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціа-
тиви «Партнерство «Відкритий Уряд», Розпорядження Ка-
бінету Міністрів України № 386-р від 15.05.2013 р. «Про 
схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства 
в Україні» і т.д. 

У  цих  документах  визначено  концептуальні  засади 
державної політики у сфері  інформатизації, розвитку  ін-
формаційного  суспільства  та  електронного  урядування. 
Хоча деякі фахівці зазначають, що коефіцієнт корисної дії 
нормативно-правових  документів Кабінету Міністрів  за-
галом невеликий.

На сучасному етапі розвиток  інституту електронного 
врядування,  окрім  раніше  прийнятих  чинних  норматив-
но-правових  актів,  здійснюється  відповідно  до  Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016  
№ 918 «Про схвалення Концепції розвитку системи елек-
тронних послуг в Україні» [12]. Реалізація Концепції пе-
редбачена на період до 2020 року та складається з трьох 
основних етапів. 

На  першому  етапі  (2016–2017  роки)  передбачається, 
зокрема,  формування  єдиної  інформаційно-телекомуні-
каційної  інфраструктури надання електронних послуг та 
визначення єдиних вимог до запровадження електронних 
послуг;  врегулювання  на  законодавчому  рівні  застосу-
вання  альтернативних  електронному цифровому підпису 
схем електронної ідентифікації з встановленням рівня до-
віри до них (низького, середнього, високого) та ін.

На  другому  етапі  (2018–2019  роки)  передбачається, 
зокрема, оптимізація порядків надання адміністративних 
послуг; широке залучення фізичних та юридичних осіб до 
використання електронних послуг та ін.

На третьому етапі  (2020 рік) передбачається забезпе-
чення надання електронних послуг в усіх сферах суспіль-
ного  життя,  надання  інтегрованих  електронних  послуг,  
а  також  запровадження  транскордонних  електронних  
послуг.
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Очікується, що успішна реалізація Концепції розвитку 
системи  електронних  послуг  в  Україні  покращить  якість 
надання адміністративних послуг для громадян та суб’єктів 
господарювання відповідно до європейських вимог; підви-
щить ефективність роботи органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування і допоможе досягти якісно 
нового рівня управління державою, що базується на прин-
ципах результативності, ефективності, прозорості, відкри-
тості, доступності та підзвітності; зменшить ризик корупції 
під час надання адміністративних послуг та ін.

Наслідком прийняття  законодавчих  актів, що  визнача-
ють адміністративно-правові засади інституту електронно-
го врядування, є ряд позитивних тенденцій: упровадження 
новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспіль-
ного життя, зокрема в економіку України, діяльність орга-
нів  державної  влади  та місцевого  самоврядування,  сферу 
бізнесу та повсякденне життя пересічних громадян; підви-
щення якості та доступності державних послуг для людини 
та громадянина, спрощення процедур та скорочення адмі-
ністративних витрат;  забезпечення відкритості  інформації 
про діяльність органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, розширення доступу до неї та надання 
можливості безпосередньої участі людини і громадянина та 
інститутів громадянського суспільства в процесах підготов-
ки та експертизи проектів рішень, що приймаються на всіх 
рівнях державного управління тощо.

Висновки.  Визначення  поняття  «електронне  уряду-
вання»  фахівці  формулюють  на  підставі  різних  підходів 
та  принципів.  Електронне  урядування  не  є  механічним 
поєднанням  інформаційно-комунікаційних  технологій  з 
публічним  адмініструванням.  Це  –  нова  філософія  дер-
жавного управління, тому для реального втілення цієї ідеї 
в життя необхідне розроблення відповідної  законодавчої 
бази. За останні двадцять років було прийнято низку важ-
ливих  нормативно-правових  актів,  що  регулюють  функ-
ціонування  інституту  електронного  урядування.  Можна 

сміливо  стверджувати, що в Україні  створено відповідні 
правові  і  законодавчі  передумови  щодо  використання  у 
своїй діяльності органами державної влади інформаційно-
комунікаційних технологій.

Недосконалість  адміністративно-правових  засад  ін-
ституту  електронного  урядування  в  Україні  полягає  в 
тому, що  значна кількість чинних  законодавчих  і  норма-
тивно-правових  актів,  що  регулюють  відносини  у  сфері 
інформаційних  технологій,  потребують  внесення  відпо-
відних змін та доповнень, оскільки вони не повністю узго-
джуються  між  собою. Нормативно-правова  база  у  сфері 
розвитку ефективного електронного урядування подекуди 
не  містить  практичних  механізмів  упровадження.  Пози-
тивним є те, що з 2014 р. відповідальним координатором 
впровадження  електронного  урядування  визначено  Дер-
жавне агенство  з питань електронного врядування,  адже 
раніше на законодавчому рівні не було визначено єдино-
го органу влади, що займався електронним урядуванням. 
Так,  інформатизацією  та  е-урядуванням  займалися  різні 
міністерства, установи і відомства.

Попри  наявність  окремих  законодавчо  визначених 
процедур  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалі-
зації політики розвитку ІКТ, в органах державної влади 
відсутня  практика  належного  застосування  таких  про-
цедур. Тому актуальним завданням впровадження елек-
тронного  уряду  в Україні  є  розробка  сучасного  органі-
заційно-правового  механізму  взаємодії  органів  влади  з 
громадянами  в  системі  електронного  уряду  з  викорис-
танням  форм  двосторонньої  та  транзакційної  (надання 
послуг он-лайн) взаємодії.

Обов’язковою  умовою  забезпечення  якісного  уряду-
вання та подальшого розвитку демократії в Україні є  за-
провадження  правових  процедур  та  практик  залучення 
громадськості до ухвалення публічно-правових рішень на 
рівні органів державної влади і місцевого самоврядування 
у сфері розвитку електронного врядування.
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У статті аналізуються адміністративно-правові засади захисту прав громадськості в міграційній діяльності суб’єктів права, зокрема 
Президента України, сучасний стан міграційної політики в українському суспільстві. На основі чинного законодавства зроблено пропо-
зиції щодо вдосконалення положень у сфері забезпечення прав і свобод громадян та наближення українського законодавства до євро-
пейських стандартів в означеній проблематиці.
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В статье анализируются административно-правовые основы защиты прав общественности в миграционной деятельности субъектов 
права, в частности Президента Украины, современное состояние миграционной политики в украинском обществе. На основе действу-
ющего законодательства сделаны предложения по совершенствованию положений в сфере обеспечения прав и свобод граждан и при-
ближения украинского законодательства к европейским стандартам в указанной проблематике.
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Thе article analyzes the administrative and legal framework protecting the rights of the public in the migration of entities, including the 
President of Ukraine, the current state of migration policy in the Ukrainian society. On the basis of current legislation made proposals to improve 
regulations in the field of human rights and freedoms and approximation of Ukrainian legislation to European standards in definitions of problems.
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Постановка проблеми. Побудова  демократичного  сус-
пільства вимагає від громадянина виконання своїх обов’язків 
перед державою, а від держави – забезпечення законних прав 
та  свобод  особистості.  Вирішення  проблем  забезпечення 
правопорядку  в  країні  значною мірою  залежить  від  чіткої, 
злагодженої, прогресивно організованої роботи всіх держав-
них і суспільних інституцій. На продовження в Україні де-
мократичного курсу спрямована загальнодержавна програма 
«Стратегія реформ – 2020», яка включає реформування дер-
жавних інституцій, зокрема тих, що відповідають за захист 
прав громадян у міграційній діяльності та наближення укра-
їнського суспільства до європейських стандартів [1].

Пріоритетність прав і свобод людини, їхні гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльності держави. Свід-
ченням цього є прийнята Верховною Радою України по-
станова від 17 червня 1999 року «Про  засади державної 
політики України в галузі прав людини» [2], якою визна-
чено основні організаційно-правові засади державної по-
літики стосовно реалізації та захисту прав людини і гро-
мадянина (зокрема, мігрантів). 

Суб’єкти  міграційної  політики,  їхні  сучасні  повно-
важення,  визначення  нового  адміністративно-правового 
статусу й значення у становленні суверенної держави по-
стійно досліджуються науковцями.

Стан опрацювання.  У  цій  роботі  враховані  напра-
цювання українських правників, управлінців, адміністра-
тивістів:  В.Б.  Авер’янова,  О.Ф.  Андрійко,  В.І.  Антіпо-
ва,  К.К.  Афанасьєва,  О.М.  Бандурки,  І.П.  Голосніченка,  
С.Т.  Гончарука,  О.М.  Джужі,  Є.В.  Додіна,  А.В.  Іщен-
ка,  М.Й.  Коржанського,  В.К.  Колпакова,  В.А.  Ліпкана,  
Н.Р. Нижник, О.І. Остапенка, В.І. Олефіра, В.М. Синьова, 
В.Д. Сущенка, В.І. Шакуна та ін.

Метою статті є аналіз діяльності суб’єктів міграційної 
діяльності в Україні як суб’єктів захисту прав громадян у 
міграційній діяльності,  окреслення проблемних питань  і 
розроблення відповідних практичних рекомендацій.

Досягнення  поставленої  мети  передбачає  вирішення 
таких завдань:

–  аналіз  наявних  наукових  розробок  і  стану  чинного 
законодавства в контексті досліджуваної тематики;

– розробка відповідних пропозицій щодо вдосконален-
ня законодавства України в окресленій сфері.

Виклад основного матеріалу. Принцип  реальнос-
ті  прав  людини  і  громадянина  визначається  сучасними 
правознавцями  та  політологами  як  один  із  ключових  у 
галузі  державного  управління  та  державотворення.  Він  
є об’єднуючою ланкою державного управлінням  і  забез-
печення прав людини. Повною мірою це стосується мігра-
ційної політики держави та захисту прав мігрантів.

Розвиток  міжнародних  відносин  суттєво  вплинув  на 
світові міграційні процеси, які характеризуються як один із 
факторів внутрішньодержавної і міжнародної напруги, що 
впливає на соціально-економічну і політичну сферу життя 
як світової спільноти загалом, так і окремих країн [3, с. 3]. 
Сьогодні міжнародна міграція є значною проблемою, зо-
крема, для високорозвинених країн світу, які, зіткнувшись 
із проблемами напливу великої кількості іноземців та осіб 
без громадянства, змушені проводити зважену, але досить 
жорстку міграційну політику. Україна тут не є винятком. 
Відсутність  візового  режиму,  порівняно  нескладний  по-
рядок перетину кордону робить нашу державу привабли-
вою як з погляду кінцевого пункту перебування іноземців 
та осіб без громадянства, так і можливості використання  
її вигідного географічного положення під час транзиту до 
західноєвропейських  держав.  Вказані  фактори  зумовлю-
ють необхідність підвищення ефективності роботи влад-
них структур і чіткого врегулювання суспільних відносин 
у сфері міграції. 

Значна  кількість  населення  України  мігрує  з  метою 
працевлаштування  за  кордоном,  захист  їхніх  інтересів  є 
обов’язком нашої держави. 

Відзначимо,  що  державна  міграційна  політика  –  це 
сукупність  заходів,  що  здійснюються  на  державному  та 
регіональному рівнях стосовно регулювання міграційних 
процесів  з  метою  забезпечення  національних  інтересів, 
безпеки та  територіальної цілісності,  а  також належного 
соціально-економічного,  науково-освітнього  і  демогра-
фічного розвитку. 

З  приводу  основоположної  для  нашого  дослідження 
категорії «суб’єкт прав» М.М. Алексєєв зазначає, що, не-



169

Порівняльно-аналітичне право
♦

зважаючи на те, що в юридичній літературі з теорії пра-
ва досить часто зустрічаються тлумачення цього терміна, 
зміст поняття донині не є однозначним і твердо встанов-
леним [4, с. 52]. У філософсько-теоретичному вивченні ка-
тегорія «суб’єкт» має або гносеологічну, або лінгвістичну, 
або психологічну, або політичну основу.

До певного історичного моменту термін subjectum мав 
тільки  формально-апофатичне  значення  [5,  с.  121].  У  се-
редні віки він використовувався як латинський переклад із 
грецької, що означав «той, що лежить унизу; той, що пере-
буває в основі». Адже до XVII ст. «усе суще саме по собі 
(суще в його первинному арістотелівському сенсі) розгля-
далось усередині метафізики як subjectum, – пише М. Хай-
деггер,  –  тобто  саме  передлежаче  –  це  каміння,  рослини, 
звірі анітрохи не меншою мірою, ніж люди» [5, с. 122].

Сьогодні суб’єкт права – це особа, організація чи спе-
цифічні соціальні утворення, зокрема й держава, за якими 
право визнає здатність бути носіями суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків. У своєму функціональному поєд-
нанні всі суб’єкти владних повноважень, які беруть участь 
у здійсненні заходів у суспільному управлінні, утворюють 
державний апарат, який за своєю сутністю становить су-
купність державних органів, їхніх ланок і підрозділів, упо-
вноважених  здійснювати  державну  владу  та  управління, 
які спираються у своїй діяльності на можливість застосу-
вання примусу [6, с. 118].

Водночас суб’єкт адміністративного права – це учас-
ники  суспільних  відносин,  які  мають  суб’єктивні  права 
та  виконують  юридичні  (суб’єктивні)  обов’язки,  вста-
новлені  адміністративно-правовими  нормами  [7,  с.  189]. 
Суб’єктом можуть бути всі, кому нормами адміністратив-
ного права надано повноваження і на кого покладено ви-
значені обов’язки щодо здійснення управлінських функцій 
[8, с. 26]. Д.Н. Бахрах стверджує, що суб’єктами адміні-
стративного права потрібно визнати учасників управлін-
ських відносин, які адміністративно-правовими нормами 
наділені правами й обов’язками, здатністю вступати в ад-
міністративні  правовідносини.  Правовідносини,  вважає 
він,  є  основним каналом реалізації правових норм,  тому 
носій прав і обов’язків стає суб’єктом правовідносин, коло 
тих і інших збігається [9, с. 7]. В.К. Колпаков вважає, що 
суб’єкт адміністративного права має потенційну здатність 
вступати в адміністративні правовідносини. У конкретно-
му випадку він може і не бути учасником правовідносин 
[10, с. 74]. В.К. Шкарупа зазначає, що суб’єкти адміністра-
тивного права можуть бути індивідуальні (громадяни, іно-
земці, особи без громадянства) та колективні, які вчений 
поділяє на державні і недержавні організації [11, с. 41].

Отже,  із  зазначеного можна зробити такий висновок: 
суб’єкт  адміністративного  права  –  це  самостійна,  неза-
лежна  в межах  закону,  правова  особа  (індивід,  організа-
ція), якій властиві особисті інтереси, цілі, воля (проявля-
ється  в  адміністративній  правосуб’єктності)  та  яка  має 
здатність вступати в адміністративно-правові відносини.

На погляд  автора,  перелік  суб’єктів  адміністративно-
правового захисту прав громадян у міграційній діяльності 
України  залежить  від  предмета  правового  регулювання 
цієї сфери. У систему суспільних відносин, які становлять 
предмет сучасного українського адміністративного права, 
все більше вчених вважають за необхідне включити відно-
сини, які виникають у процесі управлінської та організа-
ційної діяльності публічної адміністрації, до яких можна 
віднести  і  відносини  надання  адміністративних  послуг; 
під  час  правоохоронної  діяльності  відповідних  суб’єктів 
(відносини, пов’язані з охороною та захистом прав грома-
дян, притягненням до адміністративної або дисциплінар-
ної відповідальності);  у процесі  адміністративного судо-
чинства.

Якщо брати за основу сформульовану теорією адміні-
стративного права структуру органів виконавчої влади, що 
умовно поділяється на три рівні – загальнодержавний, ре-

гіональний та місцевий, то перший рівень у цій організа-
ції відведено центральним органам виконавчої влади. До 
системи центральних органів виконавчої влади належать 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 
які утворюються для виконання окремих функцій  із реа-
лізації державної політики (служби, агентства,  інспекції) 
[12, с. 40].

Cистему  суб’єктів  адміністративно-правового  за-
хисту  прав  учасників  міграційних  відносин  становлять:  
1) представницькі органи державної влади (Верховна Рада 
України,  Президент України);  2)  органи  виконавчої  вла-
ди  (Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Міністерство закордонних справ України, 
Державна  міграційна  служба  України,  місцеві  держав-
ні адміністрації  тощо); 3) органи судової влади України; 
4)  правоохоронні  та  правозахисні  органи  України  (ОВС 
України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини, представництво Управління Верховного комісара 
ООН  у  справах  біженців  в Україні  (УВКБ ООН)  тощо);  
5) органи прокуратури; 6) громадські об’єднання, які за-
хищають права мігрантів.

Що стосується такого державного інституту, як Верхо-
вна Рада України, то він, на наш погляд, може брати участь 
у реалізації правових норм у сфері захисту прав громадян 
у міграційній діяльності шляхом їх удосконалення, вида-
ючи нові закони та підзаконні акти. Верховна Рада Укра-
їни є єдиним органом законодавчої влади в Україні, до її 
виключних повноважень належить ухвалення законів, що 
мають  вищу  юридичну  силу,  яким  повинні  відповідати 
нормативно-правові  акти  всіх  інших  державних  органів. 
Саме  їй  належить  утверджувати  основи  прав  громадян, 
зокрема й мігрантів, міграційної політики держави та за-
конодавчо  закріплювати  управління  (правові  й  організа-
ційно-правові засади).

Державна  політика  повинна  формуватись  і  прийма-
тись  відповідними  державними  органами  як  політичне 
рішення  стратегічного  значення  у  процесах  суспільного 
розвитку.

Парламентський  контроль  за  додержанням  конститу-
ційних  прав  і  свобод  людини  й  громадянина,  зокрема  й 
усіх  категорій  мігрантів,  здійснює  Уповноважений  Вер-
ховної Ради України  з прав людини  (ст. 101 Конституції 
України).  Частина  третя  ст.  55  Основного  Закону  нашої 
держави проголошує, що «кожен має право звертатися за 
захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 
України  з прав людини». Відповідно до п.  17 ч.  1  ст.  85 
Конституції омбудсмен щорічно виступає на пленарному 
засіданні Верховної Ради України з доповіддю «Про стан 
дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні», у 
якій мають місце і питання, пов’язані як із міграційними 
процесами, так  і з правовим статусом окремих категорій 
мігрантів.

Ураховуючи  стан  законодавчого  забезпечення  прав 
громадян у міграційній діяльності правоохоронних орга-
нів і реалізації прав мігрантів, на нашу думку, слід започат-
кувати посаду Уповноваженого (представника) Верховної 
Ради України з прав мігрантів. Це дозволить удосконалити 
чинне законодавство в окресленій сфері, а також практику 
його  застосування  щодо  забезпечення  прав  і  свобод  мі-
грантів в Україні. 

Право  на  міграцію,  право  на  свободу  пересування 
є  одним  із  природніх  прав  людини. Обмежити  право  на 
пересування допускається тільки за рішенням суду та на 
підставі  обставин,  прямо  зазначених  у  законі.  Водночас 
життя вказує на адміністративні важелі, які впливають на 
свободу пересування та певним чином її обмежують. 

Якщо Законом України «Про правовий режим воєнно-
го стану» це прямо передбачено і майже не викликає сум-
нівів  у  доцільності,  то  обмеження права на пересування 
за дією наказу першого  заступника керівника Антитеро-
ристичного  центру  при  Службі  безпеки  України  (керів-
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ника Антитерористичної операції на території Донецької 
та Луганської областей) № 415-ог від 12.06.2015 р. «Про 
затвердження Тимчасового порядку контролю за перемі-
щенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) 
через  лінію  зіткнення  у  межах  Донецької  та  Луганської 
областей» є таким, що потребує додаткового юридичного 
вивчення  і  тлумачення. Де є межа тих дій, які  сприяють 
безпеці громадян, і тих, які порушують їхні права? Чому 
нормативно-правовий акт, який навіть не зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України, суттєво обмежує можли-
вості пересування громадян?

На практиці є непоодинокими випадки, коли громадя-
ни, які мешкають у зоні АТО, особливо з реєстрацією на 
тимчасово непідконтрольній  українській  владі  території, 
зазнають  додаткових  дискримінаційних  заходів  під  час 
переміщення через лінію зіткнення і під час пересування, 
наприклад, Донецькою областю. 

Таким  чином,  де-факто  ми  маємо  справу  з  новим 
суб’єктом міграційної політики (адміністративними орга-
нами, які контролюють внутрішні блокпости), які не ви-
значені законодавством України.

Президент України як глава держави, здійснюючи свої 
конституційні повноваження, конкретний перелік яких за-
кріплено у ст. 106 та в  інших статтях Конституції Украї-
ни, є гарантом державного суверенітету  і територіальної 
цілісності,  додержання Основного  Закону  країни,  прав  і 
свобод людини та громадянина, бере безпосередню участь 
у формуванні й реалізації державної міграційної політики 
та захисті прав мігрантів.

Повноваження  Президента  України  закріплено  Кон-
ституцією  України.  Наголосимо  на  кількох  напрямах, 
пов’язаних  із  міграційною  сферою.  Зокрема,  це  повно-
важення  стосовно  призначення  на  посади  і  звільнення  з 
посад  голів місцевих  державних  адміністрацій  та  інших 
посадових осіб; повноваження у сфері забезпечення дер-
жавної незалежності, національної безпеки й оборони на-
шої країни, зокрема ті, що пов’язані з ухваленням рішення 
про загальну або часткову мобілізацію та запровадженням 
воєнного  стану  в  Україні  або  в  окремих  її  місцевостях; 
повноваження, пов’язані  з наданням громадянства Укра-
їни та його позбавленням, наданням притулку в Україні; 
повноваження у сфері законодавства, зокрема ті, що сто-
суються призначення всеукраїнського референдуму щодо 
змін  Конституції  України,  право  вето  щодо  прийнятих 
Верховною  Радою  України  законів  із  наступним  повер-
ненням їх на повторний розгляд Верховної Ради, тощо. 

Законодавством  за  Президентом  України  закріплено 
право видавати укази і розпорядження, які є обов’язковими 
до  виконання  на  всій  території  України.  Ці  акти  мають 
створюватися на основі Конституції України і спрямову-
ватися на виконання її положень. Укази і розпорядження 
Президента України є правовою основою для актів орга-
нів виконавчої влади.

За  юридичними  ознаками  акти  Президента  України 
можуть бути нормативними, тобто такими, що розрахова-
ні на багаторазове використання, у яких містяться прави-
ла загального характеру, та індивідуальними – такими, що 
стосуються конкретних відносин чи осіб і мають однора-
зовий характер (призначення на посаду конкретної особи, 
нагородження тощо).

Президента України у сфері виконавчої влади наділе-
но повноваженням стосовно прийняття рішення про при-
йняття до громадянства України та припинення громадян-
ства України, про надання притулку в Україні.

У складі Адміністрації Президента України ефектив-
но  працює  Комісія  при  Президентові  України  з  питань 
громадянства,  яка  є  органом державної  влади. Відповід-
но до ст. 23 Закону України «Про громадянство України» 
Комісія при Президентові України з питань громадянства: 
1) розглядає заяви про прийняття до громадянства Укра-
їни, вихід з громадянства України та подання про втрату 

громадянства  України  і  вносить  пропозиції  Президенту 
України щодо задоволення цих заяв та подань; 2) повер-
тає документи про прийняття до громадянства України чи 
про вихід із громадянства України уповноваженому цен-
тральному  органу  виконавчої  влади  з  питань  громадян-
ства або Міністерству закордонних справ України для  їх 
оформлення  відповідно до  вимог  чинного  законодавства 
України; 3) контролює виконання рішень, прийнятих Пре-
зидентом України з питань громадянства.

На підставі положень Конституції України та відповід-
них законів Президента України наділено правом видавати 
нормативно-правові  документи  (укази  і  розпорядження). 
Так,  Президентом України  були  затверджені  Положення 
про  посвідчення  особи  моряка  (Указ  від  5  червня  1993 
року), про посвідчення члена екіпажу (Указ від 13 вересня 
1994  року),  про  дипломатичний  та  службовий  паспорти 
України (Указ від 26 лютого 1998 року).

Варто відзначити, що Постановою Кабінету Міністрів 
України № 360 від 20 серпня 2014 року було затверджено 
Положення про Державну міграційну службу України, що 
ознаменувало собою новий етап законотворчості у сфері 
міграційних відносин  [13]. Подія надає привід констату-
вати факт визначення головного суб’єкта у сфері захисту 
прав  громадян  у міграційній  діяльності  правоохоронних 
органів – Державної міграційної служби. 

Відповідно  до  вказаного  нормативного  акта  осно-
вними завданнями Державної міграційної служби Укра-
їни є: 1) реалізація державної політики у сферах міграції 
(імміграції  та  еміграції),  зокрема протидії  нелегальній 
(незаконній)  міграції,  громадянства,  реєстрації  фізич-
них осіб, біженців та інших визначених законодавством 
категорій  мігрантів;  2)  внесення  на  розгляд  Міністра 
внутрішніх  справ  пропозицій щодо  забезпечення фор-
мування державної політики у сферах міграції (іммігра-
ції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незакон-
ній)  міграції,  громадянства,  реєстрації  фізичних  осіб, 
біженців та інших визначених законодавством категорій 
мігрантів. 

Суб’єктом  адміністративного  права  є  носій  прав  і 
обов’язків  у  сфері  державного  управління,  який  перед-
бачений  адміністративно-правовими  нормами,  здатний 
надані права реалізовувати, а покладені обов’язки викону-
вати. Суб’єкт адміністративного права за своїми особли-
востями постійно здатний бути носієм суб’єктивних прав 
та обов’язків у сфері публічного управління, тобто пови-
нен мати комплекс соціальних передумов, які дозволяють 
надати  йому  ці  права  й  обов’язки.  До  таких  передумов 
належать  зовнішня  відокремленість,  яка  характеризуєть-
ся  наявністю  системоутворюючих  ознак;  персоніфікація 
суспільних відносин управлінського типу, тобто здатність 
мати вигляд єдиної особи – персони; здатність виражати і 
здійснювати персоніфіковану волю у відносинах із держа-
вою та суспільством, у процесі здійснення повноважень, 
наданих українським суспільством. 

Висновки.  Суб’єкти  міграційної  політики  поклика-
ні  вирішувати питання щодо подальшого  вдосконалення 
інституціональної системи регулювання міграційної полі-
тики, що передбачає наявність ефективного структурного 
формування, функціонування якого давало б можливість 
реалізовувати основні завдання з організації та управління 
міграційними процесами.

Завданням  державних  органів,  центрального  органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
міграції,  є  максимальне  забезпечення  такого  функціону-
вання держави та  її органів,  яке практично виключало б 
можливість порушення прав і свобод людини та громадя-
нина, зводило б до мінімуму випадки звернення громадян 
до суду за захистом порушених прав. 

Комплексний підхід щодо вирішення завдань удоско-
налення  інституціональної  системи  забезпечить  ефек-
тивність  регулювання  міграційної  політики,  визначить 
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критерії функціональної системи у вирішенні актуальних 
проблем регулювання міграційної політики в Україні.

Так, у судовій справі щодо позову ГУ ДМС України в 
Донецькій області про продовження строку затримання у 
ПТПІ громадянина Грузії Г. суд звернув увагу на недоско-
налість  і  суперечність правових норм  (ст.  183-7 Кодексу 
адміністративного  судочинства  України),  Типового  по-
ложення  про  пункт  тимчасового  перебування  іноземців 
та  осіб  без  громадянства,  які  незаконно  перебувають  в 
Україні,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів 
України № 1110 від 17 липня 2003 р., приписам Конвен-
ції про захист прав людини й основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини, що дає змо-
гу неоднозначно трактувати права та обов’язки суб’єктів 
міграційних процесів. 

Тому автор наполягає саме на комплексному підході 
під час розгляду діяльності суб’єктів міграційної політи-
ки України, суттю якого є усунення недоліків і внесення 
відповідних змін, доповнень та уточнень в українське за-
конодавство щодо міграційних процесів, удосконалення 
розумної  практики  застосування  посадовими  та  служ-
бовими  особами  адміністративних  рішень,  які  суттєво 
впливають  на  життя  суб’єктів  міграційних  правовідно-
син. 
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У статті здійснено аналіз наукових праць і нормативно-правових актів щодо визначення змісту забезпечення публічної безпеки і 
порядку Національною поліцією України. Також проаналізовано законодавчі акти зарубіжних країн у цій сфері. Визначено шляхи вдо-
сконалення з приводу забезпечення публічної безпеки і порядку в Україні Національною поліцією.
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В статье осуществлен анализ научных трудов и нормативно-правовых актов относительно определения содержания обеспечения 
публичной безопасности и порядка Национальной полицией Украины. Также проанализированы законодательные акты зарубежных 
стран в этой сфере. Определены пути совершенствования по поводу обеспечения публичной безопасности и порядка в Украине На-
циональной полицией.

Ключевые слова: Национальная полиция, публичная безопасность, публичный порядок, защита прав и свобод, нормативно-право-
вой акт.

The article presents the analysis of scientific works and legal acts regarding the determination of ensuring public safety and order by the Na-
tional police of Ukraine. Also analyzed legislation of foreign countries in this sphere. The ways of improvement in terms of ensuring public safety 
and order in Ukraine by the National police.
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Постановка проблеми. Сьогодні  в  Україні  відбува-
ється реформування політичних, соціальних, економічних 
основ суспільного та державного життя. Ці процеси впли-
вають на стан відносин у суспільстві, оскільки перехідний 
період пов’язується з відсутністю соціальної стабільності 
та з погіршенням кримінальної обстановки.

Таким  чином,  вирішення  проблеми  забезпечення  пу-
блічної  безпеки  та  порядку  має  пріоритетне  значення  у 
системі  завдань, що  ставляться  перед  державними  орга-
нами України.

Стан опрацювання. Питання забезпечення публічної 
безпеки  і  порядку Національною поліцією України  були 
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предметом  досліджень  таких  учених:  О.В.  Батраченко, 
С.Ю.  Жила,  В.В.  Левицька,  О.С.  Проневич,  І.І.  Тріска,  
В.Г. Фатхутдінов та ін.

Метою статті є пошук оптимальних шляхів удоскона-
лення діяльності Національної поліції України у напрямі 
забезпечення публічної безпеки і порядку.

Виклад основного матеріалу.  Незважаючи  на  акту-
альність наукових досліджень щодо забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, вони є недостатньо дослідженими, 
що  пов’язано  з  новизною  більшості  елементів  цього  ін-
ституту, які визначені Законом України «Про Національну 
поліцію».

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України 
«Про Національну поліцію», яким визначено правове ста-
новище діяльності органів Національної поліції України. 

Національна поліція є центральним органом виконав-
чої влади, який служить суспільству шляхом забезпечен-
ня охорони прав  і  свобод людини, протидії  злочинності, 
підтримання публічного порядку та громадської безпеки. 
Діяльність Національної поліції спрямовується та коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через Міністерство 
внутрішніх справ згідно із законом [1].

Поліція призначена для захисту життя, здоров’я, прав 
і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без 
громадянства; для протидії злочинності, охорони громад-
ського порядку, власності та для забезпечення громадської 
безпеки. В межах своєї компетенції керівництво діяльніс-
тю поліції здійснюють Президент України безпосередньо 
або через Міністра внутрішніх справ, керівників територі-
альних органів Міністерства внутрішніх справ і керівни-
ків підрозділів поліції.

Завданнями поліції  є  надання поліцейських послуг  у 
сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2)  охорони  прав  і  свобод  людини,  а  також  інтересів 

суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання у межах, визначених законом, послуг з до-

помоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги [1].

Законодавець  використовує  терміни  «публічна  без-
пека»  і  «публічний  порядок»,  не  розкриваючи  їх  змісту, 
станом на 27 квітня 2017 року в жодному чинному норма-
тивному акті не міститься визначення цих понять. Врахо-
вуючи, що в системі завдань Національної поліції першим 
є  забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку,  доцільним 
вбачаємо розкрити значення цих понять.

У тлумачних словниках «публічний» визначається так: 
1) який відбувається у присутності публіки, людей; при-
людний;  2)  призначений  для широкого  відвідування,  ко-
ристування; громадський [2, с. 1425]. 

Поняття  «безпека»  трактується  як  стан  захищенос-
ті, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує [2, с. 561].  
У свою чергу, «порядок» – це державний, суспільний лад, 
устрій [2, с. 1411].

Для  того,  щоб  окреслити  межі  публічної  безпеки  та 
порядку  конкретно  як  об’єктів  адміністративно-право-
вої  охорони  і  захисту,  звернемось  до  аналізу  положень 
КУпАП.  Так,  аналіз  глави  14  розділу  2  КУпАП,  у  якій 
передбачена  відповідальність  за  адміністративні  право-
порушення, що посягають на громадський порядок та без-
пеку, дозволяє зробити висновок, що публічний порядок і 
безпека є об’єктами адміністративно-правової охорони та 
захисту у таких межах: 1) спокій і порядок у громадських 
місцях;  2)  особиста  недоторканність  особи,  її  здоров’я, 
честь  та  гідність;  3)  пожежна  безпека  громадян,  інших 
осіб; 4) здоров’я і безпека неповнолітніх; 5) суспільна мо-
раль та етика [3]. 

На нашу думку, під терміном «публічна безпека» слід 
розуміти  стан  захищеності  суспільства  і  кожної  окремої 

особи,  інтересів,  прав,  свобод  людини  та  громадянина. 
Публічний порядок – це стан, за якого кожна особа, дер-
жавний орган, орган місцевого самоврядування,  їх поса-
дові особи добровільно дотримуються правових і мораль-
но-етичних норм  з метою досягнення публічної  безпеки 
та добробуту.

Досліджуючи цю проблематику, В.Г. Фатхутдінов зро-
бив такі висновки: 

– незважаючи на важливість реформи правоохоронних 
органів загалом і поліції зокрема, поняття «публічна без-
пека» і «публічний порядок» не стали частотними ні у на-
звах, ані у текстах нормативно-правових актів. Уживання 
термінів «публічна безпека», «громадська безпека» обме-
жене лише науковою сферою, ці поняття не мають анало-
гів і вживаності в законодавчому обігу, оскільки їх функ-
ціонування у чинних нормативно-правових актах України 
не зафіксовано;

–  у  зв’язку  з  відсутністю  нормативного  тлумачення 
вказаних ключових поліцейських термінів з урахуванням 
їхньої полісемії виникають розбіжності в розумінні, засто-
суванні  й  використанні  термінології, що  значною мірою 
ускладнює процеси правозастосування, формує вакуум ді-
яльності поліції [4, с. 50].

І.І. Тріска та В.В. Левицька визначають публічний по-
рядок як «публічно-правові відносини, що мають імпера-
тивний  характер  і  визначають  основи  суспільного  ладу 
держави» [5].

Забезпечення  публічного  порядку  є  дуже  широким 
завданням, яке охоплює цілу низку заходів, що здійснює 
поліція, серед яких можна назвати охорону безпеки і недо-
торканності осіб (як фізичних, так і юридичних) та майна 
(як приватного,  так  і публічного),  застосування  закону у 
відносинах між державою і приватними особами, а також 
між особами [6, с. 31].

У  свою  чергу,  О.С.  Проневич  у  дослідженні  ролі  та 
місця  поліції  у  системі  органів  публічної  адміністрації 
Польщі нагадує, що публічна безпека «з одного боку, пе-
редбачає  збереження  порядку  та  суспільних  цінностей, 
що  охороняють  державу  і  громадян  перед  загрозливими 
для правопорядку явищами, а з іншого боку, означає фак-
тичний  стан,  що  уможливлює  без  наражання  на  шкоду 
нормальне функціонування державної організації та реа-
лізації  її  інтересів,  збереження життя,  здоров’я та майна 
людей, а також користування правами і свободами, гаран-
тованими  конституцією  та  іншими  правовими  приписа-
ми» [7, с. 743].

Визначаючи шляхи вдосконалення адміністративного 
законодавства,  що  регламентує  забезпечення  Національ-
ною поліцією  публічної  безпеки  і  порядку  в Україні,  не 
можна оминути увагою зарубіжний досвід у цій сфері.

Так, поліцейська система Франції є складним апаратом 
із  власною структурою, що покликаний  захищати  інтер-
еси адміністрації. Більшість функцій у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку виконує жандармерія. Адмі-
ністративна поліція займається попередженням правопо-
рушень і виконує інші профілактичні функції [8, с. 464].

Повноваження поліції Французької республіки у сфері 
забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку  визначено  За-
коном Франції «Про посилення безпеки і захисту свободи 
особи»  від  1981  р.  [9,  с.  602].  Законодавство  досить  до-
кладно  регламентує  діяльність  поліції  у  сфері  боротьби 
зі злочинністю та охорони публічного порядку. Особливо 
це стосується реалізації функцій судової поліції – сукуп-
ності  повноважень  і  діяльності  з  констатації  порушень 
будь-яких  заборонних  норм,  забезпечених  кримінально-
правовою санкцією, збирання доказів і передачі правопо-
рушників судовій владі [10, с. 142].

У Великобританії законодавство у цій сфері представ-
лено  Законом  Сполученого  Королівства  «Про  поліцію» 
від 1996 р. Як зазначає М.В. Лошицький, у діяльності бри-
танської  поліції  домінуючою  є  функція  із  забезпечення 
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публічної безпеки, а функції з охорони громадського по-
рядку виконує кожен поліцейський незалежно від звання і 
посади [11, с. 158]. Водночас робота поліції Великобрита-
нії з охорони публічного порядку та безпеки не належить 
до адміністративної діяльності [12, с. 8]. 

Таким  чином,  термінологія,  яка  застосовується  у  по-
ліцейському законодавстві Великобританії, є близькою до 
тієї, що вживається у новому Законі України «Про Націо-
нальну поліцію». Однак за своїм змістом діяльність з охо-
рони публічного порядку та безпеки у Великобританії не 
належить до адміністративної, оскільки здійснюється всі-
ма підрозділами та службами поліції. Зазначимо, що Закон 
«Про поліцію» докладно регламентує питання планування 
діяльності поліції, її структуру, співпрацю з іншими дер-
жавними установами у сфері охорони публічного порядку 
та безпеки. 

Зокрема, у ст. 6A зазначається, що кожен орган полі-
ції повинен до початку кожного відповідного трирічного 
періоду  видавати план  («трирічний  стратегічний план»), 
яким визначається середньострокова і довгострокова стра-
тегія поліцейської діяльності у цій зоні протягом певного 
періоду часу. Передбачається також планування діяльнос-
ті місцевої поліції. Ст. 23 регламентовано, що якщо старші 
офіцери кількох  сил поліції  вважають, що будь-які полі-
цейські  функції  можуть  виконуватися  більш  ефективно 
або  результативно  у  разі  спільних  дій  цих  сил,  то  вони 
мають право за ухвали органів поліції, що утримують такі 
сили, укласти у цих цілях договір [6, с. 241–242, 250]. Тоб-
то  взаємодія між  різними  силами  (службами,  відділами) 
поліції здійснюється у формі співробітництва на договір-
ній  основі.  Це  є  специфічною  рисою  діяльності  поліції 
Великобританії.

У Португальській Республіці з метою охорони публіч-
ної  безпеки  утворюється  поліція  публічної  безпеки,  яка 
функціонує відповідно до Закону «Про організацію полі-
ції публічної безпеки» від 2007 р. Місія поліції публічної 
безпеки полягає у забезпеченні демократичної  законнос-
ті,  внутрішньої  безпеки  та  прав  громадян  відповідно  до 
Конституції  і  законів. Характерно, що  поліція  публічної 
безпеки є підзвітною перед членом Уряду, який відповідає 

за  внутрішню  адміністрацію,  а  організація  цієї  поліції  є 
єдиною на всій території держави [6, с. 202]. Такий спо-
сіб організації поліції сприяє виробленню єдиного на всій 
території держави підходу у сфері охорони публічної без-
пеки, а також підпорядкуванню єдиним правилам її забез-
печення.

Статтею  32  Закону  Португальської  Республіки  «Про 
організацію поліції публічної безпеки» визначені завдан-
ня  поліції  публічної  безпеки,  основними  серед  яких  є:  
а) гарантувати умови безпеки, які дають можливість для 
реалізації прав і свобод, поваги до гарантій для громадян, 
а також можливість повноцінного функціонування демо-
кратичних  інститутів  відповідно до  засад легальності  та 
діяльності  правової  держави;  б)  гарантувати  публічний 
спокій і порядок, безпеку і захист осіб та майна; в) забез-
печувати  загальне  запобігання  злочинності  у  взаємодії  
з  іншими силами  і службами безпеки; г)  запобігати вчи-
ненню інших дій, що суперечать закону та встановленим 
правилам [6, с. 202].

Таким  чином,  поліцейське  законодавство  Португаль-
ської Республіки передбачає утворення розгалуженої сис-
теми поліції публічної безпеки як самостійної організації, 
що має  єдиний  центр  управління,  єдині  повноваження  і 
функції. 

Висновки. Отже, для забезпечення публічної безпеки 
і порядку в зарубіжних країнах створений спеціальний по-
ліцейський орган – адміністративна поліція (Французька 
Республіка та ін.), поліція публічної безпеки (Португаль-
ська Республіка), виключенням є поліція Великобританії, 
де  повноваження  у  цій  сфері  виконують  усі  відділи  та 
органи  поліції.  Кожен  із  зазначених  органів має широке 
коло повноважень у сфері забезпечення публічної безпеки 
і порядку. На нашу думку, необхідно звернутися до міжна-
родного досвіду і наділити територіальні (місцеві) органи 
поліції України більш широким колом повноважень у цій 
сфері  з  метою  ефективного  забезпечення  Національною 
поліцією України публічної безпеки і порядку в державі. 
Також вважаємо за необхідне законодавчо визначити тер-
міни «публічна безпека» і «публічний порядок» для пра-
вильного застосування цих понять.
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Досліджено питання обов’язкового державного захисту вкладів фізичних осіб в Україні на підставі аналізу основних принципів ефек-
тивного банківського нагляду, розроблених Базельським комітетом із банківського нагляду, та ролі Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб України у забезпечення надійності фінансової системи держави.

Ключові слова: вклади фізичних осіб, Базельські принципи ефективного фінансового контролю, Фонд гарантування вкладів фізич-
них осіб України. 

Исследован вопрос обязательной государственной защиты вкладов физических лиц в Украине на основании анализа основных 
принципов эффективного банковского надзора, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору, и роли Фонду гаранти-
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Research on issues related to obligatory state protection of deposits of private individuals in Ukraine based on the analysis of the core prin-
ciples of effective banking supervision developed by the Basel Committee on banking supervision, and the role of the Deposit Insurance Fund of 
Ukraine in ensuring the reliability of the financial system of the state.
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Постановка проблеми. Глобальна  фінансова  криза 
охопила більшість держав світу й спонукала уряди країн 
до  дій,  спрямованих на  створення  або модернізацію ме-
ханізмів,  які  б  сприяли  підтримці  національних  банків-
ських систем, а також забезпеченню ефективного захисту 
інтересів вкладників банків. Ситуація, що склалась у світі 
в період кризи, призвела до створення єдиної системи дер-
жавного  захисту  (страхування)  вкладів  (депозитів)  через 
узгодження міжнародних принципів та стандартів побудо-
ви ефективного гарантування вкладів.

Однією з найбільших проблем сьогодення є захист ін-
тересів вкладників-фізичних осіб. Найбільш ефективним 
засобом  є  державний  захист  (гарантування)  вкладів,  що 
запобігає банківській паніці та відтоку депозитів. 

Стан опрацювання. Дослідженням окремих аспектів 
функціонування  системи  гарантування  вкладів фізичних 
осіб займалися представники як економічної, так і фінан-
сово-правової  науки:  А.Г.  Баришников,  А.Я.  Берегуля, 
Л.К. Воронова, Т.В. Мазур, В.І. Огієнко, О.П. Орлюк та ін.

Метою статті є  аналіз  європейських  підходів  щодо 
застосування принципів ефективного фінансового контр-
олю,  порівняння  їх  із  чинним  національним  законодав-
ством та аналіз ступеня правового забезпечення держав-
ного захисту вкладів фізичних осіб в Україні.

Виклад основного матеріалу. Істотну  роль  у  ство-
ренні  обов’язкового  державного  захисту  вкладів  в  Єв-
ропі  (наприклад,  у  Фінляндії,  Великобританії,  Болга-
рії,  країнах  Балтики  тощо)  зіграла Директива  94/19/ЄС 
Європейського парламенту  і Ради від 30 травня 1994 р.  
«Щодо  схем  гарантування  депозитів»  [1].  Директива 
встановила, що кожна держава-член ЄС здійснює контр-
оль за створенням і офіційним визнанням на своїй тери-
торії  однієї  або кількох  систем  гарантування депозитів. 
Без  участі  в  системі  гарантування  (страхування)  вне-
сків,  що  одержала  офіційний  статус  у  державі,  жодна 
з  кредитно-фінансових  установ  не  має  права  приймати 
внески, незважаючи на наявність дозволу на банківську 
діяльність. Директивою також була закріплена сума, за-
вдяки якій мають покриватися сукупні депозити кожного 
вкладника відповідними схемами гарантування, у розмі-
рі до 20 000 екю у випадку недоступності депозитів (ст. 
7). Сума може переглядатися раз на п’ять років залежно 

від  економічної  та монетарної  ситуації  й  розвитку бан-
ківського сектора.

У  1997  р.  Базельським  комітетом  були  розроблені 
«Ключові  принципи  ефективного  банківського  нагляду» 
[3,  с.  145],  але  гарантуванню  (страхуванню)  вкладів  був 
присвячений  лише  короткий  додаток  до  них,  де  конста-
тується,  що  добре  сконструйована  система  страхування 
депозитів може сприяти укріпленню довіри до фінансової 
системи.

Виправленню  ситуації  сприяло  проведення  у  верес-
ні  2001  р. Форуму  за фінансову  стабільність,  де  вперше 
буди  представлені  офіційні  рекомендації щодо  взаємодії 
учасників  систем  забезпечення  фінансової  стабільності 
під назвою «Керівництво зі створення ефективних систем 
страхування  депозитів».  У  травні  2002  р.  була  створена 
Міжнародна  асоціація  страховиків  депозитів  (МАСД  – 
IADI).  Мета  її  діяльності  полягає  в  тому,  щоб  сприяти 
підвищенню  ефективності  гарантування  (страхування) 
депозитів  шляхом  розробки  рекомендацій  та  розвитку 
міжнародного співробітництва».[4, с. 63]

У 2008 р. на черговому засіданні міністрів фінансів та 
керівників центральних банків провідних промислово роз-
винених країн була представлена доповідь Форуму фінан-
сової стабільності на тему «Про заходи з підвищення стій-
кості ринку та укріплення індустріальної інфраструктури» 
[4, с. 64]. На саміті «великої вісімки», що відбувся 7–8 лип-
ня 2008 р. в Японії, була виказана підтримка висновків і ре-
комендацій, що вміщуються у доповіді Форуму фінансової 
стабільності. У докладі відзначено  зростання ролі  систем 
страхування депозитів у підтримці стабільності національ-
них  фінансових  систем.  Так,  підкреслюється  важливість 
ефективних  механізмів  компенсацій  власників  депозитів 
для  підтримання  довіри  населення, що  сприяють  підтри-
манню довіри до фінансової системи загалом [2, с. 130].

Міжнародна  спільнота  дійшла  висновків  про  необ-
хідність узгодження міжнародного набору принципів для 
ефективних систем гарантування (страхування) депозитів. 
Зазначимо, що такі принципи мають базуватися на визна-
нні того, що страхування депозитів у країнах може бути 
організовано по-різному, але воно має відповідати таким 
механізмам страхування депозитів, які б давали змогу до-
сягати мети, визначеної у цих принципах. 
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У червні 2009 р. Базельський комітет  із банківського 
нагляду  та  Міжнародна  асоціація  страховиків  депозитів 
прийняли спільний документ «Базові принципи для ефек-
тивних систем страхування депозитів», в якому сформу-
льовані рекомендації підтримки фінансової та соціальної 
стабільності [5].

Продовженням  цієї  спільної  роботи  стала  підго-
товка  Методології  оцінки  національних  систем  стра-
хування  вкладів  на  предмет  дотримання  розроблених 
принципів, яка у вересні 2009 р. була скерована на узго-
дження до Міжнародного валютного фонду. Згаданий до-
кумент заснований на 18 базових принципах, які поділені  
на 10 груп:

– постановка цілей, які ставить держава перед систе-
мою страхування депозитів (принципи: 1 – цілі державної 
політики; 2 – мінімізація морального збитку);

–  функції  та  повноваження  організації,  що  управляє 
функціонуванням  системи  страхування  депозитів  (прин-
ципи: 3 – мандат; 4 – повноваження);

– управління системою страхування депозитів (прин-
цип 5 – корпоративне управління);

– відносини з  іншими учасниками мережі фінансової 
безпеки та питання трансграничної діяльності (принципи: 
6  –  взаємодія  з  іншими  учасниками  системи  фінансової 
безпеки; 7 – питання трансграничного характеру);

–  членство  в  системі  страхування  депозитів  та  стра-
хове  повернення  (принципи:  8  –  обов’язкове  членство;  
9 – страхове покриття; 10 – перехід від необмеженої  га-
рантії до системи з обмеженим розміром покриття);

– фінансування системи страхування депозитів (прин-
цип 11 – фінансування);

– програма інформування населення про вигоди та об-
меження системи страхування депозитів (принцип 12 – ін-
формованість населення);

– виокремлені правові питання, що впливають на ефек-
тивність виконання страховиком депозитів покладених на 
нього функцій (принципи: 13 – правовий захист; 14 – дії 
відносно осіб, що причасні до розорення банка);

– урегулювання неплатоспроможності банків (принци-
пи: 15 – раннє виявлення проблем та вчасне втручання та 
врегулювання; 16 – ефективні процеси врегулювання);

– виплата повернення вкладникам та компенсація затрат 
страховика  депозитів  (принципи:  17  –  виплата  відшкоду-
вання за депозитами; 18 – відшкодування витрат). [5]

Ефективність системи страхування депозитів залежить 
від  ряду  умов. У  їх  числі  стан  економіки  та  банківської 
системи; наявність належної нормативної бази; ефектив-
ність правозастосовної практики; якість управління в ор-
ганізаціях, що утворюють систему підтримки фінансової 
стабільності;  адекватність  системи  банківського  регулю-
вання та нагляду; ефективність механізмів урегулювання 
неплатоспроможності  банків;  добре  розроблений  режим 
звітності та розкриття інформації.

В  Україні  система  гарантування  (страхування)  вне-
сків  була  утворена  в  1998  р.,  коли  на  виконання  Указу 
Президента України «Про  заходи щодо  захисту прав фі-
зичних осіб-вкладників комерційних банків України» [6] 
був заснований Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
(далі  – ФГВФО,  або Фонд),  як  державна  спеціалізована 
установа,  що  виконує  функції  державного  керування  в 
сфері  гарантування  вкладів  фізичних  осіб.  Метою  його 
створення було  забезпечення  захисту  інтересів фізичних 
осіб  –  вкладників  банків,  створення  фінансових  можли-
востей для відшкодування їм коштів у разі неможливості 
виконання  банками  вимог  вкладників  щодо  повернення 
коштів. З 2001 р. Фонд почав діяти на підставі власного 
статусного Закону України «Про Фонд гарантування вкла-
дів фізичних осіб», який на сьогодні втратив чинність [7].

23 лютого 2012 р. був прийнятий Закон України «Про 
систему  гарантування  вкладів  фізичних  осіб»  [8],  яким 
встановлені  правові,  фінансові  та  організаційні  засади 

функціонування  системи  гарантування  вкладів фізичних 
осіб,  повноваження  ФГВФО,  порядок  виплати  Фондом 
відшкодування за вкладами, а також регулюються відно-
сини між Фондом, банками, НБУ, визначаються повнова-
ження та функції ФГВФО щодо виведення неплатоспро-
можних банків з ринку і ліквідації банків. 

Закон  закріпив  за  ФГВФО  функцію  виведення  не-
платоспроможних  банків  із  ринку.  Наступного  робочого 
дня після  офіційного  отримання  рішення Національного 
банку України  про  віднесення  банку  до  категорії  непла-
тоспроможних, ФГВФО розпочинає процедуру виведення 
такого банку з ринку та запровадження в ньому тимчасової 
адміністрації. У разі прийняття НБУ рішення про ліквіда-
цію  банку  ФГВФО  набуває  прав  ліквідатора,  призначає 
уповноважену  особу  та  розпочинає  процедуру  ліквідації 
банку (за виключенням випадків, коли ліквідація відбува-
ється за ініціативою власників банку, який Національним 
банком України не віднесено до категорії проблемних або 
неплатоспроможних).

Загалом можна говорити про сформованість в Україні 
достатньої правової бази для нормального функціонуван-
ня  системи  державного  захисту  (гарантування)  вкладів 
фізичних осіб.

Незважаючи  на  період  фінансової  нестабільності  
в Україні, маємо констатувати, що ситуація, яка склалася 
навколо  публічного  акціонерного  товариства  комерцій-
ний  банк  «Приватбанк»  (далі  –  ПАТ  КБ  «Приватбанк», 
або Приватбанк) у грудні 2016 р., довела життєздатність 
правового регулювання процедури капіталізації за участі 
держави банків в Україні. 

18  грудня  2016  р.  Національний  банк  України  при-
йняв  рішення  про  віднесення  Приватбанку  до  категорії 
неплатоспроможних,  повною мірою  усвідомлюючи  його 
проблеми та  враховуючи важливість його  як  системного 
банку для здоров’я фінансового сектору та економіки кра-
їни загалом. Дії НБУ були виправдані, оскільки загальна 
потреба Приватбанку в капіталі становила 148 млрд грн.

На виконання норми ст. 107 Конституції України Рада 
національної  безпеки й  оборони України  з метою  забез-
печення національної безпеки прийняла рішення «Про не-
відкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки 
України  в  економічній  сфері  та  захисту  інтересів  вклад-
ників». [9] Цим документом на Кабінет Міністрів України 
за участю Національного банку України, Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, Національної  комісії  з цін-
них паперів та фондового ринку було покладено обов’язок 
невідкладно вжити вичерпних заходів щодо недопущення 
дестабілізації фінансової системи держави та забезпечен-
ня захисту прав вкладників Приватбанку.

На  підставі  висновків  Голови  Національного  бан-
ку  України  щодо  зростання  кредитних  ризиків  у  сфері 
банківських  послуг,  що  становить  загрозу  національній 
безпеці  України  в  економічній  сфері,  Указом  Президен-
та України було прийнято рішення щодо капіталізації  за 
участю держави в установленому законодавством порядку 
Приватбанку.

На виконання Указу Президента України була прийня-
та Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
забезпечення стабільності фінансової системи» [10], якою 
був визначений порядок виведення з ринку Приватбанку. 
Зазначений  порядок  регулюється  нормами  статей  39  та 
411  Закону  України  «Про  систему  гарантування  вкладів 
фізичних осіб».

Ст.  411  Закону  України  «Про  систему  гарантування 
вкладів фізичних  осіб»  закріплено  особливості  виведен-
ня неплатоспроможного банку з ринку за участю держа-
ви. Зазначено, що держава в особі Міністерства фінансів 
України або в особі банку, в якому держава є власником 
частки понад 75% акцій (крім санаційного банку), має пра-
во брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного 
банку, що здійснюється протягом двох календарних днів 
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із дня, наступного за днем початку процедури виведення 
неплатоспроможного  банку  з  ринку.  ФГВФО  протягом 
цього терміну за поданням Міністерства фінансів України 
призначає членів правління та ради банку. Держава набу-
ває право власності на акції банку після завершення двох 
календарних днів з дня, наступного за днем початку про-
цедури  виведення  неплатоспроможного  банку  з  ринку,  з 
оплатою акцій на умовах відстрочення платежу.

У випадку виведення Приватбанку з ринку був засто-
сований спосіб, визначений п. 5 ч. 2 ст. 39 Закону Украї-
ни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», де 
держава виступила інвестором. Такий порядок передбачає 
залучення коштів за рахунок державного бюджету та/або 
коштів  державного  банку  на  підставі  рішення  Кабінету 
Міністрів  України  за  пропозицією  Національного  банку 
України, де передбачається розрахунок можливої потреби 
у додатковій капіталізації банку з урахуванням консерва-
тивних сценаріїв економічного розвитку.

У день прийняття Кабінетом Міністрів України рішен-
ня про участь держави у виведенні неплатоспроможного 
банку  з  ринку  копія  рішення передається  до ФГВФО та 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міні-
стрів України не пізніше наступного дня після дня запро-
вадження тимчасової адміністрації.

У день отримання такого рішення ФГВФО затверджує 
план  врегулювання  для  виведення  неплатоспроможного 
банку з ринку без пошуку інших інвесторів.

ФГВФО у день отримання рішення Кабінету Міністрів 
України перед здійсненням капіталізації банку за участю 
держави приймає рішення про залучення міжнародно ви-
знаної аудиторської фірми для проведення у тримісячний 
строк оцінки фінансового стану банку, визначення капіта-
лу банку та потреби у його додатковій капіталізації з ура-
хуванням  консервативних  сценаріїв  економічного  розви-
тку, визначених Національним банком України.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів Украї-
ни про участь держави у виведенні неплатоспроможного 
банку з ринку ФГВФО вживає заходів до додаткового роз-
міщення акцій нової емісії за умов, передбачених п. 5 ч. 2 
ст. 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб».

До здійснення внеску до статутного капіталу ФГВФО:
– зобов’язаний повністю сформувати резерви банку на 

покриття збитків за активними банківськими операціями, 
зокрема  з  урахуванням  ризиків  неповернення  кредитів 
пов’язаними  особами,  ґрунтуючись  на  висновках  та  ін-
формації, що надійшли від Національного банку України;

–  має  право  розпорядитися  необтяженими  грошови-
ми  зобов’язаннями  банку  перед  пов’язаними  особами,  а 
також  необтяженими  грошовими  зобов’язаннями  перед 
юридичними  та  фізичними  особами,  що  не  пов’язані  з 
банком, крім коштів за поточними та депозитними рахун-
ками таких осіб шляхом обміну зазначених зобов’язань на 
акції додаткової емісії банку.

Якщо  капітал  банку  за  результатами формування  ре-
зервів та обміну зобов’язань на акції додаткової емісії бан-
ку  залишається  від’ємним чи нульовим, ФГВФО продає 
акції  неплатоспроможного  банку  Міністерству  фінансів 
України у повному обсязі за одну гривню. Кошти від про-
дажу неплатоспроможного банку спрямовуються на попо-
внення коштів ФГВФО.

Таким чином, з огляду на Закон України «Про систе-
му  гарантування  вкладів  фізичних  осіб»,  визначається, 
що план врегулювання складається відповідно до вимог, 
встановлених  актами ФГВФО,  де  на  підставі  оцінки фі-
нансового  й  майнового  стану  банку  визначаються  захо-
ди  щодо  виведення  неплатоспроможного  банку  з  ринку 
шляхом  продажу  неплатоспроможного  банку  інвестору 
(об’єднанню інвесторів).

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  «Деякі  пи-
тання забезпечення стабільності фінансової системи» [10] 

було визначено, що держава в особі Міністерства фінансів 
придбаває акції ПАТ КБ «Приватбанк» у повному обсязі 
за одну  гривню та  з метою відновлення та  забезпечення 
стабільної роботи Приватбанку держава в особі Міністер-
ства фінансів бере участь у його додатковій капіталізації 
шляхом придбання  акцій додаткової  емісії  наявної номі-
нальної вартості на суму, що не перевищує розміру міні-
мальної  потреби  в  капіталі,  розрахованої  Національним 
банком України.

На  Міністерство  фінансів  України  було  покладено 
обов’язок щодо:

–  забезпечення  укладення  договору  купівлі-продажу 
акцій Приватбанку після здійснення ФГВФО заходів, ви-
значених статтею 411 Закону України «Про систему гаран-
тування  вкладів  фізичних  осіб»,  забезпечення  прозорої, 
керованої, контрольованої й безперервної роботи системи 
інформаційних  технологій  і  процесів  оброблення  інфор-
мації  та  узгодження  з  Національним  банком  плану  під-
тримання ліквідності Приватбанку. Видатки на придбання 
зазначених акцій було здійснено за рахунок коштів, перед-
бачених Міністерству фінансів у державному бюджеті на 
його утримання;

– здійснення випуску облігацій внутрішньої державної 
позики в розмірі до 116 800 000 000 грн. зі строком обі-
гу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні не 
вище 10,5% річних  із подальшим внесенням  їх від  імені 
держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку;

– внесення пропозиції у тримісячний строк щодо необ-
хідності  додаткової  капіталізації Приватбанку  за  резуль-
татами  проведеної  міжнародно  визнаною  аудиторською 
компанією оцінки його фінансового стану.

Таким  чином,  уряд  ухвалив  рішення  про  входження 
держави до капіталу ПАТ КБ «Приватбанк». Документом 
передбачено, що 100% акцій банку буде належати державі 
в особі Міністерства фінансів. Це гарантує клієнтам При-
ватбанку  захист  розміщених  у  ньому  коштів  та  заоща-
джень, допоможе уникнути системних ризиків для банків-
ського сектору та стане запорукою збереження фінансової 
стабільності у країні.

Міністр фінансів України заявив, що урядом були виді-
лені кошти з державного бюджету, які стабілізували банк. 
При цьому державний бюджет залишився збалансованим, 
а бюджетні параметри – в межах, зумовлених програмою 
МВФ.

Правовою підставою участі ФГВФО у виведенні з рин-
ку ПАТ КБ «Приватбанк» за участі держави було рішення 
Правління Національного банку України [11], відповідно 
до якого виконавчою дирекцією ФГВФО у банку було за-
проваджено тимчасову адміністрацію [12].

Тимчасову адміністрацію в Приватбанку було введено 
з 19 грудня 2016 р. до моменту реалізації плану врегулю-
вання, а саме викупу Міністерством фінансів України ак-
цій банку. Роль та функції ФГВФО у цьому процесі були 
суто технічними. Обов’язки ФГВФО, відповідно до чин-
ного законодавства, обмежуються зобов’язаннями встано-
вити контроль над банком, сформувати резерви та продати 
його новому власнику – державі.

21  грудня  2016  р.  між  Міністерством  фінансів  та 
ФГВФО  було  підписано  договір  про  продаж  100%  ак-
цій ПАТ КБ «Приватбанк». Станом на 21 грудня капітал 
Приватбанку мав  від’ємне  значення,  і Фонд  гарантуван-
ня, відповідно до Закону України «Про систему гаранту-
вання вкладів фізичних осіб», продав повний обсяг акцій 
цього  банку  Міністерству  фінансів  за  1  грн.  Передача 
Приватбанку у державну власність стала  гарантією його 
докапіталізації.  Держава  стала  гарантом  виконання  усіх 
зобов’язань перед клієнтами банку зі збереженням валю-
ти вкладів та інших умов. У результаті вище перелічених 
заходів, статутний капітал Приватбанку був збільшений за 
рахунок викупу акцій допемісії на 29, 4 млрд грн. і стано-
вив на 21 грудня 2016 р. 50,7 млрд грн. 
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З 22 грудня 2016 р. ФГВФО припинено тимчасову ад-
міністрацію  у  Приватбанку  та  відкликано  повноваження, 
делеговані уповноваженим особам Фонду на тимчасову ад-
міністрацію, оскільки Міністерством фінансів України було 
виконано  план  врегулювання  неплатоспроможного  банку 
ПАТ КБ «Приватбанк» та в депозитарній системі було заре-
єстровано право власності на акції публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Приватбанк». [13]

Світова  спільнота  (представники МВФ, ЄБРР, Світо-
вого банку тощо) підтримала дії української влади щодо 
входження держави у капітал Приватбанку. [14]

На виконання  ст.  17 Закону України «Про Державний 
бюджет України на  2016  рік» щодо права Кабінету Міні-
стрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої 
державної позики в межах установлених обсягів, 28 груд-
ня 2016 р. уряд прийняв постанову «Про забезпечення на-
дання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» 
[15],  де  передбачено, що Міністерство  фінансів  із  метою 
надання кредиту ФГВФО здійснює випуск облігацій вну-
трішньої державної позики в розмірі 7 941 000 000 грн. із 
строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу 
до 10% річних в обмін на векселі, видані Фондом на тих са-
мих умовах, з виплатою відсотків за векселями одночасно з 
оплатою векселя. Таким чином, була дотримана процедура 
капіталізації за участю держави Приватбанку. 

Висновки. Отже, ситуація, що склалася на сьогодні в 
національній  фінансовій  системі,  потребує  застосування 
широкого  спектру  заходів.  У  цьому  ключову  роль  віді-
грає розвиток системи державного захисту (гарантування) 
депозитів  фізичних  осіб,  наприклад шляхом  збільшення 
гарантованої суми виплат, зміцнення механізмів фінансу-
вання тощо.

Адекватність  правового  регулювання  захисту  депо-
зитів  сучасними фінансовими умовами  є  гарантією його 
ефективності.  Узгодження  нормативно-правової  бази  з 
умовами реальної ситуації, що склалася на ринку, характе-
ризує державу як відповідального гаранта, що піклується 
про благополуччя своїх громадян та сприяє встановленню 
фінансової  стабільності. Ситуація  з публічним акціонер-
ним товариством КБ «Приватбанк» довела спроможність 
фінансової системи України загалом та правового регулю-
вання державного  захисту  (гарантування)  вкладів фізич-
них осіб зокрема. 

Проте  нагальною  залишається  проблема  виплат  га-
рантованих  вкладникам  державою  сум  депозитів.  Про-
цедура здійснення виплат ФГВФО в Україні є достатньо 
складною та розтягнутою в часі, що в умовах нестабільної 
фінансової  ситуації,  росту  інфляції призводить до  знеці-
нення вкладів та, на жаль, підриває довіру до банківської 
системи держави. 
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Стаття присвячена з’ясуванню сутності поняття корупції, проаналізовано причини й умови, що сприяють вчиненню корупційних діянь, 
законодавство із цього питання та наукова література, що дало змогу визначити основні напрями боротьби з корупцією. Сформульовано 
висновки щодо боротьби з корупцією у сучасних умовах.

Ключові слова: антикорупційна програма, корупція, боротьба з корупцією, запобігання корупції, протидія корупції.

Статья посвящена выяснению сущности понятия коррупции, проанализированы причины и условия, способствующие совершению 
коррупционных деяний, законодательство по этому вопросу и научная литература, что позволило определить основные направления 
борьбы с коррупцией. Сделаны выводы относительно борьбы с коррупцией в современных условиях.

Ключевые слова: антикоррупционная программа, коррупция, борьба с коррупцией, предотвращение коррупции, противодействие 
коррупции.

The article is devoted to clarifying the nature of the concept of corruption, analyzes the reasons and the conditions promoting Commission 
of corruption acts. The study analyzed the legislation on the subject and scientific literature, which allowed determining the main directions of the 
fight against corruption. Conclusions concerning the fight against corruption in modern conditions.

Key words: anti-corruption program, corruption, fighting corruption, preventing corruption, fighting corruption.

Постановка проблеми. Корупція, особливо в умовах 
поглиблення  соціально-політичної  та  фінансово-еконо-
мічної кризи в державі, є серйозною загрозою національ-
ній безпеці України. Вона стала одним із негативних чин-
ників, що істотно впливає як на ефективність національної 
системи державного управління, так і на функціонування 
органів державної влади. Корупція підриває стабільність 
країни й систему правопорядку, захищеність прав, свобод 
і законних інтересів громадян. Сьогодні в нашій державі 
дуже гостро відчувається проблема корупції, і розв’язати 
її  можливо  лише  реалізувавши  цілий  комплекс  антико-
рупційних заходів, які мають послідовно здійснюватися в 
кожній  із  сфер  суспільних  відносин. Комплекс має  бути 
спрямований не лише на викорінення корупції як явища, 
а й запобігати умовам, що можуть сприяти її виникненню 
[2, c. 4]. 

Стан опрацювання. Проблема  запобігання  і  проти-
дії  корупції  неодноразово  була  предметом  наукового  до-
слідження  багатьох  вітчизняних  науковців,  таких,  як  
Ю.В.  Александров,  П.П.  Артеменко,  О.М.  Бандурка,  
Б.І.  Бараненко,  В.П.  Бахін,  В.І.  Бояров,  Ф.Г.  Бурчак,  
О.А. Гапон,  І.М. Данішин, Е.О. Дідоренко, Д.Г. Заброда, 
М.В.  Корнієнко,  В.О.  Коновалова,  М.Й.  Коржанський, 
В.В.  Крутов.  Незважаючи  на  це,  дослідження  проблеми 
запобігання  та  протидії  корупції  в  Україні  потребує  ви-
вчення, а пошук шляхів боротьби з корупцією привертає 
дедалі більше уваги науковців.

Мета статті полягає у з’ясуванні стану та проблем, що 
виникають під час боротьби з корупцією в сучасних умо-
вах, а також встановленні причин, що сприяють проявам 
корупції.

Виклад основного матеріалу. Корупція  є  однією  з 
найбільш  актуальних  проблем  функціонування  україн-
ської держави і розвитку нашого суспільства. За сучасних 
умов  корупція  стала  чинником,  який  реально  загрожує 
національній безпеці і конституційному ладу України. Це 
явище негативно впливає на різні сфери суспільного жит-
тя нашої країни: економіку, політику, управління, соціаль-
ні та правові відносини, суспільну свідомість, міжнародні 
зв’язки.[3, с. 67].

Корупція – це стародавнє явище, як і соціальний поря-
док, що керує життям людей. І так само давно люди нама-

гаються знайти причини корупції та способи її обмеження.
Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жов-

тня 2014 р.  визначає корупцію як використання особою, 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних із ними 
можливостей  із  метою  одержання  неправомірної  вигоди 
або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки (про-
позиції)  такої  вигоди для себе чи  інших осіб  або,  відпо-
відно,  обіцянка  (пропозиція)  чи  надання  неправомірної 
вигоди особі,  або на  її  вимогу  іншим фізичним чи юри-
дичним особам із метою схилити цю особу до протиправ-
ного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних із ними можливостей [4].

На сьогодні боротьбу з корупцією за складністю сміли-
во можливо прирівняти до боротьби з людськими гріхами. 
Вона, по суті, і є комбінацією таких гріхів, як жадібність, 
заздрість, лінь і невгамовна спрага до насолод. Світ вла-
штований таким чином, що людські вади неможливо зни-
щити, проте суспільство і держава можуть їх попередити 
й обмежити.

Корупція  як  негативний  соціальний  чинник  суспіль-
ного  життя  є  суттєвою  перешкодою  розбудові  правової 
держави  та  громадянського  суспільства  в  Україні,  заважає 
демократичним  перетворенням,  зводить  нанівець  важ-
ливі  реформаторські  починання,  не  сприяє  позитивному 
іміджу України в міжнародних відносинах. У Законі Укра-
їни  «Про  засади  державної  антикорупційної  політики  в 
Україні  (Антикорупційна  стратегія)  на  2014–2017  рр.»  
№ 1699-VII від 14.10.2014 р. підкреслюється, що розв’язання 
проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського 
суспільства на сучасному етапі розвитку держави [5]. 

Її  вирішенню  має  сприяти  активна  антикорупційна 
діяльність,  відповідне  законодавче  забезпечення,  рішу-
чі  дії  владних  структур,  керівництва  держави  й  учасни-
ків освітнього процесу. Як  зазначено в Антикорупційній 
стратегії, одним із найбільш істотних чинників подолання 
корупції  є  ставлення населення до цієї  проблеми.  За  ре-
зультатами  досліджень,  проведених  в  Україні  протягом 
останніх  років,  більше  половини  населення  схильне  до 
вчинення  корупційних  правопорушень,  якщо  це  може 
сприяти розв’язанню проблеми. Крім того, значна части-
на  населення  не  кваліфікує  певні  вчинки  як  корупційні, 
усвідомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки 
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нормам моралі чи професійної етики. За умови ефектив-
ної роз’яснювальної роботи населення може змінити став-
лення до такої практики як до неприйнятної, у такий спо-
сіб антикорупційний потенціал суспільства значно зросте. 
Отже, нагальними є системне запровадження проведення 
освітніх заходів щодо моделей поведінки в тих чи інших 
ситуаціях  із можливими корупційними ризиками;  запро-
вадження культури повідомлення спеціально уповноваже-
ним  суб’єктам у  сфері  протидії  корупції  про факти  вчи-
нення корупційних правопорушень; подолання пасивності 
суспільства щодо  протидії  корупції;  залучення широких 
верств  населення  до  активної  участі  в  антикорупційній  
діяльності [7, c. 4]. 

Недостатня правова обізнаність громадян досить час-
то є причиною порушень їхніх основних прав і свобод у 
повсякденному  житті,  серйозною  перепоною  реалізації 
ними  конституційно  закріплених  норм.  Більшість  гро-
мадян не знає правового механізму захисту своїх прав, а 
інша  частина  взагалі  не  обізнана  з  ними.  Таке  станови-
ще зумовлює необхідність усебічного роз’яснення основ 
правових  актів,  утвердження  їх  у  свідомості  громадян, 
перетворення на переконання й  утілення  в практику по-
всякденної поведінки. Адже саме суспільство є  істотним 
елементом у справі боротьби з корупцією, тому що воно, 
до певної міри, самостійно залучено в практику корупції. 
Водночас його участь необхідна, тому що існує безліч ро-
лей, які суспільство може відіграти більш ефективно, ніж 
будь-який інший інститут [7, c. 122].

Так,  одним  з  ефективних  інструментів  контролю над 
корупцією бюрократичного апарату є свобода слова й за-
соби  масової  інформації,  які  здійснюють  інформування 
населення  про  негативний  вплив  корупції  на  авторитет 
державної влади й суспільство загалом. 

Крім  того,  дієвим  засобом  у  боротьбі  з  корупцією  є 
консультації,  що  надаються  громадянам  через  мережу 
правових  громадських  приймалень,  а  також  роз’яснення 
щодо  антикорупційного  законодавства  України  з  метою 
негативного  ставлення до проявів  корупції  та  виявлення 
факторів, що їм сприяють.

З метою запобігання та протидії корупції в Україні Наці-
ональне агентство з питань запобігання корупції затверди-
ло Наказ № 41/17 від 1 березня 2017 р. «Про затвердження 
Антикорупційної програми в Національному агентстві з пи-
тань запобігання корупції на 2017 р.». Серед основних за-
ходів із реалізації загальної відомчої політики щодо запобі-
гання та протидії корупції у сфері Національного агентства 
у 2017 р. є: поточний моніторинг та координація виконання 
Антикорупційної стратегії на 2015–2017 рр., координація та 
надання  методичної  допомоги щодо  виявлення  корупціо-
генних ризиків у діяльності органів влади і реалізації ними 
заходів щодо їх усунення, зокрема підготовки та виконання 
антикорупційних програм; надання роз’яснень, методичної 
та  консультаційної  допомоги  з  питань  застосування  актів 
законодавства  з питань  етичної поведінки,  запобігання  та 
врегулювання  конфлікту  інтересів  у  діяльності  осіб,  упо-
вноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб, моніторинг та 
контроль  за  виконанням  відповідних  актів;  інформування 
громадськості  про  здійснювані  Національним  агентством 
заходи щодо запобігання корупції [6].

Висновки. Отже,  з  корупцією  можна  боротися,  ви-
користовуючи  різні  заходи:  по-перше,  суто  репресивні, 
які  полягають  у  розкритті  корупційних  правопорушень 
і  притягненні  винних  осіб  до  відповідальності,  або,  по-
друге, превентивні, серед яких підвищення прозорості та 
доброчесності державних структур, забезпечення рівного 
доступу осіб до державної служби, проведення спеціаль-
ної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття 
посад в органах державної влади й місцевого самовряду-
вання тощо.

У  подальшому,  зважаючи  на  зміни  у  соціально-по-
літичному  й  економічному житті  суспільства,  необхідно 
корегувати  стратегію  і  тактику  цієї  боротьби  в  напрям-
ку  пошуку  оптимального  співвідношення  репресивних  і 
попереджувальних  заходів.  Саме  високий  рівень  норма-
тивності,  чітке  законодавче  врегулювання,  системність 
заходів  і  мають  визначити  стратегію  і  тактику  боротьби  
з корупцією в сучасних умовах.
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У статті розглядаються особливості використання офшорних механізмів з метою тінізації прибутків та можливих шляхів подолання 
тінізації економічних процесів в Україні.

Ключові слова: офшорні механізми, мінімізація податкових зобов’язань, тінізація економічних процесів, тінізація прибутків, транс-
фертне ціноутворення.

В статье рассматриваются особенности использования оффшорных механизмов для тенизации доходов и предлагаемых путей пре-
одоления тенизации экономических процессов Украины.

Ключевые слова: оффшорные механизмы, минимизация налоговых обязательств, тенизация экономических процессов, тениза-
ция доходов; трансфертное ценообразование.

The article dwells upon the peculiarities of offshore mechanisms as means of concealing incomes and suggests ways to overcome the 
shadow economy processes in Ukraine.

Key words: offshore mechanisms, minimization of tax obligations, concealment of economic processes, concealment of incomes, transfer 
pricing.

Постановка проблеми. На наш погляд, сучасну еко-
номіку вже не можна уявити без офшорної господарської 
діяльності,  яка  використовується  суб’єктами  господарю-
вання майже у всіх видах діяльності й у всіх країнах.

Як  зазначає  О.К.  Бозуленко,  офшорні  зони  (або  по-
даткові  гавані)  є  специфічним  інструментом  стимулю-
вання  інвестиційної  діяльності  і  збільшення надходжень 
до  бюджетів  депресивних  територій,  економічний  ефект 
якого ґрунтується на явищі зростання державних доходів 
завдяки  розширенню  податкової  бази  (використанню  її 
особливого виду доходів, отриманих лише від здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності) та мінімізації величини 
податкового навантаження. Доходи від офшорного бізнесу 
в податкових гаванях складають до половини обсягу дер-
жавних бюджетів [1, с. 52]. У свою чергу, Ю.О. Волкова 
вважає, що розвиток співробітництва з офшорними юрис-
дикціями для України посідає значне місце, щороку зрос-
тають  обсяги  офшорних  операцій.  Наші  підприємці  та 
олігархічна верхівка чудово розуміють усі наведені вище 
переваги, які надаються учасникам [2, с. 44–45].

Близько 80% інвестицій в Україну зроблено українця-
ми через офшорні компанії. Значна частка інвестицій над-
ходить до нас із Кіпру. Кіпр формально є одним із найбіль-
ших інвесторів української економіки (входить до першої 
трійки країн-інвесторів). Разом із тим офшорному бізнесу 
притаманні негативні якості, оскільки «податкові гавані» 
та  «фінансові  раї»  стали  ключовою  ланкою  у  різнома-
нітних  схемах  легального  та  нелегального  ухилення  від 
оподаткування, важливим елементом тіньової економіки,  
з якою ведуть боротьбу всі країни світу.

Стан опрацювання. Проблемні питання  застосуван-
ня офшорних юрисдикцій досліджено у працях таких ві-
тчизняних науковців: О. Бозуленко, О. Бондаренко, В. Ви-
шневського, Ю. Волкової, О. Омельянович.

Метою статті є  дослідження  правовідносин  офшор-
них механізмів з метою уникнення тінізації прибутків та 
можливих шляхів її подолання.

Виклад основного матеріалу. Офшорні механізми є ре-
альною можливістю для українських компаній розвиватись 
у тіньовому секторі економіки, вихід з якого часто залежить 
не від посиленої боротьби з офшорними юрисдикціями, а 
від  зміни  політики  держави  до  самих  підприємств.  Вони 
покликані створювати для суб’єктів господарювання лояль-
ність державного регулювання, високий рівень банківської 
і комерційної таємниці, сприятливий валютно-фінансовий, 
фіскальний  режим.  Використання  офшорних  механізмів, 
що пов’язано з ухиленням від оподаткування та відпливом 
капіталу з України, призводить до недоотримання україн-
ським бюджетом значної частини податків. Не зважаючи на 
те, що «офшорна» діяльність на міжнародній економічній 
арені є незабороненим видом бізнесу і таким, що все біль-
ше набирає попиту серед підприємців.

Саме з метою мінімізації податків і захисту свого капі-
талу українські підприємці дедалі більше беруть активну 
участь у  створенні офшорних компаній, що пов’язано  із 
загостренням фінансової  кризи  та  спонукає  вітчизняних 
підприємців до податкового планування та оптимізації по-
датного навантаження.

У цьому контексті головним є залишення діяльності в 
межах податкового планування, спрямованого на мініміза-
цію податкових зобов’язань, без порушень податкового за-
конодавства, що можуть кваліфікуватися як ухилення від 
оподаткування. Адже у фаховій літературі є розмежування 
цих понять. Так, В. Вишневський і А. Веткін розрізняють 
терміни «ухилення  від  оподаткування»  і  «уникнення  від 
сплати податків». Під уникненням від сплати податків ро-
зуміють діяльність господарюючих суб’єктів, спрямовану 
на мінімізацію податкових зобов’язань усіма допустими-
ми законом способами: податкового режиму, залежно від 
територіальної належності,  організаційно-правові форми 
ведення бізнесу і форми угод, вибір раціональної обліко-
вої політики, найбільш вигідне з податкової погляду роз-
міщення прибутку й активів, використання недоліків у за-
конодавстві [3, с. 10].
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Л.  Омельянович  визначає  ухилення  від  податків  як 
дії  суб’єктів  господарювання, спрямовані на мінімізацію 
податкових  зобов’язань  усіма  припустимими  законодав-
ством способами, а саме: використання податкових пільг, 
вибір раціональної облікової політики, використання неу-
згодженостей у законодавстві, вибір із варіантів найвигід-
нішого з податкового погляду, розміщення прибутку й ак-
тивів, припинення легальної підприємницької діяльності 
з метою проведення її у сферу неформальної економічної 
діяльності, якщо це не вимагає, відповідно до законодав-
ства, сплати податків [4, с. 175].

Враховуючи такі фактори, можна допускати на практи-
ці два напрями (можливості) ухилення від спати податків 
українськими  суб’єктами  господарювання  –  це  етап  ле-
гальний, який базується на використанні лазівок, колізій 
або неврегульованостей  у  податковому  законодавстві,  та 
пов’язаний  із  кримінальною діяльністю  або  використан-
ням  незаконних  методів  приховування  прибутків  (зави-
щення  витрат,  спекуляція  цінами,  переведення  прибутку 
через офшорні юрисдикції, використання фіктивних ком-
паній,  «податкових  ям»,  підроблення  документів,  підкуп 
державних посадових осіб тощо).

До негативних сторін наявності офшорних механізмів 
у глобальній економіці належить недобросовісна податко-
ва конкуренція та ухилення від оподаткування, створення 
елементів нестабільності у світовій економіці та фінансах 
у  зв’язку  з можливістю накопичення  в  офшорних юрис-
дикціях  великих  обсягів  капіталів,  насамперед,  спекуля-
тивних, створення умов для відтоку капіталів, підтримка 
тіньової економіки, зменшення зайнятості в країнах-доно-
рах, отримання позаконкурентних переваг тими компанія-
ми, які використовують офшори.

Разом  із  тим  варто  враховувати  й  інший  фактор.  
О. Бондаренко  вказує, що привабливість  офшорного ме-
ханізму для українських підприємців посилюється двома 
досить  важливими  на  сьогодні  обставинами  –нестабіль-
ністю  фінансових  інститутів  України  та  високим  ступе-
нем ризику [5, с. 70]. У масштабному плані такі негативні 
явища  призводять  до  послаблення  регулюючих  вимог  у 
фінансовій  системі,  послаблюють  фінансову  активність 
держави, підривають фінансову стабільність.

Питання відмивання українських капіталів досить вагоме, 
тому що кожного року з України на закордонні рахунки через 
офшорні юрисдикції  переводяться мільярди  гривень. Таким 
явищам сприяє українське недосконале законодавство у сфері 
податкового та валютного контролів. Аналіз стану боротьби з 
негативним явищем у кредитно-фінансовій і банківській сфе-
рах свідчить, що суб’єкти тіньової економіки постійно вдоско-
налюють шляхи та методи махінацій із фінансовими ресурса-
ми, а це негативно впливає на розвиток української економіки 
й економічної безпеки держави загалом. Зрозуміло, що виве-
зені кошти при цьому залишаються в офшорних юрисдикціях, 
підтримуючи економічну стабільність інших країн.

Проблема ухилення від податків і пов’язана з нею про-
блема відмивання грошей актуальні у всіх країнах. Так, пи-
тома вага неоподаткованого доходу в  загальній масі націо-
нального доходу становить: в Австралії – 10%, Бельгії – 15%, 
Данії – 6%, Франції – 10%, Німеччині – 13%, Греції – 50%, 
Індії – 18–20%, Італії – 25%, Японії – 5%, Норвегії – 17%, Іс-
панії – 23%, Швеції – 16%, США – 15% [6, с. 4].

Згідно з теорією М. Голомші, на сьогодні тінізація еко-
номічних процесів в Україні становить значну загрозу для 
ефективного  функціонування  господарських  процесів,  у 
зв’язку з чим вагомої актуальності набуває питання роз-
роблення засобів контролю протидії цьому небезпечному 
явищу. Боротьба з відмиванням грошей є проблемою, що 
має  глобальний характер,  схеми відмивання  грошей ста-
ють дедалі більш замаскованими та складними.

З  огляду  на  зазначене,  побороти  це  явище  в  окремій 
державі неможливо. Міжнародна співпраця у цій площині 
має вирішальне значення [7, с. 87].

З метою посилення протидії  ухиленню від оподатку-
вання та тінізації економіки в системі податкового адміні-
стрування О. Воронкова пропонує:

–  створити  інформаційну  базу  підприємств,  органі-
зацій,  закладів  і  громадян  України,  які  ухиляються  від 
сплати податків,  для  використання  такої  інформації  реє-
струючими органами в разі вирішення питання про ство-
рення  такими юридичними  й фізичними  особами  нових 
суб’єктів підприємницької діяльності;

– постійно проводити масово-роз’яснювальну роботу 
із платниками податків для підвищення податкової куль-
тури в суспільстві;

– запровадити обов’язковість державної реєстрації фі-
лій, відділів та представництв фірм як юридичних осіб із 
метою дотримання інтересів регіональних бюджетів і від-
повідальності в разі банкрутства [8, с. 47–49].

Проте, на наш погляд, заходів, запропонованих О. Во-
ронковою,  не  буде  достатньо,  аби  подолати  сформовану 
багатьма роками тінізацію прибутків. Крім того, масово-
роз’яснювальна діяльність, яка із прийняттям Податково-
го кодексу України стала активно пропагувати платникам 
податків  податкову  культуру,  не  стала  дієвим  важелем  у 
вирішенні проблеми.

Необхідно  запроваджувати  різні  підходи  у  боротьбі 
з тіньовою економікою в Україні. На наш погляд, можна 
розглядати  посилення  штрафних  санкцій,  забезпечення 
невідворотності  покарання  в  разі  виявлення фактів  при-
ховування  прибутків  платниками  податків,  посилення 
відповідальності  посадових  осіб  контролюючих  органів 
за  корупційні  діяння,  підвищення  ефективності  роботи 
податкового  контролю  з  виявлення  фактів  ухилення  від 
оподаткування,  забезпечення  стабільного  та  зрозумілого 
податкового законодавства, спрощення системи оподатку-
вання та адміністрування податків, зменшення податково-
го тягаря, створення умов для роботи бізнесу, коли не буде 
необхідності  йти  «в  тінь».  За  допомогою  таких  підходів 
частка тіньової економіки буде знижуватися.

Також варта на увагу позиція І. Галкіна, який зауважує, 
що податкові системи різних країн не мають бути однако-
вими і розвинуті країни не мають нав’язувати свої умови 
бідним країнам-донорам офшорів, вони можуть оподатко-
вувати тільки те, що їм належить [9, с. 39].

Наприклад,  на  шляху  до  подолання  тінізації  еконо-
мічних процесів Україною підписана угода про технічне 
співробітництво,  яка  передбачає  співпрацю  з  податко-
вим відомством Латвії за напрямами реєстрації та обліку 
платників податків, адміністрування податків, боротьбу з 
ухиленням від сплати податків, використання електронної 
податкової звітності, обслуговування платників податків, 
навчання та розвитку персоналу та обміну  інформацією. 
Досвід  Латвії  в  даному  аспекті  дасть  змогу  запозичити 
найкращі надбання у системі оподаткування та боротьби з 
ухиленнями від сплати податків.

Ключовим інструментом у боротьбі відтоку капіталів 
і  ухилення від оподаткування  є наявність  трансфертно-
го  ціноутворення.  Під  час  встановлення  нульової  або 
мінімальної  ставки  оподаткування,  яку  можна  назвати 
податковим  демпінгом,  переманюється  мобільний  капі-
тал з інших країн, порушуючи обсяги їх податкової бази. 
Таким  чином,  відбувається  заохочення  до  ухилення  від 
оподаткування,  а  тягар  оподаткування  лягає  на  менш 
мобільну  податкову  базу  (працю,  споживання,  нерухо-
мість). Відповідно, погіршується структура економічних 
стимулів. Другим стимулом є низький рівень державного 
регулювання,  оскільки  офшорний  бізнес  є  недосяжним 
для  фінансових  розвідок  і  правоохоронних  органів  як 
провідних держав, так і держав-донорів. Це вигідно для 
банків та інших фінансових інституцій, особливо відтоді, 
як офшори стали пропонувати низький рівень капіталіза-
ції і резервних вимог, які, у свою чергу, збільшують до-
ходи від капіталу.
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Висновки. Таким  чином,  розглянувши  особливості 
офшорних  механізмів,  можна  стверджувати,  що  україн-
ське законодавство потребує відповідного удосконалення 
в бік зміни суспільно-економічних відносин. У зв’язку із 
поширенням офшорного бізнесу, а також негативним його 
впливом на економічний стан країни, що проявляється че-
рез мінімізацію податкових зобов’язань платників подат-
ків, а також значний виток капіталу з України, Податковий 
кодекс  України  має  регулювати  питання  оподаткування 
таких процесів.

Крім того, на наш погляд, потрібно зазначити, що про-
блема офшорних механізмів має вирішуватись на глобаль-
ному рівні шляхом об’єднання країн, міжнародних орга-

нізацій, що надасть  змогу  створити  спільну  законодавчу 
базу та гармонізувати податкову систему та систему санк-
цій для зменшення відпливу капіталу з країни.

Окрім  створення  відповідної  національної  та  міжна-
родної податкової бази, необхідно, щоб законодавство по-
стійно вдосконалювалося у темпі розвитку та появи нових 
схем  мінімізації  податкових  зобов’язань.  Тоді  офшорні 
юрисдикції використовуватимуть у вигляді законного  ін-
струменту мінімізації оподаткування шляхом його плану-
вання, що визначатиметься як зменшення розміру подат-
кових зобов’язань шляхом цілеспрямованих правомірних 
дій платника податку, до яких належать користування за-
конодавчими пільгами, податковими звільненнями тощо.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТиВНО-ЮРиСДиКЦІЙНОї ДІЯЛьНОСТІ 
У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДхОДАМи

CONCEPT aNd CONTENT Of ThE adMINISTraTIVE 
aNd JurISdICTIONaL aCTIVITy IN ThE fIELd Of waSTE MaNagEMENT

Попович Н.П.,
аспірант кафедри адміністративно-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті розглядаються поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності у сфері поводження з відходами, проблеми та 
перспективи розвитку правового регулювання адміністративної відповідальності щодо поводження з відходами на національному рівні у 
контексті адміністративно-юрисдикційної діяльності уповноважених органів. Проводиться аналіз чинного національного законодавства у 
сфері поводження з відходами щодо адміністративно-юрисдикційної діяльності. 

Ключові слова: поводження з відходами, адміністративна-юрисдикційна діяльність, адміністративне правопорушення, адміністра-
тивний спір.

В статье рассматриваются понятие и содержание административно-юрисдикционной деятельности в сфере обращения с отходами, 
проблемы и перспективы развития правового регулирования административной ответственности по обращению с отходами на нацио-
нальном уровне в контексте административно-юрисдикционной деятельности уполномоченных органов. Проводится анализ действую-
щего национального законодательства в сфере обращения с отходами по административно-юрисдикционной деятельности.

Ключевые слова: обращение с отходами, административно-юрисдикционная деятельность, административное правонарушение, 
административный спор.

The article discusses the concept and content of administrative and jurisdictional activity in the field of waste management, problems and 
prospects of legal regulation of administrative responsibility for waste management at the national level in the context of administrative and juris-
dictional activity of authorities. The analysis of national legislation in the field of waste management on administrative and jurisdictional activity.

Key words: waste management, administrative and jurisdictional activities, administrative violation, administrative dispute.

Постановка проблеми. Крім  державного  нагляду,  у 
сфері  поводження  з  відходами  здійснюється  такий  вид 
правозастосовної  діяльності  правоохоронного  характеру, 
як  адміністративно-юрисдикційний.  Предметом  цього 
виду діяльності є юридичні справи, які розглядаються та 
вирішуються у процесі її здійснення. Разом із тим в юри-

дичній науці відсутня єдність у поглядах на характер та-
ких справ. У межах одного з підходів як предмет діяльнос-
ті  виділяють  адміністративно-правовий  спір.  Такі  спори 
виникають з ініціативи керованої сторони, що випробовує 
на собі вплив того чи іншого суб’єкта виконавчої влади і 
вважає цей вплив дефектним, і з ініціативи керуючої сто-
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рони під час порушення справи про притягнення громадя-
нина до адміністративної відповідальності. У зазначеному 
контексті адміністративне правопорушення розглядається 
як різновид адміністративно-правового спору.  Інші вчені 
вважають, що предметом адміністративно-юрисдикційної 
діяльності виступає адміністративне правопорушення.

Стан опрацювання. Питання,  які  окреслюють  тео-
ретичні  підходи  до  визначення  поняття  та  особливостей 
адміністративно-юрисдикційної діяльності за порушення 
законодавства про поводження з відходами, досліджували 
вчені: В. Авер’янов, А. Биков, В. Вернадський, А. Качин-
ський, В. Писарєв, С. Кравченко, М. Ковалів, О. Остапен-
ко,  В.  Селіванов,  В.  Кравців, О. Половян  тощо. Усклад-
нення  екологічної  ситуації  вимагає  подальших  наукових 
досліджень адміністративно-юрисдикційної діяльності за 
порушення законодавства про поводження з відходами.

Метою статті є аналіз поняття та зміст адміністратив-
но-юрисдикційної діяльності у сфері поводження з відхо-
дами.

Виклад основного матеріалу. Змістом адміністратив-
ної юрисдикції визнається, насамперед, розгляд і вирішен-
ня справ про адміністративні правопорушення, виконання 
рішень за ними, де виявляється правоохоронний характер 
адміністративної  юрисдикції  як  виду  діяльності  органів 
державного управління [1, с. 6–7]. У межах цього підходу 
предметом адміністративно-юрисдикційної діяльності ви-
знається  здійснення  уповноваженими  органами  встанов-
лених законом форм адміністративного примусу до право-
порушників. 

У дискусії про предмет адміністративно-юрисдикцій-
ної  діяльності  виділяється  підхід,  згідно  з  яким поняття 
«адміністративний спір» ототожнюється  з поняттям «ад-
міністративне правопорушення». Аналіз наведених пози-
цій свідчить про те, що всі науковці включають до пред-
мета  адміністративно-юрисдикційної  діяльності  справи 
про адміністративні правопорушення, і лише деякі з них 
у структурі предмета виділяють адміністративно-правові 
спори, причому як самостійну, а не загальну або тотожну 
адміністративному правопорушенню категорію. У цьому 
зв’язку видається необхідним проаналізувати підходи до 
визначення  адміністративно-правового  спору  в  юридич-
ній науці. 

Нині  єдина  наукова  позиція щодо  визначення  понят-
тя  «адміністративно-правовий  спір»,  так  само  як  і  його 
легальне  визначення,  відсутні. На  думку  деяких  учених, 
предметом адміністративного спору є нормативні чи інди-
відуальні правові акти, адміністративні дії (бездіяльність). 

Інші вважають, що предмет спору – це матеріальне або 
інше благо, отримання якого домагається подавач скарги 
(заяви), визнання недійсним або незаконним акта органу 
управління, скасування вжитих заходів відповідальності, 
відшкодування  заподіяних  збитків,  стягнення  компенса-
ції за заподіяну шкоду тощо[2, с. 154]. На предмет адмі-
ністративно-правового спору також вказують «законність 
дії (бездіяльність), рішення, нормативного правового акта 
органу  державної  влади  або  посадової  особи»,  «вимога 
зацікавленої  особи,  спрямована  на  захист  суб’єктивних 
прав у галузі адміністративних правовідносин, про зміну 
або скасування постанови про адміністративне покарання 
або закриття провадження по справі про адміністративне 
правопорушення»  і  «порушені  права  та  свободи  і  інтер-
еси, що охороняються законом» [3, с. 224]. Наведені по-
зиції свідчать про наявність двох концептуальних підходів 
щодо сутності адміністративно-правового спору. 

В  одному  предметом  спору  є  розбіжності  між 
суб’єктами  адміністративного  права  з  питання  різного 
розуміються прав і обов’язків та/або законності правових 
актів управління, тобто спір виникає з конфліктних регу-
лятивних правовідносин, що мають владну або договірну 
природу  (за  порушення  адміністративно-правових  дого-
ворів). У межах  іншого предметом спору є делікт  (адмі-

ністративне правопорушення). У це поняття включається 
і  перегляд  постанов,  винесених  у  результаті  здійснення 
провадження у справі про адміністративне правопорушен-
ня, у зв’язку з надходженням скарг або протестів. 

Вважаємо,  що  справи  про  адміністративні  правопо-
рушення не можуть бути віднесені до суперечок, оскіль-
ки  спір  і  правопорушення,  за  своєю  суттю,  є  поняттями 
різнорідними. В основі адміністративно-правового спору 
лежить  суперечність,  що  виникає  у  зв’язку  зі  здійснен-
ням  управлінських  функцій  органами  публічної  влади  
і їх посадовими особами з питання різного розуміння прав 
і  обов’язків  суб’єктів  адміністративних  правовідносин  
і/або  законності  правових  актів  управління.  Підставою 
правопорушення  служить факт  порушення норми права, 
дотримання якої для суб’єкта є обов’язковим. Крім того, 
різні  підстави  порушення  провадження  з  вирішення  ад-
міністративного  спору  та  адміністративного  правопору-
шення.  Підставою  порушення  провадження  по  розгляду 
адміністративного  спору  є  заява  чи  скарга.  Справа  про 
адміністративне  правопорушення,  включаючи  перегляд 
винесеної постанови, порушується у зв’язку з виявленням 
факту вчинення правопорушення. Ініціатором порушення 
провадження у першому випадку, як правило, є піднагляд-
ний суб’єкт, але може бути й орган публічної влади, у дру-
гому – завжди орган публічної влади. 

Таким чином, адміністративно-правовий спір – це су-
перечність, що має правовий характер і виникає у зв’язку 
зі здійсненням управлінських функцій органами публічної 
влади та їх посадовими особами з питання різного розу-
міння прав  і обов’язків та/або законності правових актів 
управління. При цьому адміністративно-правовий спір не 
варто  виключати  з  предмета  адміністративно-юрисдик-
ційної діяльності. 

По-перше,  розгляд  адміністративно-правових  спорів, 
за своєю суттю, є діяльністю підзаконною та правозасто-
совною, що характерно для адміністративно-юрисдикцій-
ної діяльності як виду управлінської діяльності. 

По-друге,  розгляд  адміністративно-правового  спору 
являє  собою  оцінку  адміністративним  органом  юридич-
них фактів – правову оцінку дій і рішень органів публіч-
ної влади на предмет їх законності та доцільності, що ха-
рактерно  виключно  для  адміністративно-юрисдикційної  
діяльності.  У  процесі  інших  видів  управлінської  діяль-
ності (ліцензування, нагляд, адміністративно-процедурна 
діяльність тощо) здійснюється оцінка юридичних фактів, 
але предметом оцінки є відповідність діяльності юридич-
них і фізичних осіб вимогам нормативних правових актів, 
її відповідність критеріям, встановленим у цих актах, а не 
законність здійснення органами публічної влади управлін-
ських функцій. 

По-третє,  розгляд  спорів  є  формою  здійснення  адмі-
ністративного  контролю  за  діяльністю органів публічної 
влади,  а  контроль,  поряд  із  наглядом,  є  способом  охо-
рони  права.  Розгляд  адміністративно-правових  спорів,  
як і здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльнос-
ті,  є  правоохоронною діяльністю,  оскільки  здійснюється  
з метою забезпечення реалізації права на захист учасників 
адміністративних правовідносин від порушень органами 
публічної влади  і на відновлення прав. У результаті роз-
гляду  адміністративно-правових  спорів  може  бути  ви-
явлено  правопорушення,  відповідно,  її  правоохоронний 
характер  проявляється  і  в  тому, щоб  забезпечити  захист 
суспільних відносин від правопорушень. 

По-четверте,  процесу  розгляду  спору,  як  і  процесу 
здійснення  адміністративно-юрисдикційної  діяльності, 
властива  змагальність.  Під  час  розгляду  адміністратив-
но-правових спорів вона проявляється в тому, що особа, 
яка  звернулася  зі  скаргою,  має  право  представляти  до-
кази  в  обґрунтування  своїх  доводів,  висловлювати  свої 
міркування щодо предмету спору, давати пояснення щодо 
представлених  доказів.  Сторонам  гарантується  право 
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представляти юрисдикційному органу докази на обґрун-
тування своїх позицій. Реалізація цього права забезпечена 
обов’язком юрисдикційних  органів  об’єктивно,  всебічно 
та повно розглянути юридичну  справу,  а  отже,  створити 
умови  для  встановлення  всіх  фактичних  обставин.  Осо-
би,  чиї  дії  та  рішення  можуть  бути  предметом  скарги, 
зобов’язані здійснювати свою діяльність, ґрунтуючись на 
нормах права, щоб вона була законною та обґрунтованою. 
У спорі обґрунтування служить доказом, що підтверджує 
або  спростовує  законність  рішення  і  дії,  воно може міс-
титися, зокрема в поясненнях особи, чиї діяння, рішення 
оскаржують, представлених під час розгляду спору. 

По-п’яте,  результатом  розгляду  адміністративно-пра-
вового спору є прийняття юрисдикційного акта у встанов-
леній законом формі, в якому суть спору вирішується шля-
хом констатації факту порушення чи не порушення прав 
особи, що ініціює розгляд спору. 

У  зв’язку  з  цим  складовим  елементом  до  предме-
ту  адміністративно-юрисдикційної  діяльності  доцільно 
включати  спори,  які  виникають  на  основі  різного  розу-
міння прав  і обов’язків та/або законності правових актів 
управління,  що  розглядаються  адміністративними  орга-
нами, пов’язані із здійсненням органами публічної влади 
та їх посадовими особами управлінських функцій, мають 
владну або договірну природу,  ініційовані  за допомогою 
подання звернення, так і органами публічної влади (за по-
рушення адміністративно-правових договорів). 

Згідно з положеннями Закону України від 05.03.1998 р.  
№  187/98-ВР  «Про  відходи»,  основним  джерелом  є  ді-
яльність  юридичних  осіб  і  індивідуальних  підприємців.  
У цьому зв’язку основні вимоги щодо проведення заходів, 
спрямованих на охорону від забруднення навколишнього 
середовища  та  підтримання  належного  стану  та  якості 
діяльності з відходами, покладено на суб’єкти підприєм-
ницької діяльності. Саме дані суб’єкти права є користува-
чами державних послуг, що надаються у зазначеній сфері, 
і щодо них органами публічної влади проводяться нагля-
дові заходи. 

Відповідно  до  Закону  України  від  05.03.1998  р.  
№ 187/98-ВР «Про відходи», на  громадян у досліджува-
ній  сфері  покладено  обов’язок  лише щодо  забезпечення 
виконання  вимог  санітарно-гігієнічних  норм  і  правил 
поводження  з  відходами.  Виконання  даного  обов’язку 
зводиться  до  забезпечення  виконання  норм  поводження  
з побутовими відходами. Відповідно, потенційними заяв-
никами скарг – ініціаторами спору – є суб’єкти підприєм-
ницької діяльності. 

Діяльність із розгляду адміністративно-правових спо-
рів  у  сфері  поводження  з  відходами,  ініційованих  керо-
ваними  суб’єктами,  здійснюють органи публічної  влади, 
уповноважені  на  виконання державних функцій  у  зазна-
ченій сфері, про що, зокрема, свідчать положення Закону 
України від 06.09.2012 р. № 5203-VI «Про адміністративні 
послуги»  та  відповідних  адміністративних  регламентів  і 
правил. До таких органів, насамперед, належать: Держав-
на  екологічна  інспекція  України  (Держекоінспекція)  і  її 
територіальні  органи;  місцеві  органи  виконавчої  влади, 
уповноважені на  здійснення нагляду щодо поводження з 
відходами;  Державна  санітарно-епідеміологічна  служба 
України та її територіальні органи у разі здійснення ними 
діяльності з видачі санітарно-епідеміологічних висновків. 

На  вирішення  адміністративно-правових  спорів  між 
органами  виконавчої  влади,  що  виникають  із  конфлік-
тних  регулятивних  правовідносин,  які  мають  договірну 
природу,  відповідно до Закону України  від  27.02.2014 р.  
№ 794-VII «Про Кабінет Міністрів України» уповноваже-
но уряд України. 

З огляду на види правозастосовної діяльності у сфері 
поводження  з  відходами,  адміністративно-правові  спо-
ри,  ініційовані  суб’єктами  підприємницької  діяльності, 
можуть  бути  класифіковані  на  спори,  що  виникають  у 

зв’язку з наданням державних послуг у зазначеній сфері 
та  спори,  які  виникають  у  зв’язку  зі  здійсненням  нагля-
дових  заходів.  Крім  адміністративних  спорів  у  предметі 
адміністративно-юрисдикційної  діяльності  деякі  вчені 
виділяють  справи  про  адміністративні  правопорушення, 
інші – заходи адміністративного примусу. До заходів ад-
міністративного  примусу  в юридичній  літературі  тради-
ційно належать заходи адміністративного попередження, 
адміністративного припинення, адміністративно-процесу-
ального забезпечення, адміністративної відповідальності. 

На  наш  погляд,  у  процесі  адміністративно-юрисдик-
ційної діяльності застосовуються лише заходи адміністра-
тивно-процесуального  забезпечення  та  адміністративної 
відповідальності. Інші види адміністративного примусу – 
заходи адміністративного попередження та припинення – 
у  процесі  адміністративно-юрисдикційної  діяльності  не 
можуть бути застосовані. 

Попередження,  виявлення  та припинення правопору-
шень,  запобігання  їх  шкідливим  наслідкам  і  створення 
умов для реалізації  відповідними органами юрисдикцій-
них функцій – це завдання наглядових органів. Відповід-
но, заходи адміністративного попередження та припинен-
ня  застосовуються  адміністративними  органами  процесі 
реалізації  адміністративно-наглядової  діяльності.  До  та-
ких  заходів  можуть  бути  віднесені  різноманітні  засоби, 
зокрема  карантин,  огляд,  перевірка  документів.  Суб’єкт 
нагляду  обмежується  тим, що  видає  припис  про  віднов-
лення  заданого  стану,  застосовує  інші  заходи  впливу  та 
порушує провадження у справі про адміністративне пра-
вопорушення. 

Застосування  заходів  адміністративного  попереджен-
ня може стати основою для порушення справи про адмі-
ністративне правопорушення та застосування інших адмі-
ністративно-примусових заходів – заходів процесуального 
забезпечення та адміністративної відповідальності. 

Адміністративний  нагляд,  у  разі  виявлення  право-
порушення  у  діях  піднаглядного  суб’єкта,  завершується 
«включенням» юрисдикційного механізму. Метою засто-
сування  адміністративних  заходів  попередження  і  при-
пинення  є  перевірка  дотримання  суб’єктами права  норм 
чинного законодавства, а у випадку виявлення правопору-
шення – його припинення. 

Метою  застосування  заходів  адміністративної  відпо-
відальності  є  покарання  винних  у  виявлених  у  процесі 
адміністративно-наглядової  діяльності  правопорушень. 
Застосування заходів адміністративно-процесуального за-
безпечення здійснюється для досягнення реалізації норм 
матеріального  права  –  притягнення  до  адміністративної 
відповідальності за допомогою провадження певних про-
цесуальних  дій.  Їх  метою  є  збір  і  закріплення  доказової 
бази для забезпечення своєчасного та відповідного закону 
розгляду справи про адміністративне правопорушення та 
виконання прийнятої постанови, що, по-перше, не входить 
у завдання адміністративного нагляду, а, по-друге, цю мету 
неможливо досягти шляхом  застосування  адміністратив-
них  заходів  попередження  і  припинення.  Застосування 
адміністративних  заходів  попередження  та  припинення 
має  інші  цілі,  відмінні  від  цілей  заходів  процесуального 
забезпечення  й  адміністративної  відповідальності.  Крім 
того,  діяльності  щодо  застосування  адміністративно-по-
переджувальних та адміністративних заходів припинення 
не властивий змагальний характер. 

Між тим,  змагальна процедура розгляду  справи  є  від-
мінною  рисою  адміністративно-юрисдикційного  процесу. 
Під  час  розгляду  справ  про  адміністративні  правопору-
шення змагальність проявляється у праві особи, щодо якої 
порушено  справу,  давати  пояснення  за  фактом  виявлено-
го  правопорушення,  подавати  докази  на  обґрунтування 
своїх  тверджень.  Адміністративний  орган,  у  свою  чергу, 
зобов’язаний  довести  наявність  події  правопорушення  
і  його  елементів.  Процес  збирання  доказів  є  відкритим,  
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і  особа,  щодо  якої  порушено  справу,  має  можливість  
ознайомитися з зібраними доказами,  і дати відповідні по-
яснення.

Адміністративний  орган,  що  розглядає  справу, 
зобов’язаний  всебічно,  повно,  об’єктивно  та  своєчасно 
встановити всі обставини та вирішити справу у відповід-
ності і на підставі вимог КУпАП. З метою реалізації даних 
завдань адміністративний орган зобов’язаний враховувати 
доводи особи, стосовно якої порушено справу, подані нею 
докази та, за необхідності, сприяти такій особі в отриман-
ні доказів правомірності доводів або отримувати їх само-
стійно. Адміністративний орган не вправі застосувати до 
особи  засоби  адміністративної  відповідальності  без  ура-
хування й оцінки доказів цієї особи. В цьому проявляється 
змагальність під час розгляду справ. 

Застосуванню інших адміністративно-примусових за-
ходів змагальний характер не властивий. Їх застосування 
зумовлено об’єктивними обставинами, або є реакцією на 
поведінку особи, яка вчинила порушення, у тому числі по-
ведінку, супутню вчиненню правопорушення або наступну 
за ним. Крім цього, адміністративні заходи припинення та 
запобігання, незважаючи на те, що вони, за своєю суттю, є 
примусовими, на відміну від заходів відповідальності, не 
мають характеру покарання. Вважаємо, що застосування 
адміністративних  заходів  попередження  та  припинення 
здійснюється в межах не адміністративно-юрисдикційної, 
а адміністративно-наглядової діяльності, яка, на думку де-
яких вчених, є «обслуговуючою», проміжною між нормою 
і вживаними заходами відповідальності за її порушення. 

У  процесі  адміністративно-юрисдикційної  діяльності 
оцінюється поведінка порушника та саме правопорушен-
ня,  застосовуються  заходи  адміністративно-процесуаль-
ного  забезпечення  та  обирається  захід  відповідальнос-
ті  за  вчинене  правопорушення. У  зв’язку  з  цим,  під  час 
здійснення  цієї  діяльності  застосовуються  не  всі  адміні-
стративно-примусові  заходи,  а  лише  заходи  адміністра-
тивно-процесуального  забезпечення  та  адміністративної 
відповідальності.  У  предмет  адміністративно-юрисдик-
ційної  діяльності,  крім  вирішення  адміністративних 
справ, в основі яких лежать адміністративно-правові спо-
ри, варто виділяти справи про адміністративні правопору-
шення, у процесі вирішення яких застосовуються заходи 
адміністративно-процесуального  забезпечення  та  адміні-
стративної відповідальності. 

У КУпАП заходи адміністративної відповідальності за 
порушення  правил  поводження  з  відходами  встановлені 
в ст.  ст. 82–82-6. Згідно з даними офіційного сайту Дер-
жекоінспекції, посадовими особами в 2016 р. розглянуто  
31 312 справ про адміністративні правопорушення [4].

Під  час  провадження  у  зазначених  справах найчасті-
ше застосовуються такі заходи адміністративно-процесу-
ального забезпечення, як огляд приміщень, що належать 
юридичній особі, територій й речей, що там перебувають, 
вилучення речей і документів, тимчасова заборона діяль-
ності. У сфері поводження з відходами справи про адміні-
стративні  правопорушення  уповноважені  розглядаються 
як органи, що здійснюють державні функції у зазначеній 
сфері,  у  тому числі надають державні послуги,  зокрема, 
Держсанепідемслужба, Держекоінспекція, суди загальної 
юрисдикції.  Зазначений  висновок  випливає  з  положень  
ст. 236, ст. 242-1 КУпАП, підзаконних нормативних право-
вих актів, що визначають порядок здійснення державного 
нагляду у сфері поводження з відходами, підтверджується 
постановою  Верховного  Суду  України  від  24.03.2005  р.  
№ 5  «Про  деякі  питання, що  виникають  у  судів  при  за-
стосуванні Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення». 

З  огляду  на  наслідки  (як матеріальні,  так  і  нематері-
альні),  що  спричиняє  недотримання  встановлених  пра-
вил, певне коло правовідносин може регулюватися за до-
помогою  їх  учасників,  з  їхньої  ініціативи,  тобто функції 

контролю  за  дотриманням  правових  норм  покладаються 
на  суб’єкти цих правовідносин  з урахуванням принципу 
рівності  (характерним прикладом є цивільні правовідно-
сини). Водночас держава забезпечує дотримання рівності 
та законності у вирішенні певних питань між суб’єктами 
таких  правовідносин  за  допомогою  судової  гілки  влади, 
яка  є  незалежною,  спеціально  уповноваженою  структу-
рою на застосування примусових заходів до правопоруш-
ників  на  підставі  цивільного  законодавства.  Але  заходи 
все  ж  таки  є  примусовими  і  застосовуються  державним 
органом у справах, порушених з ініціативи рівноправних 
суб’єктів [5, c. 7].

Крім того, до предмета адміністративно-юрисдикційної 
діяльності деякі вчені відносять застосування заходів дис-
циплінарного  примусу щодо  державних  службовців  –  за-
ходи  дисциплінарного  впливу. Подібна  позиція  видається 
правомірною.  Згідно  з  положеннями  чинного  законодав-
ства,  заходи  дисциплінарного  примусу  можуть  застосо-
вуватися до осіб, які перебувають на державній службі, у 
зв’язку із вчиненням дисциплінарного проступку. 

Застосування  цих  заходів  здійснюється  посадовими 
особами державних органів у межах наданих їм повнова-
жень і в порядку, встановленому чинним законодавством. 
При цьому відносини, що виникають між адміністрація-
ми органами державної влади, діяльність яких врегульо-
вана  адміністративно-правовими  нормами,  державними 
службовцями,  включені  в  предмет  адміністративного 
права як галузі права. Враховуючи викладене, вважаємо, 
що застосування заходів дисциплінарного примусу щодо 
державних службовців здійснюється в межах адміністра-
тивно-юрисдикційної  діяльності.  У  сфері  поводження  з 
відходами на застосування заходів дисциплінарного при-
мусу  уповноважені  керівники  органів,  що  здійснюють 
державні функції у цій сфері.

Адміністративно-юрисдикційна  діяльність,  як  вид 
державної  діяльності,  здійснюється у  встановленій  зако-
нодавством процесуальній формі, яка в юридичній літера-
турі  іменується  адміністративно-юрисдикційним  проце-
сом. У структурі управлінського процесу як його елемент 
виділяються провадження. Адміністративно-юрисдикцій-
ний процес складається з ряду проваджень, кожне з яких 
характеризується  процесуальною  самостійністю  і  неза-
лежністю.  Структура  адміністративно-юрисдикційного 
процесу  має  визначатися,  з  огляду  на  види  юридичних 
справ,  дозвіл  яких  становить  його  предмет.  У  зв’язку  з 
цим  у  структурі  адміністративно-юрисдикційного  про-
цесу у сфері поводження з відходами доцільно виділити 
наступні  провадження:  провадження  з  вирішення  спору, 
що виникає на основі різного розуміння прав і обов’язків 
та/або  законності правових актів управління, пов’язаних 
зі здійсненням органами державної влади та їх посадови-
ми особами управлінських функцій у сфері поводження з 
відходами, підвидом якого є провадження за скаргами, що 
ініціюється керованим суб’єктом; провадження у справах 
про  адміністративні правопорушення  за порушення пра-
вил поводження  з  відходами; дисциплінарне проваджен-
ня, в межах якого вирішуються питання про застосування 
заходів  дисциплінарного  примусу  до  державних  служ-
бовців органів, уповноважених на здійснення державних 
функцій у сфері поводження з відходами. 

У структурі адміністративних проваджень виділяють-
ся певні стадії. В юридичній науці найбільш поширеним є 
підхід, за яким юридичний процес складається зі стадій: 
порушення провадження, розгляд справи  і прийняття рі-
шення, виконання прийнятого рішення та стадія перегля-
ду. Даний підхід видається нам обґрунтованим. З одного 
боку,  враховані  всі  етапи  здійснення  адміністративно-
юрисдикційної діяльності, з іншого – ця позиція відпові-
дає нормам чинного законодавства. 

Висновки. Адміністративно-юрисдикційну діяльність у 
сфері  поводження  з  відходами доцільно розглядати  як  вид 
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державної, підзаконної, правоохоронної та правозастосовної 
діяльності з вирішення юридичних справ, предметом яких є 
або спір між органами публічної влади, що здійснюють дер-
жавні функції у галузі поводження з відходами, та  іншими 
суб’єктами  права,  або  адміністративне  правопорушення, 
об’єктом посягання якого є суспільні відносини в сфері по-

водження з відходами, або дисциплінарний проступок дер-
жавного  службовця  органу,  уповноваженого  на  здійснення 
державних функцій у сфері поводження з відходами. Даному 
виду діяльності властивий змагальний характер, вона здій-
снюється в визначеній у законодавстві процесуальній формі 
спеціально уповноваженими органами державної влади.
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ОКРЕМІ АСПЕКТи ПРиТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТиВНОї ВІДПОВІДАЛьНОСТІ 
ЮРиДиЧНих ОСІБ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАїНи

SOME aSPECTS Of adMINISTraTIVE LIaBILITy 
Of LEgaL PErSONS uNdEr ThE LawS Of uKraINE

Тимчишин Т.М.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто питання порядку притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності. Проаналізовано законодав-
ство, за яким юридичні особи притягуються до адміністративної відповідальності. Розглянуто питання порядку провадження справ, що 
стосуються покарань юридичних осіб. Наведено перелік обставин, які підлягають з’ясуванню під час адміністративного провадження. 
Визначено питання вини юридичної особи. Запропоновано законодавчо закріпити правоздатність та дієздатність юридичних осіб.

Ключові слова: юридична особа, юридична відповідальність адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, 
вина, штраф.

В статье рассмотрены вопросы порядка привлечения юридических лиц к административной ответственности. Проанализировано 
законодательство, по которому юридические лица привлекаются к административной ответственности. Рассмотрены вопросы порядка 
производства дел, касающихся наказаний юридических лиц. Приведен перечень обстоятельств, подлежащих выяснению при админи-
стративном производстве. Определены вопросы вины юридического лица. Предложено законодательно закрепить правоспособность и 
дееспособность юридических лиц.

Ключевые слова: юридическое лицо, юридическая ответственность административная ответственность, административное право-
нарушение, вина, штраф.

The article is concerned with the issues of bringing legal entities to administrative responsibility. We conduct the analysis of legislation accord-
ing to which legal entities are brought to administrative responsibility. The article considers questions of the proceedings order, concerning the 
penalty cases of legal entities. We provide a number of circumstances which are to be clarified during the administrative proceedings. The issue 
of guilt of a legal entity is herein determined. The article suggests to legislate capacity and capability of legal entities.

Key words: legal entity, legal responsibility, administrative responsibility, administrative offense, guilt, fine.

Постановка проблеми. На  шляху  до  європейсько-
го розвитку  інститутів права здійснюється паралельний 
розвиток різних громадських об’єднань та комерційних 
структур.  Разом  із  тим Кодекс України  про  адміністра-
тивні правопорушення (далі – КУпАП), визначаючи міру 
адміністративної  відповідальності,  не  дає  чіткого  пере-
ліку  суб’єктів  адміністративної  відповідальності,  уза-
гальнюючи їх словом «особа». Проте кожен, хто вчинив 
будь-яке правопорушення, повинен відповісти перед за-
коном.  Тому  видається  незрозумілим  застосування  по-
нять  «юридична  особа»  чи  «фізична  особа»,  оскільки 
елементи  складу  правопорушення  в  них  різні.  Одним 
із  видів  відповідальності  в  українському  законодавстві 
є  адміністративна.  Словосполучення  «адміністративна 
відповідальність»  використовується  у  великій  кількості 
нормативно-правових актів, хоча воно так і не визначене 

на законодавчому рівні. У науці адміністративного пра-
ва питання адміністративної відповідальності є одним із 
найбільш дискусійних, існує багато підходів до його ро-
зуміння. У зв’язку із цим важливо з’ясувати зміст цього 
поняття, а також розглянути проблеми відповідальності 
окремих суб’єктів.

Стан опрацювання.  Дослідження  проблеми  за-
стосування  до  юридичних  осіб  адміністративної  від-
повідальності  свідчить  про  недостатню  висвітленість 
цього  питання.  Проте  необхідно  віддати  належне  вче-
ним,  які  займаються  питанням  адміністративної  відпо-
відальності: B.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, Л.К. Bоронова,  
І.А. Галаган, І.П. Голосніченко, B.I. Димченко, Є.В. Додіна,  
Л.В. Коваль, O.M. Козлов, А.Т. Комзюк, B.M. Кудрявцеа, 
M.Ф. Кузнєцов, Б.М. Лазарєва, Д.М. Лук’янець, B.I. Но-
восьолов,  O.B.  Овчарова,  B.Ф.  Опришко,  C.B.  Пєтков,  
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B.I. Ремньова, I.C. Cамощенко, M.C. Студеникін, B.А. Тар-
хова, E.M. Трубецький, O.C. Шемшученко, О.М. Якуба та ін.

Метою статті є  проведення  аналізу  особливостей 
притягнення юридичних осіб до  адміністративної  відпо-
відальності.

Виклад основного матеріалу. Адміністративна  від-
повідальність  –  це  одне  з  фундаментальних  понять  су-
часного  адміністративного  права. Проте  чинний КУпАП 
не дає визначення адміністративної відповідальності, не-
зважаючи на те, що Глава  II має назву «Адміністративні 
правопорушення  та  адміністративна  відповідальність».  
У ст. 23 КУпАП йдеться лише про те, що адміністратив-
не  стягнення  є  мірою  адміністративної  відповідальності 
і  застосовується для виховання особи в дусі додержання 
законів України, поваги до правил співжиття, а також за-
побігання вчиненню нових правопорушень як самим пра-
вопорушником, так і іншими особами [1].

Натомість  адміністративно-правова  література  пере-
повнена  визначеннями  поняття  «адміністративна  відпо-
відальність».  Досліджуючи  інститут  адміністративної 
відповідальності,  професор  А.Т.  Комзюк  визначає  адмі-
ністративну відповідальність як застосування до осіб, які 
вчинили  адміністративні  проступки,  адміністративних 
стягнень, що мають для цих осіб обтяжливі наслідки май-
нового,  морального,  особистісного  чи  іншого  характеру  
і накладаються уповноваженими на те органами чи поса-
довими  особами  на  підставах  і  в  порядку,  встановлених 
нормами адміністративного права [2, с. 7].

Порядок притягнення юридичних осіб до адміністра-
тивної  відповідальності  –  це  визначена  законом  послі-
довність дій, якої зобов’язані дотримуватися компетентні 
органи й посадові особи під час притягнення суб’єкта до 
адміністративної відповідальності, а також особи, звину-
вачені у вчиненні правопорушення, під час розгляду спра-
ви про адміністративне правопорушення стосовно них і за 
оскарження прийнятого в ній рішення.

Чинні  норми  КУпАП  передбачають  можливість  при-
тягнення  до  адміністративної  відповідальності  лише 
фізичних  осіб.  Отже,  процес  притягнення  до  відпові-
дальності юридичних осіб регулюється нормативно-пра-
вовими  актами,  у  яких  прямо не  закріплено можливості 
притягнення  до  адміністративної  відповідальності  юри-
дичних осіб.

Необхідно зазначити, що відсутність нормативного ви-
значення юридичної особи як суб’єкта адміністративного 
правопорушення та, відповідно, закріплення в КУпАП ад-
міністративної відповідальності юридичної особи призво-
дить до того, що різні державні установи, зокрема судові, 
по-різному можуть  трактувати положення  інших  законів 
України:  з  одного  боку,  перед  законом  всі  суб’єкти  пра-
ва визнаються рівними, зокрема юридична особа. Як на-
слідок,  останні  за  результатами  своєї  діяльності  можуть 
притягуватися  до  відповідальності  в  адміністративному 
порядку; з іншого боку, суб’єктом адміністративної відпо-
відальності визнається виключно фізична особа, оскільки 
це прямо закріплено в КУпАП. Тому немає правових під-
став для застосування норм цього Кодексу до правовідно-
син, які виникають у зв’язку із притягненням державними 
органами підприємств, установ  і організацій до встанов-
леної законодавством відповідальності [3].

Особливості порядку притягнення до адміністративної 
відповідальності юридичних осіб безпосередньо виража-
ються  через  особливості  адміністративного  проваджен-
ня.  Завдання  останнього  згідно  зі  ст.  245  КУпАП  поля-
гає у:  своєчасному, всебічному, повному й об’єктивному 
з’ясуванні  обставин  кожної  справи;  вирішенні  справи  в 
точній  відповідності  до  закону;  забезпеченні  виконання 
винесеної постанови; виявленні причин та умов, що спри-
яють  вчиненню  адміністративних  правопорушень;  запо-
біганні правопорушень; вихованні громадян у дусі додер-
жання законів; зміцненні законності.

Очевидним є те, що вказані завдання актуальні й під 
час провадження у справах про адміністративні правопо-
рушення щодо юридичних осіб. Порядок провадження у 
справах указаної категорії визначається не лише нормами 
КУпАП, а й нормами Митного кодексу України; Повітря-
ного  кодексу України; Податкового  кодексу України;  За-
кону України «Про захист економічної конкуренції» тощо.

Такого  роду провадження  здійснюються  в  органах  їх 
посадовими особами, які уповноважені розглядати спра-
ви  про  адміністративні  правопорушення  з  урахуванням 
їх підвідомчості  в  судах. Проте  в КУпАП не наводиться 
ані визначення адміністративного провадження, ані його 
поділ  на  окремі  стадії.  Тому  вказані  питання  досліджу-
ються  та  висвітлюються  в  наукових  працях.  Зокрема,  
у юридичній енциклопедичній літературі адміністративне 
провадження трактується як регламентований законом по-
рядок діяльності органів (посадових осіб) адміністратив-
ної юрисдикції та судових органів із вирішення справ про 
адміністративні правопорушення [4].

Так,  процес  притягнення  до  адміністративної  відпові-
дальності юридичної особи ускладнюється відсутністю чіт-
кої межі між тим, коли дії фізичних осіб, які входять до юри-
дичної особи, слід трактувати і сприймати як протиправні дії 
окремої фізичної особи, а коли – юридичної особи.

Юридична  особа  –  колективні  утворення,  здатні  від 
свого  імені  набувати  майнових  і  особистих  немайнових 
прав, мати обов’язки та самостійно брати участь у право-
відносинах, бути позивачем та відповідачем у суді. Інакше 
кажучи, це колектив фізичних осіб, пов’язаних загальною 
метою,  внутрішньо  організований,  за  рахунок  внутріш-
ньої  організації  відособлений  від  навколишнього  світу, 
який  виступає  зовні  як  єдине  персоніфіковане  ціле,  що 
має  самостійну  волю,  несе  самостійну  відповідальність 
[5]. Так, відмінною ознакою юридичної особи як суб’єкта 
адміністративної  відповідальності  є  колективізм.  Колек-
тив осіб відмежовується від простих зібрань людей наяв-
ністю внутрішніх стійких організаційних взаємозв’язків, 
що визначають роль кожної людини всередині колективу. 
Коли ці  організаційні  взаємозв’язки між  членами  колек-
тиву налагоджені належним чином, то здійснення право-
порушення одним із його членів практично виключається, 
оскільки під час внутрішнього контролю буде виправле-
на ненавмисна помилка або припинені свідомі дії особи, 
спрямовані на здійснення правопорушення. Якщо ж орга-
нізаційні взаємозв’язки не налагоджені, дефектні, то у від-
сутність належного контролю працівник організації може 
порушити  правила  або  нехтувати  обов’язками,  що  при-
зведе до вчинення правопорушення. При цьому юридич-
на особа буде винною у відсутності належної організації 
[6]. Тому під час притягнення до адміністративної відпо-
відальності необхідно з’ясувати, чи насправді порушення 
були  допущені  через  неналежну  організацію  діяльності 
своїх  підлеглих  і  контролю  за  нею  юридичною  особою 
(зокрема,  адміністрацією),  чи  фізична  особа  навмисно 
прагне створити видимість причетності до правопорушен-
ня юридичної особи для уникнення власного покарання.

Під  провадженням  у  справах  про  адміністративні 
правопорушення  юридичних  осіб  пропонуємо  розуміти 
комплекс  адміністративно-процедурних  і  процесуальних 
заходів, що здійснюються уповноваженими органами, по-
садовими особами чи судами для притягнення юридичної 
особи-порушника  до  адміністративної  відповідальності 
та  виконання  інших  завдань  такого  провадження,  закрі-
плених  у  КУпАП  та  інших  нормативно-правових  актах 
України. Що ж стосується етапів  (стадій),  за допомогою 
яких реалізується процедура притягнення юридичної осо-
би до адміністративної відповідальності, то вони є стан-
дартними й ідентичними стадіям адміністративного про-
вадження.  Відповідно,  притягнення  юридичних  осіб  до 
адміністративної відповідальності відбувається в декілька 
етапів: 
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–  прийняття  справи  про  адміністративне  правопору-
шення до розгляду;

– розгляд справи та оцінка її фактичних обставин і до-
казів;

– ухвалення щодо справи про адміністративне право-
порушення постанови (рішення);

– оскарження та опротестування постанови (рішення);
– виконання постанов (рішень) про накладення адміні-

стративних стягнень [7, с. 49].
Притягнення  до  відповідальності  неможливе  без 

з’ясування ряду обставин,  які  у  своїй  сукупності й фор-
мують  предмет  доказування.  Тобто  під  час  адміністра-
тивного  провадження  є  перелік  обставин,  який  підлягає 
обов’язковому  встановленню  і  спрямований на  вияснен-
ня всіх деталей про подію правопорушення і його склад. 
Таким чином, уповноважені суб’єкти провадження забез-
печують реалізацію принципів законності та рівності всіх 
перед законом. Отже, можна зробити висновок, що притяг-
нення до адміністративної відповідальності неможливе за 
відсутності достатніх на те підстав. А основною з підстав 
є  наявність  складу  адміністративного  правопорушення. 
Останній, як відомо, передбачає наявність і взаємозв’язок 
таких  чотирьох  елементів:  об’єкта,  об’єктивної  сторони, 
суб’єкта та суб’єктивної сторони. Висвітлювати зміст на-
ведених структурних елементів складу адміністративного 
правопорушення в нашій роботі не будемо, оскільки вка-
зані питання не є предметом нашого дослідження. Проте 
вважаємо  доцільним  зупинитися  на  окремих  особливос-
тях  деяких  елементів  складу  адміністративного  право-
порушення,  зумовлених  тим,  що  суб’єктом  порушення  
є юридична особа.

Особливістю притягнення юридичної особи до адміні-
стративної відповідальності також є необхідність зібран-
ня інформації, яка б характеризувала юридичну особу як 
суб’єкта адміністративного правопорушення та, відповід-
но,  адміністративної  відповідальності.  Для  цього  необ-
хідно  ознайомитися  із  засновницькою  (реєстраційною) 
й  установчою  документацією  юридичної  особи.  Адже 
юридична особа вважається створеною з моменту її дер-
жавної реєстрації. Остання полягає у внесенні до єдиного 
державного реєстру відомостей про організаційно-право-
ву форму юридичної особи, її назву, розташування, орга-
ни  управління,  мету  установи,  відомості  про  одержання 
ліцензії  на  зайняття  окремими  видами  господарської  ді-
яльності  тощо.  Щодо  установчих  документів,  то  вони, 

крім інформації, зазначеної в реєстраційній документації, 
містять також відомості про компетенцію органів управ-
ління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до 
юридичної особи та виходу з неї тощо. Ці відомості вказу-
ють на можливість і обов’язок юридичної особи реагувати 
певним чином на виявлені порушення для їх припинення 
та усунення наслідків (чи зменшення їх негативного впли-
ву). І таким чином орган (посадова особа), який уповно-
важений  на  здійснення  адміністративного  провадження, 
оцінює  протиправність  і  суспільну  небезпеку  діяльності 
юридичної особи.

Притягуючи  до  адміністративної  відповідальності 
юридичну  особу,  необхідно  усвідомлювати,  що  під  ви-
ною останньої не потрібно розуміти її психічне ставлення 
до своєї діяльності. Це зумовлюється тим, що юридична 
особа  не  наділена  свідомістю. Але,  зважаючи  на  те, що 
наявність вини особи є обов’язковою для притягнення  її 
до відповідальності, слід з’ясувати, у чому саме виража-
ється вина юридичної особи. Вина юридичної особи буде 
встановлюватися шляхом оцінки протиправних діянь цієї 
особи  і  їх  відповідності  її  правосуб’єктності.  Тобто  по-
трібно встановити правоздатність  і дієздатність юридич-
ної особи, а також факт виходу за їх рамки під час функ-
ціонування  цієї  юридичної  особи.  З  цією  метою  особі, 
яка уповноважена здійснювати провадження у справі про 
адміністративне  правопорушення  юридичною  особою, 
необхідно  також ознайомитися  з  реєстраційною та  уста-
новчою документацією. Порядок притягнення до адміні-
стративної відповідальності юридичної особи ускладню-
ється відсутністю в КУпАП вказівки на те, які стягнення 
можуть застосовуватись до юридичної особи і який поря-
док їх накладення.

Висновки.  Отже,  порядок  притягнення  юридичної 
особи  до  адміністративної  відповідальності  врегульова-
ний  нормами КУпАП,  який  безпосередньо  не  закріплює 
можливість притягнення до адміністративної відповідаль-
ності юридичної особи, адже не визначає юридичну особу 
як суб’єкт адміністративного правопорушення та не зазна-
чає, які санкції можуть застосовуватися стосовно юридич-
ної особи-порушника. Тому для забезпечення законності 
та  ефективності  притягнення  до  адміністративної  відпо-
відальності юридичної особи необхідно внести відповідні 
зміни до законодавчих актів, що регулюють діяльність із 
провадження  у  справах  про  адміністративні  правопору-
шення.
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У статті проаналізовано різноманіття наукових поглядів щодо класифікації інформаційних війн. Досліджено співвідношення понять 
«інформаційна війна», «мережецентрична війна», «кібервійна». Розглянуто наявну законодавчу базу щодо гарантуваня кібернетичної 
безпеки. Визначено перспективні напрями міжнародної взаємодії в боротьбі з кіберзлочинами.

Ключові слова: інформаційна війна, кібервійна, мережецентрична війна, кіберпростір, кіберзлочинність, кібербезпека, інформацій-
не суспільство.

В статье проанализировано многообразие научных взглядов на классификацию информационных войн. Исследовано соотношение 
понятий «информационная война», «сетецентрическая война», «кибервойна». Рассмотрена существующая законодательная база по 
обеспечению кибернетической безопасности. Определены перспективные направления международного взаимодействия в борьбе с 
киберпреступностью.

Ключевые слова: информационная война, кибервойна, сетецентрическая война, виртуальное пространство, киберпреступность, 
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The article analyzes the diversity of scientific views regarding the classification of information warfare. Relationship between the notions of 
“information war”, “network-centric warfare”, “cyberwar” is studied. The article dwells on the existing legislative framework to ensure cyber secu-
rity. Perspective directions of international cooperation in the fight against cyber crime are determined.

Key words: informational war, cyberwar, network-centric warfare, cyberspace, cybercrime, cyber security, information society.

Постановка проблеми. В умовах глобальної і тоталь-
ної  інформатизації, коли суспільство стало залежним від 
інформаційних  систем,  політичні  і  військові  еліти  стали 
застосовувати віртуальний вплив на людей, приховано, а 
інколи й відкрито, маніпулюючи суспільною свідомістю. 
Як показує сьогодення, інформаційна зброя є значно ефек-
тивнішою  за  традиційну  зброю,  адже  витрати  на  ство-
рення  програмних  вірусів  для  кібератак  на  економічну, 
енергетичну, транспортну чи іншу державну інфраструк-
туру, коли усі ланки з’єднані в єдину мережу, незрівнян-
но менші  за  витрати на відкриті бойові дії.  З переходом 
до інформаційного суспільства вже не фізичний, а вірту-
альний  простір  Інтернету  став  стратегічним  полем  бою, 
докорінно  змінивши  геополітичні  та  військово-політичні 
пріоритети.  При  цьому  ефективно  проводити  дезінфор-
маційні  кампанії,  виявляти  та  контролювати  громадську 
думку,  направляти  соціальні  групи  на  певні  дії  дозволя-
ють соціальні мережі, широко використовувані спецслуж-
бами держав, на території яких зареєстровані їхні сервери. 
Недооцінювання та нехтування тою чи іншою державою 
питань власної кібербезпеки й інформаційного домінуван-
ня може спричинити не лише суттєві матеріальні збитки 
через втрату або спотворення стратегічно важливої інфор-
мації, а й можливі техногенні катастрофи, збитки цивіль-
ної, фінансової та військової інфраструктури аж до втрати 
суверенітету держави.

Стан опрацювання. Проблеми неоднозначної  термі-
нології,  яка  використовується  у  правовому  регулюванні 
питань  кібербезпеки  в  умовах  інформаційного  суспіль-
ства,  досліджували  у  своїх  роботах  багато  вітчизняних 
авторів:  О.О.  Мережко, Ю.С.  Размєтаєва,  Я.М.  Жарков, 
М.Т. Дзюба, І.В. Замаруєва, А.М. Кривошеєв, А.А. Щерба 
та багато інших. Їхні праці висвітлюють різні підходи до 
дефініції понять «інформаційна війна», «кібервійна», «кі-
берзлочин»,  «кібербезпека»  тощо. Наприклад,  розуміння 

поняття кібервійни різними авторами варіюється від кібе-
роперацій, здійснюваних у контексті збройних конфліктів, 
до кримінальної кібердіяльності. Крім того, доволі часто 
синонімічно  використовуються  терміни  «інформацій-
на  війна»,  «мережева  війна», «мережецентрична війна» 
і «кібервійна». Як показує аналіз публікацій, поки що ці 
терміни вивчені недостатньо і певною мірою поверхнево. 
Багато в чому це зумовлено браком інформації і засекре-
ченістю даних.

Стрімка  зміна  інформаційно-комунікаційних  техно-
логій  і  кіберпростору потребує подальшого дослідження 
з  урахуванням  нових  вимог  інформаційного  суспільства 
та формування  ефективних  систем національної  та між-
народної безпеки, що і зумовлює актуальність цієї статті.

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень 
класифікації  інформаційних  війн,  аналіз  неоднозначної 
термінології,  яка  використовується  у  правовому  регу-
люванні  питань  кібербезпеки  в  умовах  інформаційного 
суспільства,  та  наявної  нормативно-правової  бази  щодо 
побудови  в  Україні  інтегрованого,  функціонального  та 
ефективного  кіберпростору  відповідно  до  міжнародних 
стандартів і принципів.

Виклад основного матеріалу.  Поняття  «мережецен-
трична війна»  (англ. Network-Centric Warfare – NCW) як 
воєнна доктрина, орієнтована на досягнення інформацій-
ної переваги за допомогою об’єднання військових об’єктів 
в  інформаційну  мережу,  використовувалось  в  концепції 
«Ведення бойових дій у єдиному інформаційному просто-
рі» ще наприкінці 90-х рр. минулого століття. Сенс мере-
жецентричної війни полягає саме у випередженні проти-
вника. Забуваючи про це, багато вітчизняних аналітиків, 
на жаль,  досить  спрощено підходять до  тлумачення  суті 
реалізації принципу мережецентричної війни, розміркову-
ючи про неї як про просту автоматизацію управління вій-
ськами та зброєю [1]. На думку деяких науковців [2], мере-
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жецентрична війна – «новий спосіб організації управління 
військами і зброєю, реальний інструмент підвищення бо-
йових можливостей різнорідних сил та засобів за рахунок 
синергетичного ефекту та скорочення циклу управління». 
У  статті  [3]  стверджується,  що  мережецентрична  війна, 
як різновид війни,  є  лише  спеціально організованою су-
купністю воєнних дій, які здійснюються засобами інфор-
маційної  боротьби  для  досягнення  цілей  національної 
стратегії. Причому мережецентрична війна має тотальний 
характер, тобто ведеться неперервно і в усіх сферах функ-
ціонування держави.

Мережева війна  (англ. Netwar) – спосіб ведення кон-
фліктів,  коли  її  учасники  застосовують  мережеві  форми 
організації, доктрини, стратегії та технології, пристосова-
ні до сучасної інформаційної доби. І хоча в деяких публіка-
ціях зустрічається окреме тлумачення терміна «мережева 
війна», проте в більшості наукових праць використовують 
синонімічно  поняття  «мережева  війна»  і  «мережецен-
трична війна», адже навіть автори цих термінів А.К. Се-
бровські  і Д.Д.  Гарстка  [4]  використовували  їх  по  черзі. 
На нашу думку, термін «мережецентрична війна» є більш 
ємким, аніж «мережева війна», оскільки він пов’язаний не 
лише  з  використанням  різних мережевих  технологій  під 
час  ведення  війни,  а  й  передбачає  кібернетичну  модель 
управління  бойових  дій  OODA  (Observe  (спостерігай)  – 
Orient (орієнтуйся) – Decide (вирішуй) – Act (дій)) [5], роз-
роблену полковником ВПС США Джоном Бойдом. Якщо 
з позиції цієї моделі поглянути на концепцію мережецен-
тричної  війни,  стає  зрозумілим,  що  поєднання  засобів 
розвідки, автоматизації управління  і вогневого ураження 
в єдину  інформаційно-телекомунікаційну мережу сприяє 
зростанню темпу дій циклу OODA за рахунок скорочення 
тривалості етапів спостереження та орієнтації [2].

Уперше термін «кібервійна»  (англ. Cyber War)  визна-
чив експерт із безпеки уряду США Р.А. Кларк у своїй кни-
зі  «Кібервійна»  [6]:  «Дії  однієї  національної  держави  із 
проникнення в комп’ютери або мережі іншої національної 
держави для досягнення цілей завдання збитку або руйну-
вання». Американський журнал «Економіст» [7] описав кі-
бервійну як «п’яту область війни після землі, моря, повітря 
і космосу». Отже, на відміну від вище розглянутих понять, 
кібервійна  є  війною  за  домінування  саме у  кіберпросто-
рі. Український  професор міжнародного  права О.О. Ме- 
режко  [8]  визначив  для  кібервійни  характерним  «вико-
ристання Інтернету й пов’язаних із ним технологічних та 
інформаційних  засобів  однією  державою для  заподіяння 
шкоди військовій, технологічній, економічній, політичній 
та інформаційній безпеці та суверенітету іншої держави».

У кібервійні часто неможливо визначити не тільки учас-
ників, час її початку і завершення, а й важко довести у бага-
тьох випадках сам факт застосування руйнівної кіберзброї, 
не  кажучи  вже  про  шпигунське  програмне  забезпечення. 
За  своїми наслідками  застосування кіберзброї під  час на-
ступальних  операцій  в  електромагнітному  спектрі  мож-
на порівняти  із втратами від  застосування  зброї масового 
ураження  всіх  видів.  Зокрема,  використання  кіберзброї 
може  бути  замасковано  під  техногенні  катастрофи,  сис-
темні  збої в роботі комп’ютерних мереж  і  серверів  тощо. 
Так, наприклад, 23 грудня 2015 р. за допомогою троянської 
програми «BlackEnergy» російські зловмисники атакували 
комп’ютерні  системи  управління  в  диспетчерській  «При-
карпаттяобленерго»  та  вимкнули понад 30 підстанцій,  за-
лишивши 230 тисяч мешканців без світла на 1–6 годин. Ця 
атака  стала  першою  у  світі  підтвердженою  кібератакою, 
спрямованою на виведення з ладу енергосистеми [9].

За визнанням спеціалістів [10], лідерами у веденні кі-
бервійни зараз є Китай і Росія. Зокрема, Китай звинувачу-
вали в організації атак на сайти Сполучених Штатів Аме-
рики,  Німеччини,  Індії.  Росія  використовує  Інтернет  не 
тільки для збору інформації, а й для організації масованих 
атак на недружні країни. Звичайно, Росія і Китай запере-

чують причетність державних установ до організації кібе-
ратак. Проте, на думку британського експерта К. Джайлса 
у дослідженні для НАТО [11], український конфлікт чітко 
показує,  що  Росія  використовує  кібероперації  як  скла-
дову  частину  або,  деколи,  проміжний  елемент  набагато 
ширшого  простору  кібервійни.  Технології,  застосування 
яких видно в Україні і довкола неї, демонструють кульмі-
націю еволюційного процесу російської теорії і практики 
інформаційної  війни  із  застосуванням давно вироблених 
радянських методів підривної діяльності та дестабілізації, 
оновлених для умов інтернетної епохи.

На сьогодні більшість держав вже приділяє захисту від 
кібервійни належну увагу: виділяють необхідні кошти для 
організації систем захисту і підтримують спеціальні під-
розділи, основним завданням яких є вдосконалення кібер-
безпеки країни та захист від нападів.

Термін  «інформаційна війна»  (англ.  Information War) 
вперше був використаний Т. Роною у звіті «Системи зброї 
та інформаційна війна» 1976 р. для компанії «Boeing» [12]. 
Активно він став зустрічатися у засобах масової інформа-
ції з 1991 р. після проведення операції «Буря в пустелі», 
де  вперше  як  засіб  ведення  бойових  дій  використовува-
лись інформаційні технології. Інформаційна війна перед-
бачає  управління  інформацією для набуття  конкурентоз-
датної  переваги  над  супротивником,  послаблення  його 
моральних і матеріальних сил. Часто інформаційна війна 
ведеться в комплексі  з кібер– та психологічною війнами 
для ширшого охоплення цілей,  із  залученням радіоелек-
тронної боротьби та мережевих  технологій. Вона перед-
бачає  заходи  пропагандистського  впливу  на  свідомість 
людини в ідеологічній та емоційній галузях. Основним за-
собом ведення інформаційної війни є інформаційна зброя. 
Очевидно, що інформаційна війна – складова частина іде-
ологічної  боротьби.  Вони  не  призводять  безпосередньо 
до  кровопролиття,  руйнувань,  під  час  їх  ведення  немає 
жертв, ніхто не позбавляється їжі, даху над головою [13]. 
І це породжує небезпечну безпечність у ставленні до них. 
Тим часом руйнування, яких завдають інформаційні війни 
у суспільній психології, психології особи, за масштабами 
і  за значенням цілком співмірні, а  інколи  і перевищують 
наслідки збройних воєн [14].

Деякі науковці наголошують на  тому, що  термін «ін-
формаційна  війна»  має  настільки  широке  тлумачення, 
що включає в себе  і кібервійну,  і мережецетричну війну, 
і психологічну, й ідеологічну [14]. Поширюються спроби 
розкласти інформаційну війну на цілком незалежні склад-
ники [15]. Відомий американський вчений М.К. Лібіцкі у 
своїй роботі «Що таке інформаційна війна?» виділив сім 
форм інформаційної війни: боротьба з пунктами управлін-
ня і зв’язку супротивника; боротьба за здобуття інформа-
ції про власні сили і сили противника в режимі реально-
го  часу;  радіо-електронна  боротьба;  психологічна  війна; 
хакерська війна проти комп’ютерних систем противника; 
блокування або спрямування економічної інформації в не-
обхідне русло для досягнення економічного домінування; 
кібервійна [16].

з одного боку, існує багато спроб звести інформаційну 
війну до проблем комп’ютерних технологій, тобто до ре-
алізації можливостей технологічних засобів передавання, 
опрацювання та використання інформації, а з іншого – до 
психологічної війни, тобто до використання засобів впли-
ву на людину [17; 18].

Пріоритети  дещо  розставлено  у  статті  [19],  у  якій 
три типи військового протистояння (інформаційна війна, 
мережева  війна  і  кібервійна)  вибудовано  у  логічний  ряд  
у міру звуження змісту і подано як три сфери: найбільша – 
інформаційна війна, всередині неї – мережева, а всередині 
останньої – кібервійна. Однак ці три сфери не є вкладени-
ми одну в одну, а перетинаються. Тому дії, вчинені, напри-
клад, під час кібервійни, тягнуть за собою або передбача-
ють дії з арсеналу війни інформаційної.
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Узгодити це  розмаїття  тлумачень мало  б  законодавче 
визначення зазначених термінів. Проте, на жаль,  законо-
давчої дефініції понять «інформаційна війна», «мережева 
війна», «кібервійна» не передбачено ані в Стратегії кібер-
безпеки України, ані в проекті Закону «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України», ані в інших законах. 
Хоча, наприклад,  у США є  законодавче поняття «інфор-
маційна війна», яке закріплене в Директиві Міністерства 
оборони США DOD S 3600.1 від 21 грудня 1992 р. Також 
чіткі  законодавчі  дефініції  понять  кібервійни,  кібертеро-
ризму, кіберзлочину, кібершпіонажу, кіберпростору, кібер-
безпеки,  кібероборони,  інформаційної  безпеки  та  інших 
має  Чорногорія, що  закріплено  у Стратегії  кібербезпеки 
Чорногорії [20]. Більшість світових держав, усвідомлюю-
чи важливість цього питання,  вже досить давно вносять 
відповідні корективи в державні політики, відображені у 
вигляді національних стратегій кібербезпеки чи інформа-
ційної безпеки, де окремим розділом виділяють кібербез-
пеку [21].

Перші стратегії кібербезпеки з’явились на початку ми-
нулого десятиріччя. Однією з перших держав, що сприйня-
ла кібербезпеку як питання державного рівня, були США, 
де 2003 р. було опубліковано Національну стратегію без-
пеки в кіберпросторі. Після цього подібні стратегії та пла-
ни заходів із безпеки у віртуальному просторі поширилися 
по всій Європі. Наприклад, Німеччина прийняла Держав-
ний план захисту інформаційної інфраструктури у 2005 р.  
У 2006 р. було розроблено стратегію посилення безпеки 
Інтернету  в Швеції.  Після  великої  кібератаки  у  2007  р.  
Естонія  стала  країною-членом  Євросоюзу,  і  в  2008  р. 
  опублікувала широку державну стратегію кібербезпеки. 
Цього  ж  року  створюються  аналогічні  стратегії  у  Фін-
ляндії  і Словаччині. Список усіх національних стратегій 
кібербезпеки  країн Євросоюзу  і  деяких  інших країн, що 
не входять до його складу, опублікований Європейським 
агентством  із  безпеки  мереж  та  інформаційної  безпеки 
(The European Network and Information Security Agency – 
ENISA).  Суттєво  сприяє  міжнародному  порозумінню  
і співробітництву в боротьбі з кіберзлочинністю європей-
ська Конвенція про кіберзлочинність, включаючи заходи 
ООН, Організації економічного співробітництва та розви-
тку  (ОЕСР), ЄС  і  «Великої  вісімки». Одним  із  головних 
питань  реалізації  таких  масштабних  проектів  є  питання 
нормативно-правового характеру, пов’язані з термінологі-
єю і законодавчою базою. Адже відсутність правової ви-
значеності не вносить ясності у регулювання відповідних 
суспільних відносин і ускладнює розуміння та застосуван-
ня чинних правих норм.

Нині в нашій країні суспільні інформаційні відносини 
та питання гарантування інформаційної та кібернетичної 
безпеки  врегульовуються  законами  України  «Про  осно-
ви національної безпеки України» (редакція від 7 серпня 
2015 р.), «Про захист інформації в  інформаційно-телеко-
мунікаційних мережах»  (редакція від 19 квітня 2014 р.), 
«Про телекомунікації» (редакція від 6 листопада 2016 р.), 
«Про  інформацію»  (редакція  від  1  січня  2017  р.),  «Про 
науково-технічну  інформацію»  (редакція  від  19  квітня  
2014 р.), «Про доступ до публічної інформації» (редакція 
від  1  травня  2015  р.),  Стратегією  кібербезпеки  України 
від 15 березня 2016 р., Доктриною інформаційної безпеки 
України від 25 лютого 2017 р. та Розділом XVI Криміналь-
ного кодексу України.

На нашу думку, чіткі та однозначні законодавчі дефіні-
ції термінів «кібербезпека», «кібератака», «кіберпростір», 
«кіберзахист»,  наведені  у  проекті  Закону  України  «Про 
основні  засади  забезпечення  кібербезпеки  України»  від  
20 вересня 2016 р., із прийняттям цього Закону будуть спри-
яти кращому вирішенню завдань моніторингу ризиків на 
національному рівні, встановленню балансу між безпекою 
і  повагою приватного життя,  створенню конфіденційних 
механізмів обміну  інформацією, встановленню основних 

вимог до  кібербезпеки,  відповідальності  за  кіберзлочин-
ність, зміцненню програм освіти  і професійної підготов-
ки,  підвищенню  обізнаності  громадськості  з  питань  кі-
бербезпеки. Проте на момент складання цього матеріалу  
(7  березня  2017  р.)  цей  Закон  ще  не  набув  чинності, 
оскільки не був розглянутий у другому читанні. Тривале 
зволікання із прийняттям цього Закону є неприпустимим, 
адже саме він має чітко визначати правові та організаційні 
основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів 
людини  і  громадянина,  суспільства  та  держави,  націо-
нальних  інтересів України у кіберпросторі,  основні цілі, 
напрями та принципи державної політики у сфері кібер-
безпеки  України,  повноваження  й  обов’язки  державних 
органів, підприємств, установ, організацій, осіб та грома-
дян у цій сфері, основні засади координації їх діяльності з 
гарантування кібербезпеки України.

Проблема ще й у тому, що окрема держава практично 
не може протистояти можливим кіберзагрозам сучаснос-
ті без  інформаційного обміну  з  іншими країнами. Так,  в 
українсько-російському  протистоянні  стратегія  націо-
нальної безпеки, особливо кібербезпеки, не спрацювала в 
момент різкого збільшення загрози. Саме тому єдине тер-
мінологічне  закріплення  поняття  кібербезпеки  і  правове 
врегулювання  відносин у  глобалізованому кіберпросторі 
мають  бути  досягнуті  шляхом  створення  універсальної 
Міжнародної  конвенції  з  боротьби  з  кіберзлочинністю. 
При  цьому  важелі  координації  має  взяти  на  себе  ООН, 
оскільки  саме  ця  міжнародна  організація  має  потенціал 
для  забезпечення балансу у  сфері міжнародної  кібербез-
пеки.

Нині правову основу міжнародної боротьби  з  кіберз-
лочинами утворюють Конвенція ООН проти транснаціо-
нальної  організованої  злочинності  2000  р.  та  Конвенція 
про  кіберзлочинність,  затверджена  Радою  Європи  2001 
р.  У  першій  із  них  відображені  основні  напрями  між-
державного співробітництва у цій сфері  [22], а друга за-
конодавчо  закріплює  загальні  принципи  міжнародного 
співробітництва в боротьбі з кіберзлочинами, регламентує 
уніфіковані норми щодо кримінальної відповідальності за 
такого роду злочинів, визначає перелік діянь, які потрібно 
криміналізувати,  формулює  положення  про  екстрадицію 
комп’ютерних злочинців, вирішує питання взаємного на-
дання доказів і взаємодопомоги в розслідуванні. Європей-
ська конвенція набула чинності у 2004 р., її підписали по-
над 40 держав-членів Ради Європи, а також держави, що 
не входять до Ради Європи: США, Канада, Японія і ПАР. 
До речі, «миролюбива» Росія Конвенцію не ратифікувала, 
оскільки  її прийняття, на  їх думку  [23],  «може створити 
загрозу  національній  безпеці  Росії  в  частині  отримання 
без  додаткового  оповіщення  правоохоронними  органами 
однієї держави доступу до кіберпростору іншої держави». 
Україна приєдналася до Конвенції у 2005 р. Проте навіть 
через 12 років після ратифікації Конвенції українське за-
конодавство в інформаційно-комунікаційні сфері та у сфе-
рі боротьби з кіберзлочинністю повною мірою не відпо-
відає світовим стандартам та вимогам часу.

Висновки. Незважаючи на глобальний характер кібе-
ратак, на сьогодні відсутнє єдине міжнародно-правове ви-
значення  понять  кіберзлочинності,  інформаційної  війни 
та  кібервійни.  Немає  міжнародно-правового  механізму 
регулювання відносин у кіберпросторі. Перспективи змі-
ни  системи міжнародної  безпеки  досить  туманні,  проте 
вже  зрозуміло, що  більшість  інститутів  і  загальноприй-
нятих механізмів  зараз малоефективні. Надалі  в  умовах 
розбудови глобального інформаційного суспільства мож-
ливим є тільки спільне підтримання балансу у сфері між-
народної безпеки на базі міждержавних союзів. Для без-
пеки кіберпростору нашої держави потрібно узгоджувати 
та поєднувати національну та міжнародну стратегії кібер-
захисту, підтримувати взаємодію у рамках спільної безпе-
кової й оборонної політики ЄС, а також інтенсифікувати 
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співпрацю України та НАТО, зокрема в межах Трастово-
го фонду НАТО для посилення  спроможностей України 
у  сфері  кібербезпеки,  динамічної  діяльності  із  захисту 
національних  інтересів  та  національних  інформресур-
сів у кіберпросторі, створення механізмів розслідування 
інцидентів,  встановлення  балансу  між  інформаційною 

безпекою і повагою приватного життя, створення конфі-
денційних механізмів обміну інформацією, встановлення 
основних вимог до кібербезпеки, відповідальності за кі-
берзлочинність, зміцнення програм освіти і професійної 
підготовки,  підвищення  обізнаності  громадськості  з  пи-
тань кібербезпеки.
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Встановлено, що забезпечення в зарубіжних країнах державного контролю за обігом наркотиків можна розділити на три групи пра-
вових режимів: особливо суворий, суворий та ліберальний. Наведено основні моделі контролю за обігом наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів. Визначено перспективи оптимізації законодавства з питань державного контролю за обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів із врахуванням досвіду Європейського Союзу.

Ключові слова: державний контроль, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Європейський Союз, моделі 
наркоконтролю, правові режими наркоконтролю

Установлено, что обеспечение в зарубежных странах государственного контроля за оборотом наркотиков можно разделить на три 
группы правовых режимов: особенно суровый, строгий и либеральный. Приведены основные модели контроля за оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров. Определены перспективы оптимизации законодательства по вопросам государ-
ственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с учетом опыта Европейского Союза.

Ключевые слова: государственный контроль, оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, Европейский 
Союз, модели наркоконтроля, правовые режимы наркоконтроля.

It is established that a provision in foreign countries, state control over drug trafficking can be divided into three groups of legal regimes: 
particularly harsh, strict, liberal. The basic model of control over the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. Per-
spectives of optimization of the legislation on state control over the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors based 
on the experience of the European Union.

Key words: state control in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, European Union, models of drug control, legal regimes 
of drug control.

Постановка проблеми. Проблема  ефективності про-
ведення державного контролю за обігом наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів є надзвичайно 
важливою  для  кожної  держави.  За  сучасних  умов  перед 
Україною  постає  необхідність  вироблення  ефективних 
та оптимальних напрямів удосконалення законодавства із 
цих питань із використанням досвіду країн Європейсько-
го Союзу. Наприклад, про ефективність політики окремих 
держав Європейського Союзу  в  цій  царині  свідчать  такі 
відомості:  у  Швеції  за  останні  5  років  спостерігається 
значне  зниження  рівня  споживання  наркотичних  засобів 
чи  психотропних  речовин,  який  є  найнижчим  у  Європі 
[1]. Крім того, варто врахувати позитивний досвід деяких 
інших  країн  Європейського  Союзу  (Данії,  Великобрита-
нії, Іспанії, Австрії, Франції, Німеччини та ін.). Тому для 
більш повного дослідження проблем здійснення держав-
ного контролю за обігом наркотичних засобів, психотроп-
них  речовин  і  прекурсорів  в  Україні  й  підходів  до  вдо-
сконалення законодавства в цій царині доцільно детально 
вивчити досвід європейських країн із різними поглядами 
на їх організацію й правове регулювання.

Стан опрацювання. Окремим  питанням  правового 
регулювання державного контролю приділяли увагу укра-
їнські  та  зарубіжні  вчені: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 
Ю.П. Битяк, С.Н. Гаращук, В.М. Горшеньов, М.С. Студені-
кін, І.Б. Шахов та ін. Стосовно вивчення окремих аспектів 
державного контролю за обігом наркотиків: В.А. Тимошен-
ко дослідив кримінологічні проблеми екологічної спрямо-
ваності державного контролю за наркотиками; В.М. Юдін 
визначив правові засади формування й діяльності органів 
контролю  за  обігом  наркотиків;  О.Ю.  Абрамов  окреслив 
особливості  вдосконалення  механізму  регулювання  обігу 
наркотичних засобів  і психотропних речовин; О.М. Насо-
нов з’ясував особливості адміністративно-правового регу-
лювання  обігу  наркотиків  та  ін.  На  жаль,  удосконалення 
законодавства з питань наркоконтролю в Україні з викорис-
танням позитивного досвіду правового регулювання країн 
Європейського Союзу та врахуванням комплексного підхо-
ду в науковій літературі детально не розглядались.

Метою статті  є дослідження правового регулювання 
наркоконтролю в окремих державах Європейського Сою-
зу з можливістю використання його позитивного досвіду 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Здійснюючи порівняль-
но-правовий  аналіз  антинаркотичного  законодавства  за-
рубіжних держав,  за критерієм суворості правових захо-
дів науковці умовно поділили їх на три або чотири групи  
[2, с. 10; 3, с. 31]. Проведення у зарубіжних країнах держав-
ного контролю за обігом наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів залежно від напряму державної 
політики в цій сфері доцільно поділити (умовно) на 3 гру-
пи: перша – з особливо суворою державною політикою у 
сфері контролю за обігом указаних препаратів, де навіть за 
їх зберігання у невеликих розмірах застосовується покаран-
ня аж до смертної кари (Малайзія, Іран, Пакистан, Китай та 
ін.); друга – із суворою державною політикою в цій царині, 
де здійснюється тотальний контроль за законним їх обігом, 
однак крайні заходи покарання не застосовуються (Федера-
тивна Республіка Німечинна, Великобританія, Франція  та 
ін.); третя – вирізняється ліберальним режимом щодо обі-
гу так званих «м’яких» наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, хоча державний контроль за їх обі-
гом зберігається і є достатньо ефективним (Іспанія, Нідер-
ланди) [2, с. 16; 4, с. 38–39; 5, с. 217].

У  юридичній  науковій  літературі  розрізняють  такі 
основні моделі  (напрями)  соціального  контролю у  сфері 
обігу наркотичних  засобів,  психотропних речовин  і  пре-
курсорів:  1)  репресивну  (або  заборонну)  –  споживання 
наркотиків незмінно призводить до негативних медичних 
і соціальних наслідків як для осіб, які їх споживають, так 
і  для  суспільства  загалом,  а  тому  вони  повинні  бути  за-
конодавчо заборонені, а їх обіг підлягати суворим заходам 
державного контролю; 2) ліберальну (або незаборонно-за-
охочувальну), оскільки наркоманія – це хвороба, то особа 
не може бути за це покарана. Споживати наркотики чи ні – 
право вибору людини, а якщо суспільство це явище буде 
сприймати як нормальне, зменшиться кількість наркоспо-
живачів;  3)  рестриктивну  (або  збалансовану  заборонно-
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обмежувальну)  –  особи,  які  зловживають  наркотиками, 
становлять соціальну небезпеку, і до них повинні застосо-
вуватися відповідні заходи адміністративного і криміналь-
ного примусу. Таким особам має бути забезпечена висока 
доступність до всіх видів медико-соціальної допомоги (лі-
кування, реабілітація, ресоціалізація) [6]. Саме ця модель 
державної політики у сфері контролю за обігом наркоти-
ків стала культивуватися в більшості країн світу, зокрема 
у державах Європейського Союзу.

У європейських країнах під час здійснення державно-
го  контролю  за  обігом  наркотичних  засобів,  психотроп-
них речовин  і прекурсорів основні підходи  зводяться до 
повноти адаптування національного законодавства до по-
ложень Єдиної конвенції 1961 р. [7], Конвенції 1971 р. [8] 
і Конвенції  1988 р.  [9]. Однак у  сучасних умовах  тільки 
дві країни Європейського Союзу (Швеція і Данія) повною 
мірою застосовують у національному законодавстві поло-
ження вищенаведених правових документів.

Правовим  підґрунтям  організації  державного  контр-
олю  в  більшості  країн  Європейського  Союзу  слугують 
конституції і прийняті на їх підставі закони, які визнача-
ють місце, функції  і права органів здійснення контролю. 
Розглянемо  основні  їх  положення  у  сфері  контролю  за 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів.

У  Великобританії,  наприклад,  провідними  норма-
тивними актами у цій сфері є: «The Misuse of Drugs Act 
1971»  [10],  «The Medicines Act 1968»  [11],  «Psychoactive 
Substances Act 2016». «The Medicines Act 1968», у якому 
врегульовано, які препарати можна вживати не за медич-
ними  показаннями,  та  Psychoactive  Substances Act  2016, 
який 2016 р. набув чинності на всій території Великобри-
танії,  закріплюють таку норму: за правопорушення, вчи-
нені вперше, у разі використання психоактивних речовин 
для медичних і затверджених наукових досліджень перед-
бачаються  цивільно-правові  санкції,  у  разі  вчинення  їх 
удруге – санкції кримінальні. Закон надає право поліції й 
місцевій владі вживати у таких випадках диференційова-
них заходів. Наприклад, у Щвеції функціонує «The Act on 
the Control of Narcotic Drugs regulates», який регламентує 
обіг наркотиків для медичних або промислових цілей [1].

У більшості європейських країн власне законодавство – 
це  і  є  їхні  національні  стратегії  щодо  наркотиків.  Так,  у 
Швеції  модель  політики  контролю  за  обігом  наркотиків, 
реалізована ще в 1978 р., передбачає доступність соціаль-
ної  й  медичної  допомоги  проблемним  особам  з  одночас-
ним посиленням покарання за їх вживання та застосування 
примусового лікування наркоманів.  З 1980 р.  тут введено 
нову практику: звільнення від кримінального переслідуван-
ня кожного наркоспоживача може бути  застосовано лише 
один раз і тільки за зберігання однієї дози наркотичного за-
собу,  а вже потім наступають певні юридичні й соціальні 
наслідки. У сучасних умовах ефективність такого підходу 
є  найвищою  порівняно  з  політикою  в  інших  країнах  сві-
ту  [6]. Шведський парламент один раз у 5 років приймає 
Стратегію щодо наркотиків  і  кожного  року  уряд  держави 
приймає однорічну відповідну програму дій із зазначенням 
пріоритетів. У зв’язку  із цим передбачено річний бюджет 
для  такої  діяльності  відповідно  до  принципів  плану  дій. 
У Національному плані дій  із боротьби з наркотиками на 
2002–2005 рр. серед основних завдань передбачено: скоро-
тити кількість осіб, які споживають наркотики, для реалі-
зації  бачення шведського  суспільства,  вільного від нарко-
тиків. Крім того, сучасна на 2016–2020 рр. «Swedish drug 
strategy,  A  Comprehensive  Strategy  for  Alcohol,  Narcotics, 
Doping and Tobacco», прийнята в лютому 2016 р., ставить за 
мету розвиток суспільства, вільного від наркотиків і допін-
гу, і спрямована на зменшення медичної й соціальної шкоди 
від алкоголю і на скорочення споживання тютюну [1].

Заслуговує на увагу побудова системи державних ор-
ганів,  що  забезпечують  державний  контроль  за  обігом 

наркотиків, в Іспанії. Тут функціонує «The Spanish Council 
of Drug Addiction and other Addictions», яка відповідає за 
координацію  останніх  на  міжвідомчому  рівні.  Метою  її 
діяльності є вдосконалення розроблення й реалізації стра-
тегій  і  дій,  пов’язаних  з  обігом  наркотиків  та  інших  ре-
човин, що викликають залежність, зменшення шкоди для 
окремих осіб, родин і суспільства, а також координація ді-
яльності таких структур, як «Government Delegation for the 
National Plan on Drugs», що здійснює функцію координації 
різних  установ  на  центральному,  регіональному  і  місце-
вому рівнях. Основну роль відіграють доповіді Генераль-
ного  секретаря  з  питань  соціальної  політики,  Міністра 
Міністерства охорони здоров’я, соціальної політики і рів-
ності Іспанії. Делегат Уряду Національного плану з нарко-
тиків є національним координатором стратегії боротьби з 
наркотиками в цій країні. Під його керівництвом функціо-
нує міжвідомча група, що включає міністрів регіональних 
відомств  автономних  регіонів,  які  є  відповідальними  за 
політику у сфері наркотиків на підвідомчій  їм території. 
Важливу роль відіграє «The Inter-autonomic Commission». 
У кожній із 17 автономних областей Іспанії і 2 автономних 
містах (Сеуті й Мелільї) працює комісар із наркотиків, в 
Об’єднаному  Конгрес-Сенаті  –  Комісія  з  вивчення  про-
блем, пов’язаних із наркотиками, яка складається із членів 
обох палат іспанського парламенту – Конгресу депутатів 
і Сенату, і яка готує доповіді з питань наркоманії та вно-
сить пропозиції урядові щодо контролю в цій галузі [12]. 
Вважаємо, що такий досвід доцільно впровадити в націо-
нальному законодавстві з питань контролю за обігом нар-
котиків у частині передбачення окремої групи (органу чи 
комітету),  яка  об’єднала б міністрів,  діяльність  відомств 
яких пов’язана із проблемами боротьби з наркоманією.

Законодавство  більшості  держав  Європейського  Со-
юзу у разі притягнення винних осіб до відповідальності 
за  правопорушення  у  сфері  обігу  наркотиків  передбачає 
врахування уповноваженими органами відповідних націо-
нальних списків (переліків) наркотичних засобів, речовин 
і прекурсорів. Наприклад, у Швеції до наркотиків відно-
сять усі фармацевтичні речовини, які підпадають під дію 
положень «The Narcotic Drugs Act 1968 р.» і які вказані у 
списках наркотичних засобів [13], виданих «The Swedish 
Medical  Products Agency».  Ці  списки  містять  усі  контр-
ольовані  на  міжнародному  рівні  речовини,  а  також  такі 
додаткові речовини, як «кат». Відмітимо також, що вико-
ристання складників Списку № 1 (наприклад, марихуани) 
заборонено навіть  для медичних цілей  [14]. На рівні  за-
конів переліки (списки) наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів передбачені в таких країнах, як 
Нідерланди [15] й Великобританія [10].

У Великобританії списки наркотиків готуються Радою 
з нагляду за  зловживанням медикаментами й  затверджу-
ються парламентом у вигляді поправок до «The Misuse of 
Drugs Act 197 » [11]. Нагадаймо, що в Україні таким пе-
реліком є Перелік наркотичних засобів, психотропних ре-
човин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 [16]. Однак, 
на нашу думку, названий Перелік потрібно передбачити як 
додаток до Закону України «Про наркотичні засоби, пси-
хотропні речовини і прекурсори» [17] для підсилення за-
конності принципу про відповідальність, який виявляєть-
ся в застосуванні його підстав і міри покарання в межах і 
формах, установлених законом.

Перейдемо далі  до  розгляду  відповідальності,  перед-
баченої у країнах Європейського Союзу за таке правопо-
рушення, як незаконне виробництво, придбання, зберіган-
ня, перевезення, пересилання наркотиків без мети збуту в 
невеликих розмірах. У ст. 44 Кодексу України про адміні-
стративні  правопорушення  передбачено  адміністративну 
відповідальність за такі правопорушення [18]. А у Фран-
ції, наприклад, індивідуальне споживання наркотиків без 
мети збуту з 1970 р. стало кваліфікуватися як кримінальне 
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правопорушення, хоча відповідальності за нього не перед-
бачено [19, с. 16].

У Швеції «The Narcotic Drugs Punishment Act» визна-
чено, що  вживання,  зберігання  і  володіння  наркотиками  
є  кримінальним  правопорушенням.  Покарання  за  неза-
конне  володіння  може  бути  незначним,  звичайним  або 
серйозним [1]. Положеннями «The Law on the Protection of 
Citizens’Security» у 2015 р. встановлено відповідальність 
за особисте споживання наркотиків у громадських місцях 
у  вигляді  адміністративних  санкцій  (насамперед  штраф 
від  600  до  30  000  євро).  На  неповнолітніх  штраф  може 
не  накладатися,  якщо  правопорушник  добровільно  бере 
участь у лікуванні чи реабілітації [12].

В Італії зберігання наркотиків для особистого спожи-
вання  без  мети  збуту  підлягає  адміністративним  санкці-
ям. У  положеннях  «Law  79  of  16 May  2014»  визначено: 
якщо людина незаконно зберігає наркотики для власного 
споживання вперше, адміністративні санкції не застосову-
ються, а порушник отримує попередження від префекта і 
формальне прохання утриматися від немедичного спожи-
вання. У разі добровільного його лікування чи реабілітації 
провадження у  справі буде припинено. Неявка  або неза-
вершення програми лікування може призвести до застосу-
вання санкцій [20].

Таким чином, незаконне виробництво, придбання, збе-
рігання,  перевезення,  пересилання  наркотиків  без  мети 
збуту  в  невеликих  розмірах  (ст.  44 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення) також заборонені, прак-
тично, у більшості країн ЄС і підлягають адміністратив-
ним санкціям (Італія), у деяких країнах (Швеція, Франція) 
вважаються  кримінальними  правопорушеннями,  в  окре-
мих державах відповідальність за такий проступок не на-
стає (Франція). У більшості випадків це пояснюється тим, 
що міжнародно-правові зобов’язання не поширюються на 
криміналізацію цього правопорушення, оскільки за зміс-
том ч. 1 ст. 1 Єдиної конвенції 1961 р. немедичне спожи-
вання наркотичних  засобів,  їх  зберігання без мети  збуту 
не охоплюється поняттям «незаконний обіг наркотичних 
засобів».

Важливим є те, що в більшості законодавств європей-
ських держав у застосуванні покарання за правопорушен-
ня  у  сфері  контролю  за  обігом  наркотиків  існують  різні 
системи їх класифікації, використовувані для встановлен-
ня санкцій щодо них. Наприклад, у Великобританії у «The 
Misuse  of  Drugs Act  1971»  наркотики  поділяються  на  3 
класи – А, В і С (ст. 25) – залежно від шкоди, якої вони за-
вдають людині чи суспільству, коли використовуються не 
за призначенням. При цьому клас «А» (героїн) вважається 
найнебезпечнішим, і відповідальність щодо нього перед-
бачена більш сувора; клас «В» (гашиш) передбачає значно 
м’якші покарання, а найбільш м’яка санкція застосовуєть-
ся щодо засобів класу «С» (марихуана) [10]. Цей Список 
систематично оновлюється, у деяких випадках законода-
вець окремі засоби переводить з одного класу до іншого. 
Наприклад, у 2014 р. кетамін було віднесено із класу С до 
класу B, а трамадол – до класу С [21].

У Нідерландах «Opium Act» встановив офіційне роз-
межування  останніх  на  «важкі»  та  «легкі».  Такий  поділ 
уповноважені  органи  враховують  під  час  застосування 
санкцій  за  пов’язані  з  ними  правопорушення  [15].  Інші 
країни теж диференціюють відповідальність  за правопо-
рушення  у  сфері  обігу  наркотичних  засобів,  психотроп-
них речовин і прекурсорів залежно від того, який засіб чи 
яка  речовина  вплинула на  вчинення проступку. У цьому 
плані  окремо  постає  гашиш,  діяння  після  його  прийому 
караються менш суворо в Італії й Іспанії. У законодавстві 
Данії,  Франції  й  Німеччини  не  існує  відмінностей  між 
наркотиками [22]. У законодавстві України з питань обігу 
наркотиків їх поділ на «важкі» й «легкі» не застосовуєть-
ся, однак використовується в навчальній, публіцистичній 
і навіть науковій літературі. Тому для більш точного ро-

зуміння цих категорій такий їх поділ доцільно теж перед-
бачити у національному законодавстві.

Наприклад,  в  Австрії  на  рівні  закону  було  посилено 
такий керівний принцип, як «лікування замість покаран-
ня» за незначні правопорушення, а також збільшення кіль-
кості  лікувально-оздоровлювальних  заходів, що  сприяло 
швидкому  збільшенню  кількості  випадків  альтернативи 
покарання. У 2007 р. були внесені поправки до цього зако-
ну, де закріплено, що медикаментозне лікування надається 
у спеціалізованих підрозділах як стаціонарно, так і амбу-
латорно («The Austrian drug control law») [23].

У  практиці  європейських  країн  примусове  лікування 
часто застосовується замість покарання за зберігання нар-
котичних  засобів  або  психотропних  речовин,  якщо  було 
доведено, що незначна їх кількість призначалася для осо-
бистого споживання. Примусове лікування рекомендуєть-
ся наркозалежним особам під час розгляду справ у окре-
мих спеціалізованих судах, діяльність яких впроваджено в 
багатьох країнах світу. Суддівське керівництво програма-
ми цих  судів  дозволяє  оперативно  застосовувати приму-
сові заходи, що сприяють успішному вирішенню завдань 
лікування [25, с. 52].

Наркосуди функціонують у Норвегії, Англії, Шотландії 
та інших країнах. Діяльність і результати роботи наркосу-
дів підтверджують доцільність використання такого комп-
лексного підходу в розгляді правопорушень, пов’язаних з 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів. Це підтверджується тим, що їх кількість в окре-
мих країнах світу збільшується [26, с. 29]. З урахуванням 
позитивного  досвіду  останніх щодо  діяльності  спеціалі-
зованих  судів  із  розгляду  правопорушень,  пов’язаних  з 
обігом  наркотиків,  запровадження  таких  судів  в  Україні 
не  викликає  сумнівів.  Адже  це  підсилить  забезпечення 
принципу верховенства права відповідно до європейських 
стандартів і права кожної людини на справедливий суд.

Вельми позитивною є норма законодавства Італії сто-
совно того, що за особами, які вирішили добровільно лі-
куватися від наркоманії, протягом усього часу їх лікування 
зберігається робоче місце [19, с. 15]. Цю норму доцільно 
передбачити й у законодавстві України у сфері контролю 
за обігом наркотиків, оскільки, як визначено ст. 21 Закону 
України  «Про  заходи  протидії  незаконному  обігу  нарко-
тичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів  та 
зловживанню  ними»  від  15  лютого  1995  р. №  62/95-ВР, 
«постанова суду про направлення особи, хворої на нарко-
манію, на примусове лікування є підставою для звільнен-
ня її з роботи або припинення навчання у встановленому 
законодавством порядку» [27].

У більшості країн Європейського Союзу для осіб, хво-
рих на наркоманію, під час проведення замісної підтриму-
вальної терапії застосовується метадон. Звернімо увагу на 
те, що всі держави, які підписали Конвенцію 1988 р., здій-
снюють тією чи іншою мірою контроль за виробництвом, 
розповсюдженням і вживанням метадону, щоб зменшити 
ризик, пов’язаний із його застосуванням [9].

У Данії, зокрема, в 1996 р. прийнято закон, який поси-
лив контроль за застосуванням метадону. Відповідальність 
за  лікування  останнім  була  покладена  на  адміністрацію 
графства,  яка  впровадила  державні  програми  лікування 
й  обмежила кільіксть  лікарів  загальної  практики, маючи 
дозвіл на його застосування, що призвело до підвищення 
якості лікування [19, с. 36].

У національному законодавстві щодо обігу наркотич-
них  засобів, психотропних речовин  і  прекурсорів перед-
бачено  контроль  за  використанням  метадону  й  бупре-
норфіну  на  рівні  Наказу Міністерства  охорони  здоров’я 
України від 27 березня 2012 р. № 200, яким врегульовано 
контроль  за  використанням метадону пацієнтами в  кабі-
нетах  замісної  підтримувальної  терапії,  де  таку  терапію 
здійснюють медичні працівники. Контроль за реалізацією 
програм замісної підтримувальної терапії в Україні насам-
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перед здійснює Міністерство охорони здоров’я України і 
його відповідні структури як головні суб’єкти організації 
і проведення цієї системи лікування й надання допомоги 
хворим  на  наркоманію  [28]. Потребує  також  урахування 
європейського досвіду забезпечення ефективного захисту 
прав і здоров’я хворих на наркоманію щодо їх доступу до 
медичної  допомоги. Цей  напрям  діяльності  органів  дер-
жавної влади у досліджуваній сфері, на наше переконан-
ня, повинен стати пріоритетним.

Однією з дуже важливих проблем у світі є збільшення 
кількості нових психоактивних речовин. Так, у Всесвітній 
доповіді ООН про наркотики (2013 р.) указується, що такі 
речовини, реалізовані як наркотики «легальні» й «дизай-
нерські»,  поширюються  з  безпрецедентною  швидкістю. 
Їх  кількість  перевищила  загальну  кількість  речовин, що 
перебувають  під  міжнародним  контролем  [29].  Поняття 
«дизайнерські  наркотики»  означає  речовини,  отримані 
шляхом  незначної  зміни  хімічної  структури  вже  відомо-
го  наркотичного  засобу  канабіноїдного  ряду  [30,  с.  43]. 
У  документах  міжнародних  організацій  для  вищевказа-
них речовин використовується поняття «new psychoactive 
substance»,  або  скорочено  NPS,  що  перекладається  на 
українську мову як «нові психоактивні речовини» [31]. Ці 
речовини являють собою курильні суміші, біологічно ак-
тивні добавки солей для ванн та ін. [32, с. 22]. В окремих 
державах вони заборонені, і до них застосовується понят-
тя «нові психоактивні речовини» [33, с. 36]. Так, у 2011 р. 
у Швеції внесено зміни до законодавства, які дозволяють 
конфіскацію і знищення нових психоактивних речовин, і 
їх офіційно класифікують як наркотики, але без відпові-
дальності для власника [1]. Також у цій країні окремі орга-
ни влади мають право вводити тимчасову заборону на обіг 
речовин, що не належать до категорії підконтрольних, але 
щодо яких є підстави вважати, що  їм притаманні нарко-
тичні або психотропні властивості [26, с. 32].

У  2014  р.  Італія  прийняла Національний  план  дій  із 
профілактики поширення нових психоактивних речовин в 

Інтернеті, у якому визначено його 6 шляхів: а) раннє їх ви-
явлення й попередження розповсюдження; б) діагностика 
стану,  зумовленого  їх  вживанням;  в)  запобігання  і  змен-
шення їх попиту; г) скорочення пропозиції таких речовин; 
ґ) їх наукові дослідження; д) співпраця, координація й на-
вчання щодо питань, пов’язаних із їх обігом [20]. У юри-
дичній науковій літературі [26] використовують категорію 
«нові  потенційно  небезпечні  психоактивні  речовини». 
Вважаємо,  що  цей  термін  потрібно  передбачити  в  наці-
ональному законодавстві  з питань обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів і запровадити 
заходи контролю за ними.

Висновки. Таким  чином,  для  удосконалення  законо-
давства України у сфері контролю за обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів пропонуємо 
врахувати  позитивний  досвід  його  здійснення  у  країнах 
Європейського Союзу, зокрема запровадити в нашій дер-
жаві: створення окремого державного органу із правоохо-
ронними функціями; заснування міжвідомчого державно-
го органу  (при уряді держави), що включав би міністрів 
або  їх  представників,  міністерств,  відомств,  діяльність 
яких пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотроп-
них  речовин  і  прекурсорів,  і  представників  органів  міс-
цевого самоврядування; функціонування спеціалізованих 
судів  із розгляду справ про правопорушення, пов’язані  з 
обігом зазначених засобів, речовин і  їх прекурсорів; збе-
реження робочого місця або навчання за хворою на нар-
команію особою на період примусового її лікування, якщо 
воно було проведено вперше; доцільно передбачити поділ 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
на «важкі» й «легкі» та диференціювати відповідальність 
за їх правопорушення; Перелік наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів передбачити як додаток 
до Закону України «Про наркотичні  засоби, психотропні 
речовини і прекурсори»; передбачити в законодавстві пра-
вову  конструкцію  «нові  потенційно  небезпечні  психоак-
тивні речовини» та запровадити заходи контролю за ними.
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Розглядається момент початку життя людини і вплив вирішення питання на конструювання статей Кримінального кодексу України. 
Наводяться нормативно-правові та доктринальні положення на захист позиції про визнання моментом початку життя людини період за-
чаття. На основі цього мають бути сформовані статті Кримінального кодексу України.

Ключові слова: кримінальне право, життя, початок життя, Кримінальний кодекс (КК) України.

Рассматривается момент начала жизни человека и влияние решения вопроса на конструирование статей Уголовного кодекса Укра-
ины. Приводятся нормативно-правовые и доктринальные положения в защиту позиции о признании моментом начала жизни человека 
период зачатия. На основе этого должны быть сформированы статьи Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: уголовное право, жизнь, начало жизни, Уголовный кодекс (УК) Украины.

Considered the beginning of life and the impact of the issue on construction of articles of the Criminal Code of Ukraine. Given legal and 
doctrinal provisions to protect the position of recognition point early life period of conception. On the basis of the formed article of the Criminal 
Code of Ukraine.

Key words: criminal law, life, beginning of life, Criminal Code of Ukraine.

РОЗДІЛ 8
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ; КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Людина, живучи в сучасному 
світі, часто ставить перед собою питання: якою є вартість 
життя [1, с. 230]? Разом з тим визначення терміну «жит-
тя» законодавець не закріплює ані в диспозиціях статей, 
ані  в  можливій  примітці  до  норми.  Це  не  викликало  б 
заперечення, якби під час кваліфікації діяння не спричи-
нило  чимало  точок  зору  з  приводу  того,  чи  варте жит-
тя ненародженої дитини уваги держави. Але вирішення 
проблеми захисту життя ненародженої дитини ще не зна-
йдено.

Стан опрацювання цієї проблематики.  Право  на 
життя – перше фундаментальне право людини, без якого 
всі  інші  права  залишаються  без  змісту  [2,  с.  198]. Вста-
новлення  початкової  межі  людського життя  є  завданням 
складним і водночас необхідним [3, с. 6]. Життя є трива-
лим процесом, а тому важливим є визначення моменту по-
чатку життя і моменту його припинення. Для права ці про-
блеми пов’язані з визначенням юридично значимих фактів 
та їхніми правовими наслідками [4, с. 238].

Ще у II ст. н. е. римський юрист Тертулліан на рубежі 
II – III ст. писав: «Той, хто буде людиною, вже є людина» 
[5, с. 180].

Закон  XII  таблиць  містив  положення,  відповідно  до 
якого  дитина,  яка  народилася  після  смерті  батька-спад-
кодавця, вважалася спадкоємцем і внаслідок цього могла 
бути згадана в заповіті. Згодом аналогічне положення було 
закріплено в більш пізніх правових джерелах – Інституці-
ях Гая і Дигестах Юстиніана [6, с. 78]. А за законом Юлія 
Веллея,  з  метою  охорони  спадкових  прав  людського  за-
родка, йому на прохання вагітної матері призначався пі-
клувальник, що  здійснював  управління  майном,  яке  має 
успадкувати зародок у разі народження [7, с. 258]. 

Про зачатих дітей, плодовигнання та умертвіння плоду 
згадується ще в Уложенні про покарання кримінальні та 
виправні 1845 р.

В. Сухомлинський стверджував, що кохання, шлюб та 
дітонародження  –  «найбільш  горда  і  найбільш вразлива, 
найприхованіша  і  найвідкритіша  для  вразливості  сфера 
людської свободи» [8, с. 184].

А.  Орлеан,  Н.  Крилова  стверджують,  що  проблема 
юридичної оцінки незаконних посягань на життєздатний 
плід, безумовно, існує [9; 10, с. 43].

А.  Головащук  доходить  такого  висновку:  «Чинне  за-
конодавство України  сформоване  на  основі  натусіальної 
концепції, а отже, ембріон не володіє правом на життя в 
Україні»[11, с. 193].

О.  Дуфенюк,  розглядаючи  проблемні  аспекти  кримі-
налізації  діянь  проти  життя  ембріона  та  плода  людини, 
пише: «Існують більш, ніж достатні, підстави вважати не-
досконалим нормативне забезпечення кримінально-право-
вої охорони життя ембріона та плода людини» [12, с. 111].

Чи можна не вважати вбивством небажану для матері 
дитину [13, с. 250–256]? І чому відбувається дискриміна-
ція залежно від бажаності? Як порівняти матір, яка бажає 
зберегти свою дитину, що родилась, починаючи з шістнад-
цяти тижнів внутрішньоутробного розвитку [14], і ту, яка 
вбиває на 38–42 тижні до пологів?

Описуються жахливі випадки використання «ембрі-
онального матеріалу». Важко уявити проведення аборту 
з  метою  використання  ембріона,  його  тканин,  органів 
чи  клітин  [15,  с.  539].  У  Законі  України  «Про  тран-
сплантацію  органів  та  інших  анатомічних  матеріалів 
людини» [16] встановлюється термін «фетальні матері-
али» – анатомічні матеріали мертвого ембріона (плода) 
людини, не вказується, що це людина. Тому в літературі 
твердять,  що  розвиток  фетальної  трансплантації  ста-
вить  на  порядок  денний  «питання  про  криміналізацію 
поведінки жінок, які вагітніють із метою у подальшому 
штучно  перервати  вагітність  (причому  аборт  здійсню-
ватиметься  у  встановленому  порядку,  а  не  незаконно) 
і передати фетальні матеріали певному реципієнту або 
продати їх [17, с. 30].

Метою статті є виклад позицій вчених, що доводять 
необхідність  більш  ретельного  підходу  до  проблеми  за-
хисту життя особи. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш  значимими 
суспільними  відносинами,  що  охороняються  криміналь-
ним правом,  є  ті, що  охороняють  особу. Серед  усіх  сус-
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пільних відносин щодо  захисту особи на першому місці 
стоїть захист життя. 

Концепція  правової  держави  завжди  пов’язується, 
перш  за  все,  з  ідеями  природних  невідчужуваних  прав 
людини, з їх визнанням, повагою та охороною з боку дер-
жави.  Конституція  України  закріпила  головне  природне 
право кожної людини – право на життя: «Кожна людина 
має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути сва-
вільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати 
життя  людини.  Кожен  має  право  захищати  своє  життя  і 
здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних 
посягань». Життя є найбільш цінним із благ не лише для 
людини,  а  й  для  українського  суспільства  загалом,  тому 
захист життя людини гарантується Конституцією України, 
а  за посягання на життя  встановлена найбільш сувора – 
кримінальна – відповідальність [3, с. 2]. 

З  огляду  на  ситуацію,  що  склалась  в  Україні,  важко 
погодитись  із  тим, що у сучасному кримінальному зако-
ні законодавець приділив значну увагу питанню охорони 
життя від злочинних посягань [18, с. 204].

Під час вирішення теоретичних і практичних проблем 
права  на  життя  як  основи  особистих  прав  людини,  що 
забезпечує,  власне,  людське життя,  на жаль,  мало  уваги 
приділяється  праву  дитини  на  життя.  Це  призводить  до 
хибного  уявлення  про  порівняну  безкарність  за  дії,  які 
шкодять життю дитини. До того ж, українське законодав-
ство визначає права та обов’язки дитини практично лише 
з моменту народження,  не  захищаючи при цьому  ту  ди-
тину,  яка народжується,  та плід,  який розвивається. Роз-
глядаючи плід та породіллю як єдине ціле, законодавець 
декларує,  що  посягання  на  життя  ненародженої  дитини  
є посяганням на здоров’я вагітної жінки [19, с. 59].

А. Байлов зазначає, що розглядуване питання не оми-
нає  жоден  із  учених,  досліджуючи  відповідальність  за 
посягання на життя та здоров’я особи, але можна конста-
тувати, що чим більше правників визначають початок кри-
мінально-правової охорони життя людини, тим більше різ-
них позицій існує в теорії кримінального права (тут можна 
зауважити: дискусії, що виникають довкола кримінально-
правових норм, рано чи пізно знаходять однозначне вирі-
шення і, за умови більшості прибічників, відображення у 
кримінальному законі – Б.Н.). Можна дійти висновку, що у 
тих випадках, де не існує єдиної думки дослідників щодо 
будь-якого питання кримінального права, не буде однако-
вого та чіткого застосування закону про кримінальну від-
повідальність у правозастосовчій діяльності [20, с. 76].

Праву  дитини  на  життя  приділяли  увагу  С.  Булеца,  
О. Домбровська, Л. Ольховик, Л. Остапенко,  І. Павленко, 
О. Пунда, Г. Резнік, А. Соловйов, О. Сотула, Р. Стефанчук, 
М. Хавронюк, К. Черевко, О. Шевченко та ін. Однак питан-
ня про момент початку життя людини досі не отримали на-
лежного висвітлення, а тому вони є недостатньо вивченими 
і досить дискусійними, що робить цю тему актуальною. 

Право кожної людини на життя проголошується таки-
ми  міжнародними  документами,  як  Загальна  декларація 
прав людини 1948 р., Конвенція ООН «Про права дити-
ни» 1989 р., Всесвітня декларація «Про забезпечення ви-
живання, захисту та розвитку дітей» 1990 р., Декларація 
прав дитини 1959 р., Міжнародний пакт «Про громадян-
ські  і політичні права» 1966 р., Міжнародний пакт «Про 
економічні, соціальні, культурні права» 1966 р., Конвенція 
Співдружності Незалежних Держав «Про права та осно-
вні свободи людини» 1995 та ін. 

Право людини на життя  закріплено в ч.  1  ст.  6 Між-
народного  пакту  про  громадянські  та  політичні  права  
1966  року,  в  ч.  1  ст.  2  Європейської  конвенції  про  за-
хист прав людини та основоположних свобод 1950 року,  
ст. 1 Протоколу № 6 до Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод, який стосується скасування 
смертної кари 1983 рік, ст. 2 Конвенції Співдружності Не-
залежних Держав про права  та основні  свободи людини 

1995 рік, ст. 27 Конституції України 1996 року, ст. 281 Ци-
вільного кодексу України 2003 року. 

Принцип 4 Декларації прав дитини 1959 р. закріплює, 
що належний догляд  і  охорона  забезпечується дитині  як 
до, так і після пологів [21]. 

Конституція  України  проголошує  життя  особи  най-
вищою  соціальною  цінністю.  Цивільний  кодекс  Укра-
їни  містить  цілу  статтю  під  назвою  «Право  на  життя»  
(ст. 281): «1. Фізична особа має невід’ємне право на жит-
тя. 2. Фізична особа не може бути позбавлена життя. Фі-
зична особа має право захищати своє життя та здоров’я, а 
також життя та здоров’я іншої фізичної особи від проти-
правних посягань будь-якими засобами, не забороненими 
законом. 4. Забороняється задоволення прохання фізичної 
особи про припинення  її життя.  6. Штучне переривання 
вагітності,  якщо  вона  не  перевищує  дванадцяти  тижнів, 
може здійснюватися за бажанням жінки. У випадках, вста-
новлених законодавством, штучне переривання вагітнос-
ті може бути проведене при вагітності від дванадцяти до 
двадцяти двох тижнів». 

У кримінальному праві України злочини проти життя 
містяться у розділі ІІ Особливої частини. Разом з тим ви-
значення терміну «життя» законодавець не закріплює ані в 
диспозиціях статей, ані в можливій примітці до норми. Це 
не викликало б заперечення, якби під час кваліфікації ді-
яння не спричинило чимало точок зору з приводу того, чи 
варте життя ненародженої дитини уваги держави. Життя 
починається із зачаття, тому і захищати ненароджену осо-
бу має не лише мати за власним бажанням, а й інші осо-
би, держава. На практиці застосування норм щодо захисту 
життя  починається  із  моменту  народження.  Видається, 
йде  підміна  поняття  «життя»  і  «народження».  І  Консти-
туція  України,  і  Кримінальний  кодекс  України  проголо-
сили  захист життя особи,  а фактично  захищається лише 
та частина життя,  яке починається  з моменту народжен-
ня. Цивільне  право  захищає матеріальні  права  дитини  в 
певних  випадках,  до  її  народження.  Та  чи можуть мате-
ріальні права бути важливіші за право на життя? Кримі-
нальний  кодекс  (далі  – КК) України  у  ст.  134  закріплює 
кримінальну  відповідальність  за  «Незаконне проведення 
аборту». За ч. 1, злочин є невеликої тяжкості, за ч. 2 – се-
редньої  тяжкості. Максимальне  по  суворості  покарання, 
за наявності похідних наслідків – п’ять років позбавлен-
ня волі. Але на практиці  за саме вбивство ненародженої 
дитини  відповідальність  відсутня,  при  цьому  «гуманно» 
ставляться до осіб, які проводять аборти незаконно. Так, 
згідно з витягом з ухвали судової колегії в кримінальних 
справах Верховного Суду України від 06 березня 2001 р., 
за незаконне проведення аборту  за  сукупністю злочинів,  
Х.  визнано  винною  в  тому,  що  вона  як  лікар-гінеколог 
незаконно  проводила  аборти  й  неодноразово  одержува-
ла за це винагороду від громадян шляхом вимагання та у 
великих розмірах, за що її засудили до року позбавлення 
волі та за амністією звільнили від призначеного покаран-
ня [22]. В Єдиному державному реєстрі судових рішень у 
кримінальних  справах  ст.  134 КК України  згадується  на 
343  сторінках,  при  цьому  на  сторінці  –  25  записів  [23]. 
Але ні мати,  на  лікар  чи  інші  особи  відповідальності  за 
вбивство цієї дитини відповідальності не несуть. Згідно із 
законодавством, не вважається вбивством «штучне пере-
ривання вагітності» до 12 тижнів, коли дитина в утробі ма-
тері вже смокче пальця, в неї наявне серцебиття; а й після 
цього – до 22 неділь «у випадках, встановлених законом». 

При цьому лікарі дають клятву Гіппократа: Клятва Гіп-
пократа має такий зміст: «Я засвідчую під присягою перед 
лікарями Аполлоном, Асклепієм, Гігіеєю та Панацеєю, бе-
ручи у свідки всіх богів та богинь, і відповідно до моїх зді-
бностей та мого розуміння даю таку клятву: цінувати нарівні 
зі своїми батьками того, хто навчив мене лікарської умілос-
ті; жити спільно з учителем, а при потребі – ділитися з ним 
своїми достатками; його нащадків вважати своїми братами, 
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а вмілість, якою вони захочуть оволодіти, передавати їм без-
корисливо і без письмової домовленості; знаннями, усними 
повчаннями, правилами, інструментами та всім іншим, що 
передбачено навчанням,  ділитися  зі  своїми  синами,  сина-
ми мого вчителя та учнями, пов’язаними зобов’язаннями і 
клятвою, даною за законами лікарської професії, але тільки 
з ними й ні з ким більше; режим своїм хворим приписувати 
задля їх блага, відповідно до моїх знань і мого розуміння, 
утримуючись  від  завдання  їм  будь-якої  шкоди;  ніколи  не 
приписувати нікому на його прохання смертельного засобу 
і не підказувати йому способу здійснення подібного заду-
му; точно так само не давати жодній жінці пессарію для 
викликання аборту; зберігати непорочність способу свого 
життя і власної лікарської майстерності; ніколи не робити 
розтину у хворого навіть із явними ознаками кам’яної хво-
роби,  а  залишати виконання цієї  операції  практикуючому 
спеціалістові цієї справи; до якого дому я б не прийшов – я 
зайду в нього лише задля блага хворого, будучи далеким від 
розпусних намірів і спокус, особливо – від любовних утіх 
із жінками й чоловіками, будь вони вільними чи рабами».

Закон  України  від  02  листопада  2004  р.  №  2135-15 
«Про  внесення  змін  до  статті  281  Цивільного  кодексу 
України»  закріпив,  що  в  абзаці  другому  ч.  5  слова  «та 
соціальних»  виключити;  у  ч.  6  в  абзаці  другому  слова 
«двадцяти  восьми»  замінити  словами  «двадцяти  двох»; 
в  абзаці  третьому  слова  «за  медичними  та  соціальними 
показаннями» виключити; ч. 7 викласти у такій редакції: 
«7. Повнолітні жінка або чоловік мають право за медич-
ними показаннями на проведення щодо них лікувальних 
програм  допоміжних  репродуктивних  технологій  згідно 
з порядком та умовами, встановленими законодавством». 
Цей Закон набрав чинності з 1 січня 2005 р. До Постанови 
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 144 
діяла Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листо-
пада 1993 р. № 926 [24], згідно з якою строки штучного 
переривання вагітності були до 28 тижнів і показників, які 
тоді називались «медичні та соціальні», було трохи біль-
ше. Що стосується медичних, чомусь змінилась  їх назва 
в  деяких  випадках,  наприклад,  раніше  –  новоутворення, 
нині – злоякісні новоутворення. До соціальних показань, 
за  наявності  яких  могло  бути  проведено  штучне  пере-
ривання вагітності  від 12 до 28 тижнів, належали: наяв-
ність трьох і більше дітей; розлучення під час вагітності; 
смерть  чоловіка  під  час  вагітності;  вагітність  внаслідок 
зґвалтування; перебування жінки або її чоловіка у місцях 
позбавлення  волі;  позбавлення жінки батьківських прав; 
наявність  у  жінки  дитини-інваліда;  тяжке  захворювання 
або  травма  чоловіка, що  зумовили  його  інвалідність  під 
час  вагітності  дружини. Порівнюючи вказані постанови, 
ми можемо  дійти  висновку:  хоча  окремо  не  представле-
но терміну щодо соціальних показників, вони є. Напевне, 
до них ми можемо віднести: народження дітей з підтвер-
дженим діагнозом спадкових захворювань та гетерозигот-
не носіння подружжям мутантних генів, що зумовлюють 
спадкові  захворювання  (як  виправдання,  пренатальне 
підтвердження діагнозу в плода із застосуванням інвазив-
них досліджень); вагітність внаслідок зґвалтування. Знов 
додано  вікові  показники. Так,  показаннями до штучного 
переривання вагітності, згідно з чинною постановою Ка-
бінету Міністрів України, є вік – до 15 та після 45 років. 
Раніше  в  графі  «фізіологічний  та  інший  стан»  зазначав-
ся стан фізичної незрілості організму жінки – до 18 років 
(це при тому, що до введення у дію чинного Цивільного 
кодексу України шлюбний вік для жінки становив 17 ро-
ків без його зниження), стан загасання функції репродук-
тивної системи жінки – 45 років; стан після оперативного 
втручання, пов’язаного із вилученням життєво важливого 
органа. Але знову ж таки зводиться не до захисту життя 
ненародженої дитини,  яка, уявляється, не може бути по-
збавленою закріпленою ст. 281 Цивільного кодексу (далі – 
ЦК) України права на життя, не зважаючи на те, що ніхто 

у цілому світі, чи то чужих чи рідних, не захищає право 
дитини. Як розуміти абз. 2 ч. 3 ст. 281 ЦК України? Може 
тоді, згідно з чинним законодавством, варто додати фразу 
«крім ненароджених дітей, які не можуть захищатись»?

Показники чисельності абортів в Україні на 1 000 на-
роджених одні з найвищих в Європі [25].

Загальною декларацією прав людини гарантовано пра-
во на життя  у  ст.  3. Ще під  час написання  тексту  статті 
представник Чилі пропонував доповнити її вказівкою про 
право на життя з моменту зачаття. 

Ст.  6 Міжнародного  пакту  про  громадянські  та  полі-
тичні права визнає право кожного на життя, додаючи, що 
це право «має бути захищене законом», а також, що «ніхто 
не може бути позбавлений життя свавільно».

У  ст.  1 Конвенції  про права  дитини 1989  р.  визначе-
но,  що  дитиною  є  кожна  людська  істота  до  досягнення 
нею 18-річного віку, якщо, за законом, застосовуваним до 
даної  особи,  вона  не  досягає  повноліття  раніше. Можна 
припустити, що під це визначення потрапляє ще не наро-
джена дитина. Дотримуючись ст. 6 Конвенції, виходить, 
що держави-члени можуть визнати, що кожна дитина має 
невід’ємне  право  на  життя,  і  забезпечити  максимально 
можливою мірою виживання і здоровий розвиток дитини. 
Визначення  «дитина»,  закріплене  в  Конвенції,  дає  мож-
ливість  по-різному  тлумачити  момент  виникнення  прав 
залежно від  того,  якої  концепції про початок життя дер-
жави  дотримуються.  Під  час  підписання  та  ратифікації 
Конвенції деякі держави зробили заяву з приводу тлума-
чення  її  положень  стосовно питання про початок життя. 
Наприклад, Аргентина  зробила  застереження про  те, що 
ст. 1 «тлумачиться нею в світлі того, що термін «дитина» 
означає людська  істота  з моменту  зачаття до досягнення 
вісімнадцятирічного віку».

Питання про момент початку життя в багатьох релігіях 
не викликає сумніву. «Мого зародка бачили очі Твої, і до 
книги Твоєї записані всі мої дні, що в них були вчинені, 
коли жодного з них не було» (Пс. 138:16). У православ’ї 
завжди  святкувалось  Зачаття  Пресвятої  Богородиці  як 
одне з найбільших свят. Всі християнські громадські орга-
нізації постійно проводять лекції, де роз’яснюють на при-
кладах  документів,  документальних  фільмів,  медичних 
енциклопедій та монографій, як вчиняється вбивство без-
захисної дитини в утробі матері, як вона бурхливо реагує 
на спричинення їй смерті, але права на необхідну оборону 
свого життя вона здійснити не може. Це важко уявити, не 
те, що побачити.

Американська конвенції про права людини 1969 р. ви-
знає моментом початку життя зачаття [26].

Незважаючи на назву, Декларація про медичні аборти, 
що була прийнята в Осло 1 серпня 1970 р., в ст. 1 закрі-
пила етичний принцип, що стосується лікаря, – повага до 
людського життя з самого його початку. Використовується 
термін «ненароджена дитина» [27].

У  Конвенції  про  права  людини  та  біомедицину  від  
4 квітня 1997 р., прийнятій Радою Європи, закріплено по-
ложення  про  заборону  на  створення  ембріонів  людини  
в дослідницьких цілях [28].

Положення  щодо  права  на  життя,  закріплене  в  між-
народних документах, знайшло своє відображення і в на-
ціональному законодавстві. Норми Конституції України у 
ст. 27 та Цивільний кодекс України у ст. 281 констатують 
можливість кожного мати право на життя.

Заперечень сам тезис про захист життя засобами кри-
мінального права не має [13, с. 29–33], однак чомусь є різ-
ні думки про момент початку життя. 

О. Шевченко  вказує  про  те, що  у  науці  останніх  ро-
ків  можна  виділити  такі  підходи  до  визначення  почат-
кового  моменту  людського  життя:  з  моменту  зачаття  
(С. Порошук, О. Онуфрієнко,  В.  Голіченков);  з  моменту 
народження головного мозку (Р. Шарапов, В. Трубников,  
Т.  Павленко);  з  початку  самостійного  дихання  ново-
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народженої  дитини  (М.  Шаргородський,  М.  Таган-
цев);  з  моменту  відокремлення  плода  від  черева  матері  
(А. Красіков); з початку фізіологічних пологів (В. Сташис,  
М. Бажанов); з моменту прорізування плода з утроби ма-
тері у процесі народження (А. Піонтковський, С. Бородін, 
В. Набоков, О. Старко) [34, с. 46–50].

Таке різноманіття думок є незрозумілим, бо критерій 
щодо моменту закінчення життя давно є сталим – він біо-
логічний. Біологічне життя починається зі злиття двох клі-
тин [35, с. 58].

Висновки. Біологічна природа існування характери-
зується початком життя та його кінцем [36, с. 176]. При 
цьому чомусь цей критерій не стоїть під час з’ясування 
питання про момент початку життя. Життя – це не пра-
вова  категорія. Нормами  кримінального права  здійсню-
ється лише захист суспільних відносин, тому  і питання 
щодо початку та закінчення життя лежить у площині не 
права, а медицини. А згідно із загальновідомим знанням 
про людський організм, життя починається під час зачат-
тя дитини. 
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У статті висвітлено результати аналітичного моніторингу незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним про-
мислом в Україні. Досліджено структуру облікованих кримінальних правопорушень у сфері незаконного зайняття рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом. На підставі результатів аналізу сформульовано авторські висновки щодо виявлених тенденцій.

Ключові слова: незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, кримінальне правопорушення,  
кримінальна відповідальність.

В статье освещены результаты аналитического мониторинга незаконного занятия рыбным, звериным или другим водным добы-
вающим промыслом в Украине. Исследована структура учтенных уголовных правонарушений в сфере незаконного занятия рыбным, 
звериным или другим водным добывающим промыслом. На основании результатов анализа сформулированы авторские выводы от-
носительно выявленных тенденций.

Ключевые слова: незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, уголовное преступление, 
уголовная ответственность.

The results of analytical monitoring of illegal fishing, hunting or other sea hunting industry in Ukraine were highlighted in the article.  
The structure of accounted criminal offenses in the illegal fishing, hunting or other sea hunting industry was investigated. The author conclusions 
on the identified trends, based on the analysis results were formulated.

Key words: illegal fishing, hunting or other sea hunting industry, criminal offense, criminal responsibility.

Постановка проблеми. Різноманіття тваринного світу, 
поряд  з  іншими природними ресурсами,  є національним 
багатством  кожної  країни.  Незаконне  зайняття  рибним, 
звіриним або іншим водним добувним промислом безпо-
середньо чи опосередковано впливає на рівень екологіч-
ної безпеки держави,  тому дослідження тенденцій цього 
явища має вагоме значення, особливо в умовах значного 
негативного антропогенного впливу на навколишнє при-
родне середовище, що часто проявляється через вчинення 
кримінальних правопорушень.

Стан опрацювання.  Незаконне  зайняття  рибним, 
звіриним  або  іншим  добувним  промислом  як  правовий 
об’єкт  вивчалося  багатьма  вченими-юристами.  Зокрема, 
І.П.  Баглай  зробив  порівняльний  аналіз  істотної  шкоди, 
заподіяної незаконними полюванням і зайняттям рибним, 
звіриним  або  іншим  водним  добувним  промислом,  та  її 
визначенням  в Україні,  Республіці  Білорусь  і  Російській 
Федерації [1]. Є.М. Борисов з’ясував питання щодо пред-
мету незаконного  зайняття  рибним,  звіриним  або  іншим 
водним добувним промислом  [2]. Т.І. Волкова дослідила 
родовий  та безпосередній об’єкт  злочину щодо незакон-
ного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добув-
ним  промислом  [3;  4].  К.М.  Оробець  розглянув  основні 
етапи  історичного  розвитку  на  теренах  України  законо-
давства  про  кримінальну  відповідальність  за  незаконне 
зайняття рибним,  звіриним або  іншим водним добувним 
промислом [5]. Водночас поза увагою залишаються аналі-
тичні аспекти дослідження даного злочину.

Метою статті є здійснення аналітичного моніторингу 
показників незаконного зайняття рибним, звіриним або ін-
шим водним добувним промислом як кримінального пра-
вопорушення та виявлення сучасних тенденцій.

Виклад основного матеріалу. Для однозначного тлу-
мачення незаконного заняття рибним, звіриним або іншим 
водним  добувним промислом  варто  звернутись  до  поло-
жень  Постанови  Пленуму  Верховного  Суду  України  від  
10 грудня 2004 р. № 17. Так, під незаконним заняттям риб-
ним,  звіриним  або  іншим  водним  добувним  промислом 
(ст.  249 Кримінального  кодексу України)  треба  розуміти 

таке вилучення водних живих ресурсів із природного се-
редовища,  яке  здійснюється  з  порушенням  чинного  за-
конодавства, що регулює порядок і умови промислового, 
любительського, спортивного рибальства, іншого викорис-
тання водних живих ресурсів. Зокрема, незаконним є про- 
мисел,  який  здійснюється  всупереч  наявним  правилам: 
без належного на те дозволу, в заборонений час, у недозво-
лених місцях, із застосуванням заборонених знарядь лову, 
з перевищенням установлених лімітів чи норм вилову [6].

Вітчизняний  законодавець  за  незаконне  зайняття  риб-
ним,  звіриним  або  іншим  водним  добувним  промислом, 
якщо воно заподіяло істотну шкоду, карає штрафом від ста 
до  двохсот  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  грома-
дян або обмеженням волі на строк до трьох років, а якщо 
ті самі діяння, вчинені із застосуванням вибухових, отруй-
них речовин, електроструму або іншим способом масово-
го знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу 
або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією 
статтею – штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі 
на строк до трьох років, або позбавленням волі на той са-
мий строк (ст. 249 Кримінального кодексу України) [7].

Водночас варто відзначити, що відповідальність за зло-
чин, передбачений ст. 249 Кримінального кодексу (далі – 
КК) України, настає лише за умови, що діями винної осо-
би заподіяно істотну шкоду. На те, що шкода є істотною, 
можуть вказувати, зокрема, такі дані: знищення нересто-
вищ  риби;  вилов  риби  в  період  нересту,  нечисленних  її 
видів або тих, у відтворенні яких є труднощі; добування 
великої кількості риби, водних тварин чи рослин або риби 
чи тварин, вилов яких заборонено тощо. Якщо внаслідок 
вчинених  дій  істотна шкода  не  настала,  винна  особа,  за 
наявності до того підстав, може нести відповідальність за 
ч. 3 або ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [6].

Аналітичні  дані  щодо  незаконного  зайняття  рибним, 
звіриним або іншим водним добувним промислом, зареє-
стровані органами внутрішніх справ України, відображені 
в табл. 1.
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Таблиця 1
Аналіз кількісних і якісних показників незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом, зареєстрованих органами внутрішніх справ України (складено автором на основі [8])

№ 
п/п Показники

Роки Відхилення

2013 2014 2015 2015 р. 
від 2013 р.

2015 р. 
від 2014 р.

1. Обліковано кримінальних правопорушень у звітному періоді  862 615 624 -238 9

2. Кримінальні правопорушення, в яких особам вручено 
повідомлення про підозру 717 511 432 -285 -79

2.1.
Частка кримінальних правопорушень, у яких особам вручено 
повідомлення про підозру, у загальній кількості облікованих кри-
мінальних правопорушень, % (п. 2/п. 1)*100%

83,1 83 69,2 -13,9 -13,8

3. Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розсліду-
вання, в яких зупинено, відповідно до ст. 280 КПК України 4 1 3 -1 2

3.1. – у зв’язку з захворюванням підозрюваного 0 0 0 0 0
3.2. – коли місцезнаходження підозрюваного невідомо 4 1 3 -1 2

3.3. – у зв’язку з виконанням процесуальних дій  
у межах міжнародного співробітництва 0 0 0 0 0

4. Кримінальні правопорушення, за якими  
провадження направлені до суду 930 644 544 -386 -100

4.1. – з обвинувальним актом 692 473 409 -283 -64
4.2. – із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності 9 26 10 1 -16

4.3. – із клопотанням про застосування примусових заходів медичного 
характеру 0 1 0 0 -1

4.4. – з клопотанням про застосування примусових заходів  
виховного характеру 1 2 1 0 -1

4.5. – вчинені особами, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення 90 58 65 25 7
4.6. – вчинені групою осіб 130 78 57 -73 -21
4.7. – вчинені у стані алкогольного сп’яніння  3 2 0 -3 -2
4.8. – вчинені неповнолітніми або за їх участю 5 4 2 -3 -2

4.5.
Частка кримінальних правопорушень, за якими провадження 
направлені до суду, у загальній кількості облікованих 
кримінальних правопорушень, % (п. 4/п. 1*100%)

107,8 104,7 87,1 -20,7 -17,6

5. Кримінальні правопорушення, в яких провадження закрито 623 315 384 -239 69
5.1. у т. ч. за ч. 1 пп. 1, 2, 4, 6 ст. 284 КПК України 622 315 384 -238 69

6. Кримінальні правопорушення, в яких  
на кінець звітного періоду рішення не прийнято  155 112 201 46 89

6.1.
Частка кримінальних правопорушень, в яких на кінець звітного 
періоду рішення не прийнято, у загальній кількості облікованих 
кримінальних правопорушень, % (п. 6/п. 1*100%)  

17,9 18,2 32,2 14,3 14

Отже, на основі даних табл. 1 можна зробити такі ви-
сновки:

1)  протягом  аналізованого  періоду  зменшилась  кіль-
кість  облікованих  органами  внутрішніх  справ  України 
кримінальних  правопорушень  у  сфері  незаконного  за-
йняття  рибним,  звіриним  або  іншим  водним  добувним 
промислом.  Так,  у  2015  р.  зафіксовано  624  злочини, що 
на 238 менше ніж у 2013 р. Таким чином, позначилась по-
зитивна  тенденція  у  результаті  кількісного  спадання  не-
законного зайняття рибним, звіриним або  іншим водним 
добувним промислом; 

2)  відзначається  зменшення  кількості  кримінальних 
правопорушень, в яких особам вручено повідомлення про 
підозру, що,  очевидно,  зумовлено  зменшенням  кількості 
облікованих кримінальних правопорушень у відповідних 
звітних  періодах.  У  2015  р.  було  вручено  повідомлення 
про підозру у 432 кримінальних правопорушеннях, що на 
285 менше ніж у  2013  р.  та  на  79 менше,  ніж  у  2014  р. 
Водночас це є доказом високого ступеня латентності цього 
виду злочинних діянь, що пов’язано зі специфікою їх роз-
слідування та виявлення підозрюваних осіб. 

Частка  кримінальних  правопорушень,  в  яких  особам 
вручено повідомлення про підозру, у  загальній кількості 
облікованих кримінальних правопорушень має тенденцію 
до зменшення і варіюється від 83,1% у 2013 р. до 69,2% у 
2015 р. Це вказує на зниження ефективності роботи пра-
воохоронних  органів  у  напрямі  виявлення підозрюваних 
осіб у вчиненні даного злочину; 

3)  впродовж 2013–2015 рр.  приблизно однаковою  за-
лишається кількість кримінальних правопорушень у про-
вадженнях, досудове розслідування в яких зупинено від-
повідно до ст. 280 Кримінального процесуального кодексу 
(далі – КПК) України, а саме, якщо:

– підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка пере-
шкоджає  його  участі  у  кримінальному  провадженні,  за 
умови  підтвердження  цього  відповідним  медичним  ви-
сновком;

– підозрюваний переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
і його місцезнаходження невідоме;

– наявна необхідність виконання процесуальних дій у 
межах міжнародного співробітництва [9];
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4) у 2015 р. було обліковано 544 кримінальних право-
порушення, за якими провадження направлені до суду, що 
на 386 менше, ніж у 2013 р. та на 100 менше, ніж у 2014 р. 
При цьому можна відзначити, що:

– кількість проваджень з обвинувальним актом, які ста-
новлять найбільшу питому вагу у кримінальних правопору-
шень, за якими провадження направлені до суду, зменши-
лась з 692 у 2013 р. до 473 у 2014 р. та 409 у 2015 р.;

– кількість проваджень із клопотанням про звільнення 
від  кримінальної  відповідальності  зменшилась  протягом 
аналізованого періоду і в 2015 р. становила 10, що на 16 
менше, ніж у 2014 р.

Водночас  спостерігається  позитивна  тенденція  щодо 
кримінальних правопорушень, за якими провадження на-
правлені до суду, вчинені: 

– особами, які раніше вчиняли кримінальні правопору-
шення: 90 у 2013 р., 58 у 2014 р. та 65 у 2015 р.;

– групою осіб: 130 у 2013 р., 78 у 2014 р. та 57 у 2015 р.;
– вчинені у стані алкогольного сп’яніння: 3 у 2013 р.,  

2 у 2014 р. та 0 у 2015 р.;
– вчинені неповнолітніми або за їх участю: 5 у 2013 р., 

4 у 2014 р. та 2 у 2015 р.
Зменшення  кількості  кримінальних  правопорушень, 

за якими провадження направлені до суду, зумовило зни-
ження  частки  кримінальних  правопорушень,  за  якими 
провадження направлені до суду, у загальній кількості об-
лікованих  кримінальних  правопорушень, що  є  черговим 
підтвердженням  зниження  ефективності  діяльності  пра-
воохоронних органів у досліджуваній сфері; 

5) кримінальні правопорушення, в яких провадження 
закрито в разі, якщо встановлена відсутність події кримі-
нального правопорушення; встановлена відсутність в ді-
янні складу кримінального правопорушення; набрав чин-
ності закон, яким скасована кримінальна відповідальність 
за діяння, вчинене особою; існує вирок за тим самим об-
винуваченням, що набрав законної сили, або постановле-
на ухвала суду про закриття кримінального провадження 
по тому самому обвинуваченню (пп. 1, 2, 4, 6 КПК України 
[3]) мають спадну тенденцію (їхня кількість зменшилась із 
623 у 2013 р. до 384 у 2015 р.), що загалом можна охарак-
теризувати як позитивне явище;

6)  кількість  кримінальних правопорушень,  у  яких на 
кінець звітного періоду рішення не прийнято, значно зрос-
ла протягом аналізованого періоду. Так, у 2013 р. вона ста-
новила 155 кримінальних правопорушень, у 2014 р. – 112, 
а  у  2015  р.  –  201, що на  46  більше ніж у  2013  р.,  та  на  
89 більше ніж у 2014 р. тобто за період 2013–2015 рр. цей 
показник значно зріс (у 1,3 рази). 

Водночас зміна частки кримінальних правопорушень, 
в яких наприкінці звітного періоду рішення не прийнято, 
у  загальній  кількості  облікованих  кримінальних  право-
порушень  протягом  аналізованого  періоду  наштовхує  на 
тривожний висновок щодо якості роботи правоохоронних 
органів  у  сфері  боротьби  із  незаконним  зайняття  риб-
ним,  звіриним  або  іншим  водним  добувним  промислом.  
У 2015 р. вона дорівнювала 32,2%, що на 14% більше, ніж 
у 2014 р. та на 14,3% більше, ніж у 2013 р. 

Висновки. Проведений  аналіз  незаконного  зайняття 
рибним,  звіриним  або  іншим  водним  добувним  промис-
лом дає змогу стверджувати:

1.  Позначилась  позитивна  тенденція  кількісних  змін 
незаконного  зайняття  рибним,  звіриним  або  іншим  вод-
ним добувним промислом, оскільки протягом 2013–2015 
рр. зменшилась кількість облікованих органами внутріш-
ніх справ України даного виду злочину.

2. Ефективність роботи правоохоронних органів у на-
прямі  виявлення  підозрюваних  осіб  у  вчиненні  незакон-
ного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добув-
ним промислом упродовж останніх трьох років знизилась, 
адже частка кримінальних правопорушень, в яких особам 
вручено повідомлення про підозру, у  загальній кількості 
облікованих кримінальних правопорушень має тенденцію 
до  зменшення. Крім  того,  відзначено  збільшення  частки 
кримінальних правопорушень,  в  яких на кінець  звітного 
періоду рішення не прийнято, у загальній кількості облі-
кованих кримінальних правопорушень протягом аналізо-
ваного періоду.

Виявлення загрозливих тенденцій незаконного зайнят-
тя рибним, звіриним або іншим водним добувним промис-
лом  зумовлюють  необхідність  розроблення  ефективних 
заходів  щодо  протидії,  що  є  перспективами  подальших 
досліджень.
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Статтю присвячено проблемі класифікації видів злочинів, відповідальність за які передбачена Розділом II Кримінального кодексу 
України. Виділено дві групи посягань: злочини проти життя (вбивство та доведення до самогубства) та злочини проти здоров’я. Визна-
чено, що злочини проти здоров’я особи відповідно до чинного Кримінального кодексу України можуть бути розподілені на п’ять груп.
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злочини, що становлять небезпеку для життя i здоров’я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування, інші злочини, що 
становлять небезпеку для життя i здоров’я людини.

Статья посвящена проблеме классификации видов преступлений, ответственность за которые предусмотрена Разделом II Уголов-
ного кодекса Украины. Выделены две группы посягательств: преступления против жизни (убийство и доведение до самоубийства) и 
преступления против здоровья. Определено, что преступления против здоровья согласно действующему Уголовному кодексу Украины 
могут быть разделены на пять групп.
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The article is devoted to the problem of the classification of crimes which are placed in Section II of the Criminal Code of Ukraine. It is identi-
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the Criminal Code crimes against the person’s health can be divided into five groups.

Key words: crimes against life, crimes against health, crimes that pose a risk to health and life, crimes that are committed in the field of health 
care, other crimes that endanger life and health.

Постановка проблеми. У  чинному  Кримінальному 
кодексі України (далі – КК України) міститься низка норм, 
які передбачають кримінальну відповідальність за окремі 
суспільно  небезпечні  діяння, що  посягають  на життя  та 
здоров’я людини. Як відомо, відповідальність за злочини 
проти  життя  та  здоров’я  особи  є  ключовою  проблемою 
Особливої частини вітчизняного кримінального права. Це 
насамперед пов’язано з підвищеною суспільною небезпе-
кою посягань на зазначені об’єкти та їх відносною розпо-
всюдженістю [1, с. 107]. Слід підкреслити, що проведення 
якісної класифікації окремих видів злочинів, зокрема зло-
чинів проти життя та здоров’я особи, має велике значен-
ня в юриспруденції, як у науковій, так і в правотворчій та 
правозастосовній діяльності. Незважаючи на значну кіль-
кість наукових досліджень у цій сфері, досі немає єдності 
думок щодо  системи  зазначених  злочинів, що не  сприяє 
належному застосуванню кримінально-правових норм.

Стан опрацювання. Питанню класифікації злочинів 
проти  життя  та  здоров’я  особи  в  науці  кримінального 
права  приділялася  значна  увага.  Так,  цій  проблематиці 
були присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних 
науковців, як: М.К. Аніянц, Д.С. Азаров, Г.М. Борзєнков, 
В.І.  Борисов,  С.В.  Бородин,  Л.П.  Брич,  В.О.  Гацелюк, 
О.О.  Дудоров,  М.І.  Загородніков,  Є.О.  Письменський, 
В.В. Сташис, В.Я. Тацій, М.Д. Шаргородський, Г.В. Че-
ботарьова та ін.

Метою статті  є  визначення  системи  злочинів  проти 
життя та здоров’я особи через аналіз різних наукових під-
ходів.

Виклад основного матеріалу. Охорона  життя  та 
здоров’я у кримінальному праві в основному здійснюєть-
ся шляхом встановлення кримінальної відповідальності за 
вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи (Розділ 
II КК України 2001 р.)1.

Якщо  керуватися  назвою  Розділу  II  КК  України,  то 
можна виділити дві групи злочинів: проти життя та проти 
здоров’я.  Однак  науковці  щодо  виокремлення  груп  зло-
чинних посягань цього Розділу висловлюють різні думки. 
Так,  деякі  з  них  говорять  про  те, що  цим Розділом  охо-
плюються три види злочинних посягань: 1) злочини проти 
життя особи; 2) злочини проти здоров’я особи; 3) злочи-
ни, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я особи [2, с. 
22]. Інші науковці виділяють такі види посягань: 1) злочи-
ни проти життя особи; 2) злочини проти здоров’я особи;  
3) злочини, що становлять небезпеку для життя i здоров’я 
людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговуван-
ня; 4)  інші злочини, що становлять небезпеку для життя 
i  здоров’я людини  [3,  с. 39, 57, 69, 79]. О.О. Дудоров та 
Є.О. Письменский виділяють злочини проти життя особи 
та злочини, що містяться у Розділі II Особливої частин КК 
України і не є злочинами проти життя особи [4, с. 63, 85].

Можна  говорити  про  те,  що  вчені  одностайні  щодо 
виділення  злочинів  проти  життя  в  окрему  групу. Що  ж 
стосується того, які саме злочини необхідно відносити до 
злочинів проти життя, то тут знову ж таки одностайності 
немає.

Слід  зазначити,  що  у  законі  про  кримінальну  відпо-
відальність,  як  правило,  виділяють  невелику  кількість 
складів злочинів, які являють собою посягання на життя. 
Як  зазначав  М.І.  Загородніков,  це  пояснюється  особли-
вим  змістом об’єкта  та  наслідків  злочинів, що розгляда-
ються, які безвідносно до форм злочинних дій, особи, що 

1 Слід зазначити, що життя та здоров’я людини як об’єкти злочинних посягань 
охороняються не тільки шляхом встановлення кримінальної відповідальності 
за  вчинення  злочинів  проти життя  та  здоров’я  людини,  але  й  низкою  інших 
кримінально-правових норм (ст. ст. 112, 134, 348, 379, 442 КК України.).
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їх  вчиняє,  та  інших  ознак  складу  достатньо  визначають 
зміст вчиненого [5, с. 14]. Учений пропонує виділяти три 
основні види злочинів проти життя: умисне вбивство, нео-
бережне  вбивство  та  інші посягання на життя  [5,  с.  15].  
Тобто  до  злочинів  проти  життя  відносяться  вбивства  
(ст. ст. 115–119 КК України) та інші посягання на життя. 
Що стосується того, що вбивство є злочином проти життя, 
то тут суперечок між науковцями немає. У цьому питанні 
вони одностайні [3; 4; 6; 7; 8; 9]. Стосовно ж питання, що 
слід  віднести  до  інших  посягань  на життя,  науковці  ви-
словлюють  різні  позиції. Можна  виділити  два  основних 
підходи. Згідно з першим, до інших злочинів проти життя 
слід віднести доведення до самогубства та погрозу вбив-
ством [3, с. 39; 10, с. 4; 11, с. 31; 12, с. 34]. Прибічники 
другого підходу до інших посягань на життя відносять до-
ведення до самогубства [2, с. 22; 4, с. 63; 5, с. 17; 7, с. 13; 
13, с. 22; 14, с. 18]. Для того, щоб з’ясувати, чи є погроза 
вбивством злочином проти життя, слід визначитись із ро-
зумінням об’єкта такого посягання.

Як зазначає Р.Ш. Бабанли, визначення об’єкта злочину, 
передбаченого ст. 129 КК України, ускладнюється тим, що 
немає єдності серед науковців у розумінні самого поняття 
«погроза  вбивством»,  яку  визначають  як  вид психічного 
насильства  або  як  форму  виявлення  злочинного  наміру 
[15,  с.  15].  Тож  у  науці  кримінального  права  висловлю-
ються різні думки щодо розуміння об’єкта погрози вбив-
ством. Одні науковці говорять, що, погрожуючи посягну-
ти на життя, винний викликає у людини почуття тривоги 
i  неспокою,  заважає  її  нормальній  праці  та  відпочинку  
[3, с. 56; 10, с. 20]. Інші зазначають, що погроза вбивством 
спрямовується  та  стосується  конкретного  потерпілого  – 
фізичної особи, а в деяких випадках групи осіб, викликає 
стан тривоги та неспокою в конкретної особи. Криміналь-
не право та законодавство існує задля захисту від злочин-
них посягань всіх і кожного зокрема, держава певним чи-
ном визначає порядок, за якого всі та кожен перебувають 
у стані недоторканості – фізичної та психічної. Посягання 
на  психічну  недоторканість  особи  шляхом  висловлен-
ня  погрози  вбивством  призводить  до  негативних  змін  у 
здоров’ї потерпілого, а це порушує порядок відносин між 
людьми, який це здоров’я забезпечує [15, с. 10].

Деякі  науковці  визначають  об’єктом  погрози  вбив-
ством  особисту  безпеку.  Так,  В.В. Шаблистий,  визнача-
ючи об’єктом такого злочину особисту безпеку, говорить 
про те, що реальної небезпеки для життя у момент про-
голошення  винним  погрози  не  виникає.  Винний  не  має 
наміру у момент вчинення погрози позбавити потерпіло-
го життя, а прагне його залякати. У результаті вираження 
зовні  інформації  залякувального  характеру  в  її  адресата 
виникають негативні емоції у вигляді страху, зароджуєть-
ся невпевненість у завтрашньому дні, тобто порушується 
особиста безпека людини. Саму ж особисту безпеку нау-
ковець визначає як психічний стан особи, за якого їй ніхто 
не загрожує [16, с. 9].

М.Й.  Коржанський  зазначає,  що  забезпечувана  сус-
пільством і державою можливість кожному громадянинові 
спокійно працювати та відпочивати, користуватися блага-
ми життя цим посяганням  (погрозою вбивством)  зміню-
ється і перетворюється на свою протилежність – стає не-
можливістю. Таким чином, погроза вбивством спрямована 
проти особистої безпеки, яка  і є безпосереднім об’єктом 
такого злочину [17, с. 79].

О.О. Дудоров  та Є.О. Письменський  визначають, що 
безпосереднім  об’єктом  погрози  вбивством  є  здоров’я 
людини,  яке  зазнає  шкоди  внаслідок  усвідомлення  по-
терпілим  реальної  можливості  бути  позбавленим  життя  
[4,  с. 106]. Така позиція є більш доцільною. Як зазначає 
І.Я. Сенюта, поняття «здоров’я» слід розуміти як макси-
мально досяжний  та  оптимальний фізичний  і  психічний 
(курсив автор. – Т.П.) стан людського організму, необхід-
ний для забезпечення біологічного існування, здатності до 

тривалого  активного життя й  створення  здорового поко-
ління [18, с. 23–24].

Як видається, «психічне здоров’я» є складовою части-
ною загального поняття «здоров’я». Щодо розуміння по-
няття  «психічне  здоров’я»  в  науці  одностайності  немає. 
Деякі науковці розглядають його здебільшого не як певний 
стан чи складову частину загального поняття здоров’я, а, 
швидше, як певну ознаку. Наприклад, М.А. Курбанов, ви-
значаючи поняття «психічне здоров’я», виходить  із того, 
що  це  є  засіб  освоєння  навколишньої  дійсності,  яка  до-
зволяє  здійснювати  самостійну  поведінку,  отримувати 
задоволення від матеріальних та нематеріальних благ, не 
відчувати  утруднень  у  відносинах  із  зовнішнім  світом, 
знаходитись в умовах досяжного духовного та фізичного 
комфорту, отримувати вигоди з матеріальної та нематері-
альної природи [19, с. 16].

На наш погляд, доцільною є позиція науковців, котрі 
визначають, що психічне здоров’я з позиції права потріб-
но  розглядати  як  складову  частину  загального  здоров’я 
фізичної особи, а тому як стан особи, який характеризу-
ється цілісністю та узгодженістю усіх психічних функцій 
організму, що забезпечують насамперед внутрішнє почут-
тя суб’єктивної психічної комфортності, а також здатність 
до цілеспрямованої усвідомленої діяльності та адекватні 
форми поведінки [20, с. 158]. У разі вчинення такого зло-
чину,  як  погроза  вбивством,  потерпілий,  усвідомлюючи 
реальну можливість бути позбавленим життя, втрачає від-
чуття  суб’єктивної  психічної  комфортності.  Саме  тому 
доцільно визнавати безпосереднім об’єктом погрози вбив-
ством психічне здоров’я людини. А відтак відносити та-
кий склад злочину до злочинів проти здоров’я особи.

Отже,  можна  говорити,  що  до  злочинів  проти  жит-
тя особи відноситься вбивство,  яке  згідно  із чинним КК 
України поділяється на: 1) просте умисне вбивство  (ч. 1 
ст.  115);  2)  умисне  вбивство  за  обтяжувальних обставин 
(кваліфіковані  види  вбивств)  (ч.  2  ст.  115);  3)  умисне 
вбивство  за  пом’якшувальних  обставин  (привілейовані 
види вбивств), вчинене у стані сильного душевного хви-
лювання  (ст.  116), матір’ю своєї новонародженої дитини  
(ст. 117), у разі перевищення меж необхідної оборони або 
перевищення  заходів,  необхідних  для  затримання  зло-
чинця (ст. 118); 4) вбивство через необережність (ст. 119). 
Однак слід зазначити, що, на нашу думку, під вбивством 
необхідно розуміти умисне протиправне заподіяння смер-
ті  іншій людині. А ознаки вбивства визначити як проти-
правність,  умисна  форма  вини,  заподіяння  смерті  іншій 
людині  [21,  с.  270]. А відтак необхідно  говорити не про 
склад вбивства через необережність, а про склад злочину 
«заподіянням  або  спричиненням  смерті  через  необереж-
ність» [1, с. 131; 21, с. 270]. Також до злочинів проти жит-
тя необхідно віднести доведення до самогубства.

Як  зазначає  В.О.  Гацелюк,  окрім  умисних  та  необе-
режних посягань на життя  (вбивств),  а  також доведення 
до самогубства, Розділ II Особливої частини КК України 
містить  25  статей,  спеціальним  для  яких  є  характер  їх 
суспільної небезпеки – створення чи спричинення шкоди 
здоров’ю людини (та деяким додатковим об’єктам, зокре-
ма життю) [22, с. 396]. Слід звернути увагу на те, що, як 
підкреслює  Л.П.  Брич,  відповідальність  за  спричинення 
шкоди здоров’ю людини встановлена у КК не лише стаття-
ми Розділу II Особливої частини «Злочини проти життя та 
здоров’я  особи».  Склади  злочинів,  суспільно  небезпечні 
наслідки яких охоплюють шкоду здоров’ю людини у різ-
них  її проявах, поміщені у більшості розділів Особливої 
частини КК, крім розділу XVI «Злочини у сфері викорис-
тання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем  та  комп’ютерних мереж  і мереж електрозв’язку» 
[23, с. 3]. І це дійсно так.

Що ж стосується безпосередньо Розділу II Особливої 
частини КК, то, як відзначає В.О. Гацелюк, детальний ана-
ліз  ознак  складів  злочинів,  передбачених  ст.  ст.  121–145 
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КК (насамперед видових та безпосередніх об’єктів злочи-
ну, форм вини, характеру злочинних наслідків), свідчить, 
що ці злочини є доволі різноплановими і далеко не завжди 
прямо і безпосередньо посягають на здоров’я потерпілого 
[22, с. 396]. Цю позицію розділяють й інші науковці. На-
приклад, Л.П. Брич говорить про те, що в межах Розділу 
II Особливої частини КК закріплено не лише склади зло-
чинів, у яких шкода здоров’ю людини є єдиним наслідком 
і які об’єднуються в теорії кримінального права у  групу 
«злочини проти здоров’я», де здоров’я людини «є єдиним 
чи  основним  безпосереднім  об’єктом».  Статтями  цього 
Розділу  встановлюється  й  відповідальність  за  злочини, 
об’єднувані в теорії кримінального права у групу «злочи-
ни, що ставлять у небезпеку життя і здоров’я». У юридич-
них складах таких злочинів шкода здоров’ю людини є єди-
ним чи одним з альтернативних наслідків поряд зі смертю. 
Відповідно, здоров’я людини у цих складах є додатковим 
безпосереднім об’єктом [23, с. 3].

Що ж стосується питання виокремлення певної систе-
ми злочинів проти здоров’я (та навіть віднесення окремих 
складів злочинів до цієї групи злочинів), то тут серед на-
уковців єдності немає. Наприклад, як зазначає Г.М. Бор-
зєнков (за КК РФ), система злочинів проти здоров’я може 
бути представлена,  зокрема,  таким чином:  загальні види 
(ст.  ст.  111–118  КК  РФ)  та  спеціальні  види  посягань  на 
здоров’я (ст. ст. 119–123 КК РФ). До останніх науковець 
відносить  і  злочини,  що  ставлять  у  небезпеку  життя  та 
здоров’я [14, с. 105].

Л.П. Брич поділяє ці  злочини на дві  групи: 1)  злочи-
ни проти  здоров’я;  2)  злочини, що  ставлять у небезпеку 
життя і здоров’я [24, с. 21]. Інші автори виокремлюють до 
п’яти груп злочинів проти здоров’я. Зокрема, В.О. Гаце-
люк об’єднує злочини проти здоров’я у такі групи:

1. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини.
1.1. Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження.
1.2.  Стаття  122.  Умисне  середньої  тяжкості  тілесне 

ушкодження.
1.3. Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, за-

подіяне у стані сильного душевного хвилювання.
1.4.  Стаття  124.  Умисне  заподіяння  тяжких  тілесних 

ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або 
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

1.5. Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження.
1.6. Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяж-

кості тілесне ушкодження.
1.7. Стаття 126. Побої і мордування.
1.8. Стаття 127. Катування.
1.9. Стаття 129. Погроза вбивством.
2. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, 

які вчинюються у сфері охорони життя та здоров’я люди-
ни від окремих видів небезпечних інфекційних хвороб.

2.1. Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту лю-
дини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

2.2  Стаття  131.  Неналежне  виконання  професійних 
обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом іму-
нодефіциту  людини  чи  іншої  невиліковної  інфекційної 
хвороби.

2.3. Стаття 133. Зараження венеричною хворобою.
3. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, 

які вчинюються у сфері надання медичних послуг.
3.1. Стаття 134. Незаконне проведення аборту.

3.2. Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність.
3.3. Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медич-

ним працівником.
3.4.  Стаття  140.  Неналежне  виконання  професійних 

обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.
3.5. Стаття 141. Порушення прав пацієнта.
3.6.  Стаття  142.  Незаконне  проведення  дослідів  над 

людиною.
3.7. Стаття 143. Порушення встановленого законом по-

рядку трансплантації органів або тканин людини.
3.8. Стаття 144. Насильницьке донорство.
4. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини 

внаслідок залишення особи без допомоги або в результаті 
неналежного виконання винним своїх обов’язків.

4.1. Стаття 135. Залишення в небезпеці.
4.2. Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка пере-

буває в небезпечному для життя стані.
4.3. Стаття 137. Неналежне виконання обов’язків щодо 

охорони життя та здоров’я дітей.
5. Злочини у сфері охорони здоров’я людини, пов’язані 

з незаконним розголошенням лікарської таємниці.
5.1.  Стаття  145.  Незаконне  розголошення  лікарської 

таємниці.
5.2. Стаття 132. Розголошення відомостей про прове-

дення медичного огляду на виявлення зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби [22, с. 398–399].

Таку  класифікацію  підтримують  О.О.  Дудоров  та  
Є.О. Письменский [4, с. 86]. Як видається, ця класифікація 
є  досить  вдалою,  оскільки  є  розгорнутою, що  дає  змогу 
зробити  акцент  на  тих  чи  інших  суттєвих  ознаках  від-
повідних  складів  злочинів.  Разом  із  тим  слід  зауважити, 
що стосовно таких злочинів, як злочини у сфері охорони 
здоров’я людини, пов’язані з незаконним розголошенням 
лікарської  таємниці,  то  деякі  науковці  вважають,  що  ці 
злочини повинні міститись у Розділі V Особливої частини 
КК [22, с. 398–399; 25, с. 100–102].

Так, Д.С. Азаров наголошує, що склади злочинів, пе-
редбачені  ст.  ст.  132,  145 КК України,  спрямовані проти 
суспільних відносин у сфері забезпечення недоторканості 
приватного життя особи в частині збереження конфіден-
ційної  інформації  про  неї.  Окремі  сегменти  зазначених 
відносин забезпечують збереження цієї інформації в таєм-
ниці працівником чи службовою особою медичного закла-
ду, а також іншими службовими особами, яким інформа-
ція стала відома у зв’язку зі службовою чи професійною 
діяльністю. З огляду на зазначене, здоров’я особи не може 
бути визнане основним безпосереднім об’єктом злочинів, 
передбачених  ст.  ст.  132  і  145 КК України. А  відтак  на-
уковець пропонує розмістити відповідні статті у Розділі V 
Особливої частини КК України [25, с. 102]. Ця позиція є 
небезпідставною і заслуговує на підтримку.

Висновки. Отже,  у  системі  злочинів  проти життя  та 
здоров’я особи можемо виділити: 1) злочини проти життя 
(вбивство та доведення до самогубства); 2) злочини проти 
здоров’я, що поділяються на п’ять груп. Загалом поділяємо 
думку В.О. Гацелюка, що кожна класифікація є в чомусь 
умовною,  вона може  змінюватися  з  появою нових  знань 
або під впливом інших факторів, зокрема суб’єктивно зу-
мовленого впливу законодавця на зміст кримінального за-
конодавства [22, с. 398].
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Статтю присвячено аналізу функціональної спрямованості дії та забезпечення кримінальної політики у сфері інституту кримінальної 
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Статья посвящена анализу функциональной направленности действия и обеспечения уголовной политики в сфере института уго-
ловной ответственности за преступления, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Ключевые слова: уголовная политика, функции уголовного права, функции уголовной ответственности, легализация (отмывание) 
доходов.

The article analyzes the functional focus of action and implementation of criminal policy within the institute of liability for crimes of legalization 
(laundering) of the proceeds from criminal activities.

Key words: criminal policy, criminal law functions, functions of criminal liability, legalization (laundering) of the proceeds.

Постановка проблеми. Перехідний  період  держави 
та права зажди характеризується рядом складних питань, 
які позначаються не найкращим чином на функціонуванні 
фінансово-господарської системи. Як наслідок, такий стан 
пов’язують із підвищенням криміногенної ситуації  і без-
посередньо активізацією правопорушень у сфері легаліза-
ції  (відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним шляхом. 
Тому роль і значення дослідження функціонального при-
значення кримінальної політики щодо притягнення до від-
повідальності за злочини у сфері господарської діяльності 
є доволі актуальними.

Стан опрацювання. Науковий інтерес до криміналь-
ної політики, правової чи судової, хоч і прослідковується 
в сучасних наукових доробках вітчизняних та зарубіжних 
учених, однак не відзначається глибиною, особливо інтер-
ес  до  кримінальної  політики  інституту  відповідальності 
за злочини у сфері легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом. Зокрема, питання судової полі-
тики досліджували такі вчені: А.В. Малько, Д.С. Семікін, 
О.В. Люкіна  [9]. У кримінальному праві «політикою» та 
«відповідальністю»  безпосередньо  займалися  П.Л.  Фріс 
[17, с. 18–21; 18, с. 141–144; 19, с. 41–45] та Ю.В. Баулін 
[23, с. 352–387]. Проблемами кримінально-правового ха-
рактеру щодо злочинів, скоєних у сфері легалізації (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом, цікавилися 
О.О. Дудоров [3], О.В. Пустовіт [13], О.В. Київець [5] та 
ін. А серед праць про питання функцій права в охоронній 
галузі  можливо  виділити  роботи  В.С.  Ковальського  [6]. 
Проте, на жаль, дослідження  із проблеми «кримінальної 
політики» та її «функцій» у контексті «інституту відпові-
дальності» у сфері легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, на сьогодні немає, що непри-
пустимо, а відтак є необхідним його проведення.

Метою статті є  потреба  дослідження  функцій  кримі-
нальної політики в інституті відповідальності за злочини у 
сфері  легалізації  (відмивання)  доходів,  одержаних  злочин-
ним  шляхом.  Вирішення  цієї  проблеми  дасть  можливість 
з’ясувати напрями кримінальної політики у зазначеному ас-
пекті, зокрема визначити стан, цілі та пріоритети криміналь-
но-правового характеру кримінальної відповідальності.

Виклад основного матеріалу. У тлумачному словнику 
російської мови слово «функция» (російською – І. П.) визна-
чається як «обязанность, круг деятельности» [11; 12, с. 121].  
У юриспруденції під функціями права прийнято розуміти 
основу шляху (каналів) правової дії, які виражають роль 
права у впорядкуванні суспільних відносин. Функції пра-
ва  допомагають  зрозуміти  його  соціальне  призначення, 
яке  зумовлюється  потребами  суспільних  відносин,  від-
повідно до яких створюються закони, що забезпечують їх 
позитивний розвиток [12, с. 121; 20, с .95]. Вважається, що 
функції випливають із якості права [12, с. 121; 20, с. 94], 
через що  виражається його  активна  роль,  тобто  спряму-
вання впливу права на організацію  (впорядкування) сус-
пільних відносин [1, с. 131; 12, с. 121].

В.С. Ковальський зазначає, що способи впливу функцій 
права реалізуються саме через дотримання норм та прин-
ципів, виконання вимог права, здійснення правових ролей, 
реальну  участь  громадян  у  відносинах  між  державою  та 
державними інститутами. А під формою впливу або реалі-
зацією функцій права, на думку вченого, варто розуміти со-
ціальний образ права, зокрема його культурний зріз, що ба-
зується на культивуванні традиційних, звичайних способів 
регуляції, методів, прийомів або охороні суспільних відно-
син. Функції права реалізуються у таких інституціональних 
відносинах, як репресія, покарання, призначення покаран-
ня,  і  випливають  із  політичних,  правових,  соціальних  та 
економічних інтересів, традицій, звичаїв [6, с. 17–18].

За  таких  обставин  (властивостей  функцій  права)  не-
можливо оминути питання, які стосуються безпосередньо 
кримінальної політики та її місця в інституті відповідаль-
ності у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом.

Характеризуючи  злочини  у  сфері  легалізації  (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом, неможли-
во не вказати на їх певні особливості, які впливатимуть на 
характер  права,  охоронних  норм,  а  також  указуватимуть 
на характер приписів, стимулів та заборон як прояв реф-
лексії права.

Так, як зазначає С.А. Буткевич, цей вид злочинів має 
глобальний характер. Особи, причетні до такого виду зло-
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2 Для довідки: На думку О.М. Костенка, із принципу соціального натуралізму 
випливає, що соціальний порядок (тобто узгодженість соціальних явищ із зако-
нами Природи) визначається мірою пристосованості волі і свідомості до зако-
нів соціальної Природи. Ця міра виявляється у продуктах людської діяльності і 
є тим, що ми називаємо культурою [7, с. 83–84].

чинів,  виводять  свою діяльність  на міжнародний  рівень, 
маючи при цьому різну мету: уникнення країн/територій 
із  належною  нормативною  базою,  ефективною  право-
охоронною  і  правозахисною  системами;  використання 
недоліків, що виникають за недостатнього рівня взаємодії 
і співробітництва між правоохоронними органами та ор-
ганами  здійснення контролю різних країн;  використання 
прогалин  нормативної  бази  та  роботи  правоохоронних 
органів,  характерних  для  низки  юрисдикцій;  утворення 
додаткових нашарувань трансакцій тля того, щоб усклад-
нити відстеження фінансового сліду [2, с. 135]. Це певною 
мірою ідентифікує не тільки кримінально-правову харак-
теристику складу злочинів указаного виду, але й напрями 
та  обсяги  кримінальної  відповідальності,  зокрема  її  по-
вноту та спрямованість як спосіб виправлення чи усунен-
ня суспільної небезпеки.

Досліджуючи  питання  доктринальних  основ  кри-
мінально-правової  політики  держави  в  інституті  відпо-
відальності  щодо  сфери  злочинів  проти  господарської 
діяльності,  доволі  яскравим  прикладом  слугує  позиція  
М.М. Цитовича, який рекомендував вивчати (досліджую-
чи – І. П.) право внутрішнього управління через призму не 
тільки історії чи догми, а й політики [16, с. 142; 21, с. 5].

С.С. Дністрянський  у  своїх  роботах  приділяв  значну 
увагу питанням взаємозв’язку політики та права. Напри-
клад, учений зазначав, що «<…> право є нормою суспіль-
ного життя – методом, як ним керуватися; вони стоять у 
нерозривному зв’язку між собою. <…> Основи права є ті 
самі, що й основи політики: політика можлива тільки там, 
де є правові норми і де їх треба далі розвивати; з іншого 
боку, право є наслідком політичних змагань минулої доби. 
Все ж таки вихідною точкою є тільки право: мусять уже 
існувати правні норми суспільного життя,  коли хочеться 
приступити до них  із мірилом політика, що орудує  тим, 
що є, та змагає до нового, ліпшого <…>» [4, с. 5].

Варто  мати  на  увазі  й  те,  що  у  діалектичному  сенсі 
політика – це насамперед управління суспільним життям 
людей,  здійснюване  за  допомогою  влади,  для  його  упо-
рядкування, тобто для забезпечення соціального порядку. 
Якщо  управління  узгоджується  із  законами  соціальної 
природи,  то  така  політика  є  природною,  а  якщо  ні  –  то 
протиприродною, тобто виявом політичної сваволі та ілю-
зій [7, с. 195]. Стосовно цього О.М. Костенко зазначає, що 
політичне право можна визначити як норми, яких потріб-
но додержуватися в політиці, щоб в управлінні за допомо-
гою влади суспільним життям не порушувати закони со-
ціальної природи, щоб у політиці не виявлялось свавілля  
[7, с. 195]. Учений додає, що потрібно вирішувати пробле-
ми політичного права так, щоб необхідні дії відповідали 
принципу соціального натуралізму2. Із цього випливає, що 
політика у сфері протидії злочинності за допомогою влади 
повинна  засновуватись  на  принципі  соціального  натура-
лізму,  новій  кримінально-правовій  доктрині,  яка  й може 
стати ідеологічною підставою для такої політики у сфері 
протидії злочинності [7, с. 200].

У юридичній енциклопедії кримінальна політика визна-
чається як стратегія  і  тактика  (напрями) державної діяль-
ності в галузі боротьби зі злочинністю. Зокрема, завдання і 
мета такої діяльності реалізуються в: окресленні кола діянь, 
які визнаються злочинами (проблема криміналізації), чи на-
прямів у процесі виключення таких діянь із ряду злочинних 
(проблеми декриміналізації);  використанні методів кримі-
нально-правової боротьби зі злочинністю, передусім у за-
стосуванні видів покарання і санкцій (проблема пеналізації/
депеналізації); визначенні шляхів підвищення ефективнос-
ті впливу кримінально-правових заходів на правосвідомість 

населення (проблема правового виховання). Тобто видаєть-
ся,  що  проблема  боротьби  зі  злочинністю  реалізується  у 
правотворчості й у правозастосовній діяльності та впливає 
на громадську думку [24, с. 397].

Таким чином, кримінально-правова політика спрямо-
вана  не  тільки  на  забезпечення  ретроспективної  відпо-
відальності,  а  й  на  формування  в  суспільній  свідомості 
позитивної  (перспективної)  відповідальності,  яка  являє 
собою усвідомлення відповідальності перед суспільством, 
переконливості в необхідності суворого додержання зако-
нів, неприпустимості вчинення злочинів та реалізації по-
ведінки, заснованої на цій настанові. Відтак, установлю-
ючи коло злочинних діянь, кримінально-правова політика 
впливає на свідомість громадян, виховує в них негативне 
ставлення до злочину як соціального явища, та до особи, 
яка його вчинила [14, с. 68]. Також кримінально-правова 
політика регламентує види заохочувальної поведінки (не-
обхідна  оборона,  крайня  необхідність,  виконання  наказу 
та ін.) [14, с. 68].

Безумовно, політика у сфері кримінальної відповідаль-
ності знаходить свій прояв у законах України, указах Пре-
зидента України, постановах Кабінету Міністрів України, 
рішеннях  державних  органів,  політичних  партій  та  гро-
мадських організацій, спрямованих на здійснення цієї ді-
яльності [14, с. 59].

Щодо  функціонального  вираження  кримінальної  по-
літики у завданнях кримінальної відповідальності, то тут 
доречно вказати на те, що на сьогодні у межах Загальної 
частини Кримінального кодексу України (далі – КК Украї-
ни) більш чітко визначено поняття підстави кримінальної 
відповідальності, межі дії закону про кримінальну відпо-
відальність у просторі на підставі конкретних принципів 
(територіального,  громадянства,  космополітичного  (уні-
версального) та реального), поняття злочину та його види, 
стадії розвитку умисного злочину, поняття суб’єкта злочи-
ну (інститути осудності та обмеженої осудності), суттєво 
поглиблено нормативне визначення інституту співучасті у 
злочині, уперше закріплено інститут множинності у зло-
чині,  розширено  перелік  обставин, що  виключають  зло-
чинність діяння, уперше виділено в окремий розділ інсти-
тут звільнення від кримінальної відповідальності, суттєво 
реформовано  систему  кримінальних  покарань,  порядок 
їх призначення і звільнення від покарання та його відбу-
вання. Уперше в окремих розділах КК України закріпле-
но  інститути  судимості,  примусових  заходів  медичного 
характеру та примусового лікування, а також особливості 
кримінальної  відповідальності,  покарання  неповнолітніх  
і т. д. [14, с. 67].

Проте  цього  недостатньо,  адже  особливості  кримі-
нальної відповідальності саме за злочини у сфері легалі-
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
охоплюються  Особливою  частиною  КК  України  і  тісно 
пов’язані з іншими актами національного та міжнародно-
го законодавства. У такому разі для вирішення зазначених 
проблем  питання  переноситься  в  методологічну  площи-
ну.  Тобто  спостерігається  взаємозв’язок  різних  підходів  
та методів інших галузей права.

У теорії права зазначається, що методологія не є само-
стійною наукою, локальною галуззю наукового знання, яка 
існує ізольовано від усієї системи наук. Вона є загально-
науковим феноменом, притаманним науці загалом  і кож-
ній її галузі зокрема. Структурно методологія включає ряд 
компонентів, серед яких слід виокремити систему методів 
та вчення про них, певну світоглядну позицію дослідни-
ка та загальнотеоретичні принципи. Методології властиві 
інтегративні якості,  її ядром є філософія в єдності  з діа-
лектикою, гносеологією та логікою у пізнавальному про-
цесі [10, с. 111]. Отже, можливо визначити питання сфери 
запобігання  злочинам  методами  кримінально-правового 
впливу, де кримінально-правова політика повинна  забез-
печуватись завдяки соціалізації, декриміналізації тощо.
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На підтвердження вищезазначеного можливо вказати на 
те, що сфера запобігання злочинам є одним із найважливі-
ших  завдань, що  стоять перед  кримінально-правовою по-
літикою, яка персонально спрямована на зменшення рівня 
злочинів у суспільстві, адже «Кримінальний кодекс України 
має своїм завданням <…> запобігання злочинам» [14, с .68]. 
Це означає, що кримінальна політика щодо легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повинна 
мати також випереджувальний характер, бути націленою на 
запобігання злочинам. А це вже методологічно торкається 
комплексної складової частини, яка і відображає особливий 
характер  функціонального  призначення  кримінальної  по-
літики за злочини, що стосуються легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом.

Саме за таких обставин важливо говорити про дію так 
званих  приватних методів  кримінально-правової  полі-
тики. Тут варто зазначити, що це насамперед методи, які 
діють на індивідуальному рівні, не визначають криміналь-
но-правову політику загалом, проте стосуються діяльності 
її інститутів, наприклад, обмеження сфери дії закону про 
кримінальну  відповідальність  [14,  с.  71;  18,  с.  141–144;  
19, с. 41–45], звільнення від кримінальної відповідальнос-
ті, звільнення від відбування покарання [14, с. 71] тощо.

Водночас,  аналізуючи  стан  кримінальної  політики 
злочинів окресленого виду, можливо вказати і на впрова-
дження сьогодні методу декриміналізації у сфері злочинів 
проти господарської діяльності, зокрема з огляду на при-
йняття Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності 
за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 
15 листопада 2011 р. [15]. Проте цей Закон отримав нео-
днозначні оцінки та критичні зауваження. Так, у науково-
му дискурсі зазначено, що у цьому нормативно-правовому 
акті бракує положень щодо комплексної кількісної оцін-
ки  зменшення  санкцій  за  злочини у  сфері  господарської 
діяльності,  недостатньо  приділено  уваги  як  рівню  зміни 
законодавчої оцінки суспільної небезпечності таких пося-
гань, так і тенденціям цих змін.

М.В.  Кучерявський,  з  огляду  на  вищевказане,  при-
ходить  до  висновку, що попередня  редакція КК України 
дозволяла  говорити  про  достатньо  розгалужену  систему 
законодавчих  оцінок  суспільної  небезпечності  злочинів 
у сфері господарської діяльності (як і в контексті «відми-
вання» за ст. 209 КК України – І. П.) [8, с. 107], що вказує 
на різноаспектність методологічного підходу усунення та-
кої небезпечності.

Слід враховувати і те, що індекси контекстної законо-
давчої  оцінки  суспільної небезпечності  злочинів у  сфері 
господарської  діяльності  відповідно  до  попередньої  ре-
дакції КК України  є  доволі неординарними, негармоніч-
ними між  особою  (навіть  дихотомічними  – І. П.).  Адже 
статистичні  дані,  отримані  М.В.  Карчевським,  свідчать 
про  те,  що  нині  відстежується  особливість  у  тому,  що 
якщо попередня редакція КК України дозволяла говорити 
про достатньо розгалужену систему законодавчих оцінок 
суспільної небезпечності  злочинів у  сфері  господарської 
діяльності, то в чинній редакції такий підхід спостеріга-
ється  тільки для особливо тяжких та  тяжких  злочинів,  а 
законодавча  оцінка  небезпечності  злочинів  середньої  та 
невеликої тяжкості практично вирівнюється [8, с. 107].

Зазначені  обставини  є  доволі  незвичайними  в  частині 
розуміння того, що аналіз Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманіза-

ції відповідальності за правопорушення у сфері господар-
ської діяльності» методом контекстної законодавчої оцінки 
суспільної  небезпечності  посягання  дозволяє  сформулю-
вати  такі  положення:  1)  реформування  законодавства про 
кримінальну  відповідальність  за  злочини  у  сфері  госпо-
дарської діяльності переважно зводиться до значного змен-
шення інтенсивності санкцій, але, крім цього, наявні зміни 
у структурі злочинів за ступенем тяжкості, що свідчить про 
посилення заходів кримінально-правового впливу; 2) біль-
шість  законодавчих  оцінок  суспільної  небезпечності  осо-
бливо тяжких та тяжких злочинів у сфері господарської ді-
яльності суттєво не змінилася, однак спостерігається стійка 
тенденція до вирівнювання законодавчої оцінки суспільної 
небезпечності злочинів середньої та невеликої тяжкості, що 
є доволі несприятливим фактором [8, с. 110].

Отже,  у  межах  відповідальності  за  легалізацію  (від-
мивання)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  у  ві-
тчизняному  законодавстві  варто  погодитись  із  думкою 
О.В. Пустовіта, що кримінальне  законодавство  стосовно 
цього виду злочину змінюється переважно в напрямі по-
ступової диференціації та криміналізації різних видів ді-
янь,  пов’язаних  із  легалізацією  доходів,  одержаних  зло-
чинним шляхом. А для забезпечення комплексної протидії 
легалізації злочинних доходів відстоюються аргументи на 
користь  доцільності  встановлення  кримінальної  відпові-
дальності  за  використання  таких  доходів,  а  не,  навпаки, 
декриміналізації [13, с. 11].

У  цьому  аспекті  заслуговує  на  увагу  думка О.І. Ши-
нальського, що система протидії злочинності включає не 
тільки каральні засоби, які утримують криміногенну волю 
особи від її прояву у вигляді вчинення злочину, але й не-
каральні засоби, які мають властивості усувати криміно-
генний стан волі особи [22, с. 15].

Отже, кримінальна політика повинна спонукати нас роз-
глядати  питання  фокусування  пошуку  як  на  «каральних» 
аспектах, так  і на «некаральних» засобах в  інституті кри-
мінальної відповідальності за цей вид злочинів. А з огляду 
на практику європейського суду, саме цей напрям видаєть-
ся єдино вірним та виправданим. Але при цьому очевидно, 
що кримінальна-правова політика повинна узгоджуватись 
із відповідними механізмами забезпечення досягнення по-
зитивного  ефекту,  соціалізації  цього  контенту  заради  бо-
ротьби зі злом. Такий підхід має усі шанси на виправдання, 
адже  дійсно,  основоположною  ідеєю  «кримінальної  по-
літики» у сфері «кримінальної відповідальності», як нами 
зазначалось вище, постає «<…> вчинення характеру та об-
сягу <…> видів покарання і меж санкцій (проблема пена-
лізації/депеналізації), <…> окреслення шляхів підвищення 
ефективності впливу кримінально-правових заходів на пра-
восвідомість населення <…>» [24, с. 397].

Висновки. На підставі вищевикладеного можливо від-
мітити, що кримінальна політика у  сфері  інституту кри-
мінальної відповідальності за злочини у сфері легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, охо-
плюється специфічним правовим режимом, який не вклю-
чає декриміналізацію.

З огляду на це, функція кримінальної політики щодо 
злочинів у зазначеній сфері не спрямована на нормальне 
нормативно-правове  регулювання  виправлення  та  пере-
виховання засуджених. При цьому функціонально-кримі-
нальна політика може стосуватися різної палітри методів 
для реального та ефективного усунення небезпеки залеж-
но від стану загроз, несприятливих наслідків тощо.
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РОЛь КОНКРЕТНОї ЖиТТЄВОї СиТУАЦІї В МЕхАНІЗМІ ЗЛОЧиННОї ПОВЕДІНКи

ThE rOLE Of SPECIfIC LIfE SITuaTION IN ThE MEChaNISM Of CrIMINaL BEhaVIOr

Тарас В.М.,
аспірант кафедри кримінального права

Навчально-наукового юридичного інституту
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

У статті розглянуто питання ролі конкретної життєвої ситуації в механізмі злочинної поведінки. Здійснено аналіз наукових поглядів 
щодо визначення поняття «конкретна життєва ситуація». Проаналізовано вплив конкретної життєвої ситуації на формування приводу до 
вчинення злочину.

Ключові слова: конкретна життєва ситуація, злочинна поведінка, привід, механізм злочинної поведінки, детермінанти злочину.

В статье рассмотрен вопрос о роли конкретной жизненной ситуации в механизме преступного поведения. Осуществлен анализ науч-
ных взглядов относительно определения понятия «конкретная жизненная ситуация». Проанализировано влияние конкретной жизненной 
ситуации на формирование повода к совершению преступления.

Ключевые слова: конкретная жизненная ситуация, преступное поведение, повод, механизм преступного поведения, детерминанты 
преступления.

In the article it is discussed the role of a specific life situation in the mechanism of criminal behavior. The author made the analysis of scientific 
views on the definition “specific life situation”. It is analyzed the influence of a particular life situation that can provoke reasons to commit a crime.

Key words: specific life situation, criminal behavior, reason, mechanism of criminal behavior, determinants of crime.

Постановка проблеми. Конкретна  ситуація  може 
сприйматися суб’єктом як вигідна для вчинення злочину, 
може спотворювати його уявлення про дійсність,  а  іноді 
слугувати приводом до вчинення злочину.

Вчиненню  злочину  зазвичай  передує  послідовність 
актів  взаємодії,  що  складаються  зі  взаємних  стимулів  і 

реакцій злочинця та потерпілого, які безпосередньо фор-
мують механізм злочинної поведінки. Не менш важливим 
чинником, який впливає на механізм злочинної поведінки, 
є зовнішнє середовище, до якого входить і конкретна жит-
тєва ситуація. Дослідження усіх цих обставин має сприяти 
розробленню заходів запобігання злочинам проти особи, 
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дозволить  розробити  нові  методики  для  розслідування 
злочинів, що робить цю тему актуальною.

Стан опрацювання.  У  визначенні  підходів  до  понят-
тя «привід до вчинення злочину» використовувалися праці 
В.М. Кудрявцева, Є.О. Алауханова, Ю.В. Александрова та ін.

Метою статті є визначення ролі конкретної життєвої 
ситуації в механізмі злочинної поведінки.

Виклад основного матеріалу.  Світ  являє  собою  су-
цільний взаємозв’язок предметів і явищ. Процес пізнання 
здійснюється від абстрактного розуміння причинності до 
пізнання конкретних причинних залежностей.

Будь-яка поведінка людини, кожне її рішення зумовле-
не  цілим  комплексом  умов,  детермінується  багатьма  об-
ставинами, що у минулому і сьогоденні, зовні чи внутріш-
ньо впливали або впливають на людину. Ситуація впливає 
на поведінку людини, лише переломлюючись через її сві-
домість [1, с. 26].

Зовнішнє для особи середовище, особистісні якості її 
та  потерпілого,  конкретну  життєву  ситуацію,  пов’язану 
з ним,  і решту чинників потрібно розглядати у взаємодії 
всіх чотирьох етапів механізму злочинної поведінки: мо-
тивації, планування, виконання та результату. Кожен озна-
чений етап містить у собі різні елементи й має певні осо-
бливості [2, с. 40].

Л.В. Кондратюк розглядає розвиток конкретного зло-
чину з філософських позицій і пропонує кримінальну дію 
уявити  як  «синтез  конгруентних  елементів  мотивації  та 
ситуації».

У цьому синтезі мають місце два напрями детерміна-
ції:  один  починається  з  недосконалої  духовної  природи 
людини і через процеси індивідуалізації, екзистенціальної 
адаптації  та  соціалізації  підводить  особу  до  криміналь-
ного  вибору;  інша мета  –  детермінант  –  виникає  у  про-
цесі  духовного  та  матеріального  буття  суспільства,  яке 
породжує  об’єктивний  світ  ситуацій, що,  з  одного  боку, 
детермінує людину у виборі кримінальних можливостей,  
а з іншого – об’єктивно створює ці можливості.

Тож ситуації є не лише причинним продовженням со-
ціальних процесів,  а й  самою  їх матеріалізацією. Детер-
мінувальна  роль  ситуацій  настільки  значна,  що  багато  
зі  скоєних  злочинів  вважають  спонтанними,  ситуативно 
спровокованими [3, c. 206].

Термін «ситуація» походить від латинського «situation» 
(положення, розташування) й означає сукупність,  сполу-
чення обставин та умов, що створюють ті або інші відно-
сини, певну обстановку або положення. Під ситуацією ро-
зуміють також розміщення і співвідношення сил [4, c. 6].

Конкретна життєва ситуація становить сукупність об-
ставин  життя  певної  особи  перед  здійсненням  злочину  
[5, c. 6; 6, c. 443].

Науковці  зазвичай  включають  у  визначення  ситуації 
обстановку,  яка  безпосередньо  передує  злочину.  Однак 
окремі дослідники не згодні з таким обмеженням, позаяк 
і віддалені за часом від безпосереднього злочинного акта 
взаємини майбутніх злочинця і потерпілого можуть місти-
ти зародження конфлікту, який потім розв’яжеться кримі-
нальним шляхом [7, c. 60].

Отже,  важливою  рисою  будь-якої  життєвої  ситуації 
є  її  конкретність,  яка виражається в  тому, що вона  існує 
в  певних  часових  та  просторово-часових  межах.  Іншою 
властивістю життєвих ситуацій є їх систематичність і по-
вторюваність.

Д.В. Рівман і В.С. Устинов вважають за доцільне про-
вести розмежування ситуацій шляхом визначення понять: 
формувальної,  індивідуально-формувальної,  передкримі-
нальної (життєвої), кримінальної, посткримінальної ситу-
ацій [7, c. 89].

Індивідуально-формувальна ситуація – система факто-
рів, умов, обставин, що здійснили вирішальний вплив на 
злочинця,  формування  його  особистісної  спрямованості  
й суспільно небезпечних установок.

Передкримінальна (життєва) ситуація – це сукупність 
обставин, що безпосередньо передують злочину й у вза-
ємодії  з особистісними якостями суб’єкта призводять до 
вчинення ним злочинних дій [8, c. 87].

Кримінальна  ситуація  –  це  сукупність  обставин,  які 
склалися на момент вчинення злочину і впливають на рі-
шення, що приймаються суб’єктом злочину, та його кри-
мінальну поведінку.

Посткримінальна ситуація – сукупність усіх обставин, 
що склалися після вчинення злочину, впливають на пове-
дінку злочинця  і жертви злочину та мають кримінально-
правове значення.

Конкретна життєва ситуація породжує вольовий акт не 
сама собою, а лише у взаємодії  з особистістю злочинця. 
Головна роль у цій взаємодії належить соціальним якос-
тям особи.

Конкретна життєва ситуація – це події, обставини жит-
тя, з якими зіштовхнулася особа безпосередньо перед вчи-
ненням злочину і які вплинули на її поведінку. Така ситу-
ація може підштовхнути до реалізації злочинного задуму, 
бути  умовою,  що  сприяє  досягненню  поставленої  мети, 
або ж викликати мотив вчинити злочин саме зараз.

Під конкретною життєвою ситуацією розуміється пев-
не  поєднання  об’єктивних  обставин  життя  людини,  які 
безпосередньо впливають на її поведінку.

У кримінологічному сенсі ця подія або стан, що викли-
кав рішучість вчинити суспільно небезпечне діяння, спри-
яє або перешкоджає йому. Ситуація зазвичай передує зло-
чину, але може і супроводжувати його вчинення [9, с. 38].

Конкретна ситуація може бути приводом для вчинен-
ня злочину. Цього значення вона набуває переважно у по-
бутових, ненавмисних злочинах. Наприклад, коли сварка 
вже відбувається, мотив (помста, ревнощі) є, але не виста-
чає дещиці, яка розпалила б полум’я взаємної ненависті, 
перетворила її у трагедію.

Тут ситуація (невдале слово, випадкова образа, навіть 
косий погляд) грає роль «спускового гачка» – і відбуваєть-
ся вбивство, заподіяння шкоди здоров’ю чи інший злочин 
[10, с. 41–42].

Важливо  зазначити, що  зазвичай людина чинить від-
повідно не до ситуації в її об’єктивному сенсі, а до своїх 
уявлень про неї. Тому часто ситуація слугує приводом до 
скоєння  злочину,  хоча  насправді  вона  не  містила  ніяких 
провокаційних моментів [10, c. 37].

Є.О.  Алауханов  наголошує,  що  «привід  до  скоєння 
злочину  –  це  конкретна життєва  ситуація,  зовнішні  сто-
совно конкретної особи обставини, які безпосередньо пе-
редували  протиправному  вчинку  і  викликали  рішучість 
здійснити його» [2].

Науковець  указує,  що  наявні  в  людини  антигромад-
ські погляди, звички, нахили далеко не завжди призводять 
до злочину, вони проявляються у поведінці, зазвичай під 
впливом певної  ситуації,  у якій особа перебувала безпо-
середньо перед  вчиненням  суспільно небезпечного  діян-
ня. Зазначена ситуація слугує  зовнішнім поштовхом, під 
впливом  якого  антисоціальні  риси  особистості  перетво-
рюються в той чи інший мотив, мету, у відповідну реак-
цію, рішучість зробити таке правопорушення.

М.І.  Єнікеєв  вважає,  що  «привід  злочину  –  зовнішня 
обставина,  що  активізує  суспільно  небезпечну  спрямова-
ність особистості злочинця. Будучи початковим моментом 
злочинного діяння, привід злочину показує, з якою обста-
виною сам злочинець пов’язав своє діяння. Привід не має 
самостійного заподіювального значення. Він лише «розря-
джає» раніше сформовану причину. Однак привід злочину 
значною  мірою  характеризує  особистість  злочинця,  його 
схильності, соціальні позиції, мотиви і цілі злочину» [11].

У механізмі  індивідуальної  злочинної поведінки кон-
кретна життєва ситуація може бути як умовою, так і при-
чиною скоєння злочину. Але вона не обов’язково підштов-
хує людину до вчинення злочину. Особа може не вдаватися 
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до  злочину  навіть  у  найскладнішій  життєвій  ситуації.  З 
огляду на це розрізняють ситуації мотиваційно-байдужі й 
мотивувальні.

Мотиваційно-байдужою  є  ситуація,  коли  стан  або 
зміна  елементів  (її  складників)  не  впливає  на  діяльність 
суб’єкта;  мотивувальною  –  коли  що-небудь  у  стані  еле-
ментів або зміна одного з них впливає на діяльність цієї 
особи [12, c. 222].

Основними помилками у дослідженні мотивів злочину 
і визначенні їх в обвинувальних висновках (актах – В. Т.) 
чи обвинувальних вироках є:

–  підміна  мотивів  цілями  злочину  («вчинив  умисне 
вбивство з корисливою метою»);

–  підміна  мотивів  емоційними  станами  осіб  під  час 
вчинення злочинів («на ґрунті розлюченості», «обурений 
такою поведінкою потерпілого»);

–  підміна мотивів  приводами  вчинення  злочинів  («ці 
слова потерпілого він використав як привід до бійки);

– підміна мотивів причинами злочинів («у підсудного 
була причина помститися»);

– підміна мотивів обставинами вчинення злочину («у 
сварці», «у бійці», «на ґрунті особистих неприязних сто-
сунків») тощо.

Більшість працівників  органів  внутрішніх  справ уба-
чають у мотиві один із найважливіших елементів оцінки 
суспільно небезпечного діяння. Ось чому значна кількість 
осіб вважає мотив обов’язковою ознакою складу злочину, 
такою, без якої не можна його вчинити [13].

Кримінально-правова роль мотиву злочину є однією з 
найважливіших і найвпливовіших. Проте не варто плутати 
мотив як внутрішню спонуку до вчинення злочину із при-
чинами та приводами його вчинення.

На особу перед здійсненням злочину протягом трива-
лого часу можуть впливати не одна, а кілька таких обста-
вин.

Приводом до здійснення злочину Ю.М. Антонян вва-
жає найбільш важливі,  визначальні обставини або  їх су-
купність.  У  широкому  сенсі  приводом  іноді  називають 
всю ту конкретну ситуацію, що викликала в людини рішу-
чість зробити цей вчинок [5, c. 23].

Г.Ш.  Глонті  вважає,  що  привід  є  одним  з  елементів 
конкретної  життєвої  ситуації  і  становить  обставини, що 
впливають на свідомість, волю й почуття суб’єкта та без-
посередньо  спонукають  його  до  здійснення  конкретного 
злочину [14, c. 16].

Особлива конкретна життєва ситуація впливає на вчи-
нення  імпульсивних  злочинів. А.Ф.  Зелінський  зазначає, 
що під час вчинення указаного злочину відбувається дещо 
на  кшталт  короткого  замикання  в  електричній  мережі. 
  Імпульсивні  дії  вчинюють  за  першим  спонуканням,  без 
міркувань  щодо  їх  соціального  значення  та  наслідків  
[15, c. 89].

Ю.М. Антонян досліджував проблеми змісту конкрет-
ної життєвої ситуації. До нього учений відносить предмет 
злочинного  посягання  –  матеріальний  предмет  зовніш-
нього світу (майно, людина тощо), на який безпосередньо 
будуть  спрямовані  злочинні  дії  особи;  місце  здійснення 

злочину; час доби; пору року; кліматичні умови [4, c. 28].
Н.Ф. Кузнєцова додатково пропонує до змісту конкрет-

ної життєвої ситуації включити:
– обставини, що локалізують злочин у часі, місці, колі 

учасників та свідків;
– якості людей та предметів, що впливають на спосіб 

дій злочинця;
– обставини зберігання речей і особливості поведінки, 

позиції та стану людей, які враховує злочинець під час ви-
бору та реалізації злочинного варіанта своїх дій, а також 
потерпілий – у визначенні своєї поведінки [16, c. 148].

Кожен  із цих елементів ситуації впливає на  її виник-
нення або розвиток. Злочинець майже завжди їх ураховує, 
іноді навіть несвідомо, під час ухвалення рішення про за-
подіяння  кому-небудь  фізичної  або  матеріальної  шкоди, 
про момент реалізації свого рішення. Зазначені елементи 
будуть відігравати різну роль у кримінальній і передкри-
мінальній ситуаціях.

Висновки. Конкретна  життєва  ситуація  може  місти-
ти привід, що безпосередньо викликає в особи рішучість 
вчинити  злочин.  Виникнення  злочинних  дій  стає  показ-
ником того, за яких зовнішніх обставин конкретна особа 
здатна вчинити злочин.

Зовнішнім  детермінантом  механізму  злочинної  пове-
дінки є конкретна життєва ситуація. Внутрішнім детермі-
нантом є мотивація злочинної поведінки, яка відбуваєть-
ся у взаємодії із зовнішнім середовищем (тобто вплив на 
особу  конкретної життєвої  ситуації).  Вплив  на  розвиток 
криміногенної  ситуації  здійснює  поведінка  жертви  та  її 
особистісні якості.

Особлива конкретна життєва ситуація впливає на вчи-
нення  імпульсивних злочинів.  Імпульсивні дії вчинюють 
за першим спонуканням, без міркувань щодо  їх соціаль-
ного значення та наслідків

Вплив  конкретної  життєвої  ситуації  на  формування 
приводу до вчинення злочину залежить від суб’єктивного 
сприйняття особою ситуації, проте не виключається вплив 
об’єктивних факторів.

Конкретна життєва  ситуація має певний об’єктивний 
зміст, тому в ній існують обставини, що реально вплива-
ють на особу. Разом із цим вона має також суб’єктивний 
зміст – оцінку ситуації, яка залежить виключно від суб’єкта 
і не обов’язково збігається з її об’єктивним змістом.

Тобто  об’єктивний  зміст,  значення  ситуації  завжди 
співвідноситься  з  її  особистісним  значенням  для  особи. 
Об’єктивна своєрідність ситуації та  її суб’єктивний сенс 
можуть збігатися або різко розходитися.

У механізмі  індивідуальної  злочинної поведінки кон-
кретна життєва ситуація може бути як умовою, так і при-
чиною скоєння злочину. Але вона не обов’язково підштов-
хує людину до вчинення злочину. Особа може не вдаватися 
до злочину навіть у найскладнішій життєвій ситуації.

Зовнішнє для особи середовище, особистісні якості її 
та  потерпілого,  конкретну  життєву  ситуацію,  пов’язану 
з ним,  і решту чинників потрібно розглядати у взаємодії 
всіх чотирьох етапів механізму злочинної поведінки: мо-
тивації, планування, виконання та результату.
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Статтю присвячено концептуальним положенням та засадам появи і розвитку кіберзлочинності у світі. Розглянуто наявні теоретичні 
підходи до оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів з приводу забезпечення безпеки інформаційного суверенітету України 
шляхом протидії появі нових кіберзлочинів. Виділені загальні особливості та обґрунтовані основні недоліки наявних показників розвитку 
кіберзлочинності на території України. 
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Статья посвящена концептуальным положением и принципам появления и развития киберпреступности в мире. Рассмотрены су-
ществующие теоретические подходы к оценке эффективности деятельности правоохранительных органов по поводу обеспечения без-
опасности информационного суверенитета Украины путем противодействия появлению новых киберпреступлений. Выделенные общие 
особенности и обоснованы основные недостатки существующих показателей развития киберпреступности на территории Украины.
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The article is devoted to the conceptual provisions and principles of the emergence and development of cybercrime in Ukraine. It describes 
the existing theoretical approaches to evaluating effectiveness of law enforcement activity on security of information sovereignty of Ukraine by 
combating the emergence of new cybercrime. The article defines general features and major shortcomings of existing indicators of cybercrime 
development in Ukraine.
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Постановка проблеми. Актуальність  тематики  до-
слідження не викликає сумніву, оскільки тема досліджен-
ня спрямована на розвиток сучасних інформаційних тех-
нологій,  удосконалення  їх  виробництва  та  розширення 
сфери застосування новітньої кібернетичної техніки, яка 
дала можливість для зародження специфічного, складно-
го виду злочинних діянь, де комп’ютерне оснащення та 
електронна  інформація є об’єктом протиправного пося-
гання.

Стан опрацювання. Науковим  вивченням  питан-
ня  криміналізації  суспільно-небезпечних  діянь  у  сфері 
комп’ютерної  інформації  займались  такі  видатні  вчені, 
як В.М. Шейко, Б.В. Марков, Д.С. Азаров, П.Д. Біленчук, 
І.В. Кобзев тощо.

Метою статті є  визначення  основних  засад  та  поло-
жень  розвитку  кіберзлочинності  та  з’ясування  основних 
проблем,  які  заважають  ефективній  профілактиці  появи 
нових кіберзлочинів.

Виклад основного матеріалу.  Упродовж  останніх 
десятиліть  завдяки  розвитку  інформаційних  технологій 
з’явилася  нова  форма  буття  –  віртуальна  реальність,  ін-
формаційний  простір,  кібербуття,  кіберпростір.  Проте 
разом із тим вторгнення кібербуття у наше життя дало по-
штовх новим видам правопорушень, які почали вчинятися 
за допомогою комп’ютерних систем.

Аналіз  результатів  окремих  зарубіжних  досліджень 
і  матеріалів  вітчизняної  слідчої  та  судової  практики  дав 
змогу Д.С. Азарову на початку 2000-х рр. визначити осно-
вні  чинники,  які  зумовлювали  латентність  злочинів  у 
сфері  комп’ютерної  інформації,  а  саме:  потерпілі  не  по-
відомляють правоохоронні органи про те, що вони стали 
жертвами «комп’ютерних» злочинів, через небажання роз-
голосу або через зневіру у можливість розкриття злочину; 
наслідки цих злочинів відносять на рахунок нестабільної 
роботи комп’ютерних систем, телекомунікаційних мереж, 
програмного забезпечення; розглядають наслідки окремих 
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«комп’ютерних»  злочинів як шкоду,  спричинену  іншими 
видами суспільно небезпечних діянь [4, с. 6].

Першою причиною розвитку кіберзлочинності на те-
риторії  нашої  країни,  як  і  будь-якого  бізнесу,  є  прибут-
ковість.  Другою  причиною  зросту  кіберзлочинності  як 
бізнесу  є  те,  що  вчинення  цих  злочинів  не  пов’язане  із 
великим ризиком. 

Комп’ютерні злочини є надзвичайно латентними, адже 
мають складність виявлення, здійснення досудового роз-
слідування, доказу в суді подібних справ та досить велику 
збитковістю  навіть  від  одиничних  випадків  їх  вчинення  
[7, с. 315].

Відповідно до офіційної статистики, наданої очільни-
ком Департаменту кіберполіції Національної поліції Укра-
їни, кількість злочинів у сфері інформаційних технологій 
невпинно  зростає,  зокрема:  у  2014  р.  було  задокументо-
вано 4 800 злочинів, у 2015 р. – 6 026 злочинів, за 2016 р. 
вчинено  близько  8  000  злочинів  із  загальними  збитками 
на  27 млн  грн.,  порівняно  із  39 млн  грн.  та  10 млн  грн. 
в інші роки відповідно. Надзвичайно прикрим, по-перше, 
є факт низького розкриття та відсутності реального пока-
рання  винних  за  скоєні  інформаційні  злочини,  по-друге, 
розкриття  лише  кожного  п’ятого  злочину  від  загальної 
кількості вчинених.

На  нашу  думку,  на  факт  низького  розкриття  таких 
злочинів  безпосередньо  впливає  затягування  досудового 
розслідування кіберзлочинів, у зв’язку з малою кількістю 
досвідчених державних експертів в області комп’ютерно-
технічної експертизи та складнощами з введенням у пра-
вове поле  досліджень фахівців  комерційних  організацій. 
Типовий  строк  проведення  комп’ютерно-технічних  екс-
пертиз становить від півроку і більше через високу заван-
таженість  профільних  державних  установ,  а  підозрюва-
ний може утримуватися у слідчих ізоляторах весь цей час.

Протягом  останніх  років  хакерськими  атаками  нео-
дноразово  були  уражені  органи  державної  влади  Украї-
ни, зокрема: Адміністрація Президента України, Головне 
управління розвідки Міноборони України, Державна каз-
начейська  служба України, Міністерство фінансів Украї-
ни та Міністерство юстиції України, під час стороннього 
впливу  у  роботу  офіційних  інтернет-порталів  цих  ві-
домств, всі офіційні дані та відомості були спаплюжені та 
перекручені, що спричинило низку невдоволень серед на-
селення та завдало значних грошових збитків державному 
бюджету України.

Варто  також  звернути  увагу на  сьогоднішню тенден-
цію: у зв’язку із посиленням більш результативної бороть-
би американської та європейської влади з комп’ютерними 
злочинами увага українських програмістів-хакерів, які пи-
сали віруси для зламу і розкрадання даних у багатих захід-
них країнах, переключилася на територію нашої держави.

Під час детального аналізу проблеми існування кіберз-
лочинності  необхідно  також  звертати  увагу  на  правове 
забезпечення,  що  стосується  України,  то  правове  забез-
печення  протидії  кіберзлочинності  на  території  України 
включає  низку  заходів,  що  передбачають  конституційне 
забезпечення національної інформаційної безпеки, забез-
печення  інформаційного  суверенітету,  захист  інформації 
та протидію кіберзлочинності на території України адмі-
ністративним,  інформаційним,  кримінальним  та  іншим 
законодавством України. 

Нормативно-правову  базу  правового  регулювання  у 
сфері  кіберзлочинності  складають  Конституція  України, 
Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України, Конвенція Ради Європи «Про кіберз-
лочинність»,  Закони  України  «Про  основи  національної 
безпеки України», «Про захист інформації в інформацій-
но-телекомунікаційних системах» тощо, Укази Президен-
та України від 8 липня 2009 р. № 514/2009, від 8 червня 
2012 р. № 389/2012, № 390/2012, інші нормативно-правові 
акти.

Кримінальний  кодекс  України  є  правовою  основою 
по  протидії  комп’ютерної  злочинності.  У  цьому  Кодек-
сі  окремі  види  комп’ютерних  злочинів  (кіберзлочинів) 
виділено  в  Розділ VI Особливої  частини  –  це  злочини  в 
сфері  використання  електронно-обчислювальних  машин 
(комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж (ст. ст. 361, 
361, 363). У Розділі V зазначено окремі види злочинів, в 
яких  комп’ютерні  продукти  визначено  як  засіб  злочину 
(ст. ст. 163, 176, 177) та злочини у сфері господарської ді-
яльності (ст. 200) в Розділі VII. 

Крім  того, мусимо констатувати, що й  законодавство 
України є недосконалим у сфері боротьби з кіберзлочин-
ністю. Так, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального 
процесуального кодексу України до охоронюваної законом 
таємниці,  яка  міститься  в  речах  і  документах,  належить 
інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів 
телекомунікацій,  про  зв’язок,  абонента,  надання  телеко-
мунікаційних послуг, зокрема отримання послуг, їх трива-
лості, змісту, маршрутів передавання тощо. Для отриман-
ня доступу до речей і документів, визначених у зазначеній 
статті, згідно з ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального 
кодексу України, слідчому за погодженням з прокурором 
необхідно звернутися з відповідним клопотанням до слід-
чого судді. 

На нашу думку, технічна інформація щодо ІР-адреси, 
МАС-адреси  пристрою  та  публічних  послуг  не  є  персо-
нальними  даними,  її  розголошення  правоохоронними 
органами не порушує право людини на приватність спіл-
кування,  оскільки  зміст  повідомлень  не  розкривається. 
Наявність зв’язку між абонентами також не є охоронюва-
ною  інформацією,  а  оператори  та  провайдери  телекому-
нікацій  надають публічні  послуги,  які  не  є  інформацією 
з обмеженим доступом, крім розкриття персональних да-
них абонента (ст. 31 Конституції України).

З  метою  врегулювання  цієї  ситуації  доцільно  було  б 
п.  7  ч.  1  ст.  162 Кримінального  процесуального  кодексу 
України викласти в такій редакції: «інформація, яка знахо-
диться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про 
зміст сигналів, що передаються в комп’ютерних мережах 
електрозв’язку».

Однак  у  нашій  державі  заходи  з  протидії  викликам  і 
загрозам  у  зазначеній  сфері  знаходяться  на  початковому 
етапі та не мають комплексного характеру.

Проте не варто забувати, що протягом 2016 р. відбувся 
значний  прогрес  на  інституційно-організаційному  рівні, 
зокрема, окрім наявних нормативно-правових актів, спря-
мованих на боротьбу з кіберзлочинами, в березні 2016 р. 
була введена в дію указом Президента України Стратегія 
кібербезпеки України з метою створення умов для безпеч-
ного функціонування кіберпростіру, його використання в 
інтересах суспільства, особи та держави [2].

Для  ефективної  реалізації  Стратегії  кібербезпеки 
України 7 червня 2016 р. за № 242/2016 указом Президен-
та України було створено Національний координаційний 
центр  кібербезпеки,  для  аналізу,  виявлення  та  поперед-
ження потенційних та реальних загроз у сфері кібербезпе-
ки нашої країни [3].

20 вересня 2016 р. у першому читанні Верховною Ра-
дою України було прийнято Закон України «Про основні 
засади  забезпечення  кібербезпеки  України»,  основною 
метою якого є створення національної системи кібербез-
пеки як сукупності політичних, соціальних, економічних 
та інформаційних відносин разом з організаційно-адміні-
стративними та техніко-технологічними заходами шляхом 
комплексного підходу у тісній взаємодії державного і при-
ватного секторів та громадянського суспільства [1].

Цей законопроект визначає правові та організаційні за-
сади державної політики, спрямованої на захист життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та 
держави  в  кіберпросторі,  основні  принципи  та  напрями 
забезпечення кібербезпеки України, та має стати вагомим 



217

Порівняльно-аналітичне право
♦

кроком на шляху формування національної системи кібер-
безпеки.

Також  позитивним  є  той  факт,  що  органи  державної 
влади України на рівні з іншими державами визнають кі-
бератаки основною проблемою та загрозу для нашої пла-
нети у XXI ст. і беруть активну участь у подоланні інфор-
маційних загроз хоча б на законодавчому рівні, цей факт 
дає великі надії щодо ефективної  та  злагодженої роботи 
правоохоронних органів.

Висновки. Таким чином, ми пропонуємо державним 
органам діяльність, яких спрямована на протидію та бо-
ротьбу із кіберзлочинністю, переглянути всі наявні заходи 

та активно розробляти нові, що принесуть більшу користь 
та надійніший захист від кіберзлочинців, запроваджувати 
сучасні  новітні  інформаційні  технологій,  в  органах  дер-
жавної  влади  вносити  пропозиції  щодо  перепідготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців. Також необхідно, не 
зволікаючи,  здійснювати  реорганізацію,  удосконалення 
законодавчої й нормативно-правової бази та сприяти ство-
ренню взаємодії по боротьбі  з кіберзлочинністю  із  зару-
біжними законодавчими органами, а також звертати увагу 
на той факт, що заради комплексної протидії сучасним ін-
формаційним загрозам необхідні злагоджені зусилля дер-
жави, громадян та міжнародної спільноти.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМи РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ 
НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ВОГНЕПАЛьНОї ЗБРОї
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професор кафедри кримінального права та кримінології
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто сучасні проблеми законодавчого регулювання запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї. Проаналізова-
но положення чинних законів України «Про Національну поліцію», «Про Національну гвардію». Зазначено, що в чинному законодавстві 
поняття та види вогнепальної зброї не розкриті, порядок застосування вогнепальної зброї працівниками поліції визначається законом, 
хоча види такої зброї може визначати Міністр внутрішніх справ України. Такий стан речей не відповідає вимогам сучасних потреб право-
охоронної практики і здоровому глузду.

Ключові слова: вогнепальна зброя, поліція, озброєна злочинність, попередження злочинності.

В статье рассмотрены современные проблемы законодательного регулирования предупреждения незаконного оборота огнестрель-
ного оружия. Проанализированы положения действующих законов Украины «О Национальной полиции», «О Национальной гвардии». 
Указано, что в действующем законодательстве понятие и виды огнестрельного оружия не раскрыты, порядок применения огнестрельно-
го оружия сотрудниками полиции определяется законом, хоты виды такого оружия может определять Министр внутренних дел Украины. 
Такое состояние дел не соответствует требованиям современных потребностей правоохранительной практики и здравому смыслу.

Ключевые слова: огнестрельное оружие, полиция, вооруженная преступность, предупреждение преступности.

Modern problems of legal regulation of prevention of illicit trafficking in weapon are examined by the author. The provisions were analyzed 
according to the existing laws of Ukraine “About the national police”, “About national guard”. The author says that the concept and types of 
weapon isn’t defined in the legislation, order the using of weapon by police officers is determined by the law, such weapons can be defined by the 
Minister of internal Affairs of Ukraine. This state of affairs contradict the requirements of modern law enforcement practices and common sense.

Key words: weapon, police, armed criminal action, crime prevention.

Постановка проблеми. Науковий  інтерес до вивчен-
ня злочинів проти громадської безпеки серед вітчизняних 
та зарубіжних науковців залишається постійним. Вітчиз-
няні  та  зарубіжні  дослідники  здійснюють  наукові  дослі-
дження  озброєної  злочинності,  терористичних  злочинів, 
злочинів міжнародної агресії тощо. Цей напрям наукових 
досліджень пов’язаний із вивченням специфіки злочинів, 

вчинюваних із використанням різних видів озброєння. Ві-
тчизняна  кримінально-правова  та  кримінологічна  наука 
також  приділяє  увагу  найбільш  актуальним  для  україн-
ського суспільства протягом останніх трьох років питан-
ням незаконного обігу зброї.

Обрана  тема  дослідження  виконується  в  межах  дис-
ертаційної роботи та відповідає тематиці кримінологічних 
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досліджень в Україні, пріоритетним напрямам наукового 
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ Украї-
ни на період 2015–2019 рр. (наказ Міністерства внутріш-
ніх справ України від 16 березня 2015 р. № 275), Концеп-
ції розвитку кримінологічної науки в Україні на початку  
ХХI ст., рекомендаціям Координаційного бюро із проблем 
кримінології Академії правових наук України, планам на-
уково-дослідної  роботи  Дніпропетровського  державного 
університету внутрішніх справ і його кафедри криміналь-
ного права та кримінології.

Стан опрацювання. Теоретичні і практичні проблеми 
боротьби зі злочинністю, зокрема з озброєною, проблеми 
діяльності  правоохоронних  органів  та  органів  внутріш-
ніх  справ,  органів міліції  (з  листопада 2015 р.  – поліції) 
у  частині  запобігання  озброєній  злочинності  зокрема  у 
різні роки досліджували багато вчених: В.Ф. Антипенко,  
О.М. Бандурка, В.В. Василевич, В.О. Глушков, О.М. Джу-
жа, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, І.І. Карпець, М.В. Кор-
нієнко, О.М. Костенко, Л.М. Кулик, О.М. Литвак, В.Г. Ли-
холоб, О.А. Мартиненко, О.В. Негодченко, О.Я. Свєтлов, 
В.М. Смітієнко, В.І. Шакун та багато інших.

Питанням розгляду законодавчої бази протидії озбро-
єній злочинності та законодавчої бази, що регламентує ді-
яльність правоохоронних органів у цьому напрямі, зокре-
ма органів міліції (поліції), хоч і приділялася увага, однак, 
на  наш  погляд,  в  умовах  реформування  правоохоронної 
системи,  оновлення  її  законодавчої  та  нормативної  бази 
виникають нові питання, тому ми і звертаємося до них.

Метою статті є здійснення аналізу сучасного законо-
давчого регулювання запобігання незаконному обігу вог-
непальної зброї.

Виклад основного матеріалу. Кількість  злочинів, 
учинених проти громадської безпеки та пов’язаних із не-
законним обігом зброї, а також злочинів, учинених із ви-
користанням зброї, за останні чотири роки має стабільну 
тенденцію до збільшення.

Так, у 2001 р. з незаконного обігу вилучено 803 оди-
ниці гладкоствольної, 563 – нарізної, 49 – автоматичної та 
36 – газової зброї, 185 гранат, 10 мін, 203 кг вибухової ре-
човини та понад 59 тис. набоїв різного калібру.

У 2005 р. з незаконного обігу було вилучено 410 оди-
ниць гладкоствольної, 1241 – нарізної, 1409 –  іншої вог-
непальної  зброї,  109  –  газової  та  пневматичної  зброї,  
428 гранат, 36 мін, 225 саморобних вибухових пристроїв, 
1223 кг вибухової речовини та понад 147 тис. набоїв різ-
ного калібру. Кількість злочинів, передбачених ст. ст. 262, 
263 Кримінального кодексу України  (далі – КК України) 
становила 11 104.

У 2010 р. показники зменшилися: вилучено 305 оди-
ниць  гладкоствольної,  1380  –  нарізної,  66  –  газової  та 
пневматичної зброї, 348 гранат, 26 мін, 269 кг вибухових 
речовин та 132 341 набій різного калібру. Кількість  зло-
чинів проти громадської безпеки становила 11 382, а зло-
чинів, передбачених ст. ст. 262, 263 КК України, – 11 143.

У  2013  р.  виявлено  7772  злочини  проти  громадської 
безпеки, вилучено з незаконного обігу 91 одиницю гладко-
ствольної, 620 – нарізної, 982 – іншої вогнепальної зброї 
(виготовленої  кустарним  способом,  саморобної,  переро-
бленої із травматичної тощо), 573 – газової та пневматич-
ної зброї, 216 одиниць саморобних вибухових пристроїв, 
116 гранат, 17 мін, 3544 кг вибухових речовин та 67 854 
набої різного калібру.

У 2014 р. виявлено 11 947 злочинів проти громадської 
безпеки та вилучено з незаконного обігу 118 одиниць глад-
коствольної,  1159  –  нарізної,  1051  –  іншої  вогнепальної 
зброї, 64 – газової та пневматичної зброї, 958 одиниць само-
робних вибухових пристроїв, 1615 гранат, 44 міни, 1677 кг 
 вибухових речовин та 128 580 набоїв різного калібру.

У 2015 р. зареєстровано 10 903 злочини проти громад-
ської  безпеки,  вилучено  з  незаконного  обігу  98  одиниць 
гладкоствольної, 1066 – нарізної, 805 – іншої вогнепальної 

зброї, 24 – газової та пневматичної зброї, 59 одиниць само-
робних вибухових пристроїв, 2099 гранат, 26 мін, 1292,1 кг 
вибухових речовин та 202 142 набої різного калібру.

За  результатами  2016  р.  показники  також  невтішні: 
61 одиниця  гладкоствольної,  764 – нарізної,  467 –  іншої 
вогнепальної  зброї,  35  –  газової  та  пневматичної  зброї,  
44 одиниці саморобних вибухових пристроїв, 2698 гранат, 
61 міна, 5803,6 кг вибухових речовин та 174 954 набої різ-
ного калібру [1; 2].

Як бачимо, статистичні дані до 2013 р. досить заспо-
кійливі,  оскільки  з  року  в  рік  кількість  злочинів  проти 
громадської безпеки знижувалася, зокрема випадки неза-
конного обігу  зброї. Але  із  2013 р.  ці  показники почали 
зростати. Та  все-таки  реалії  сучасного  українського  сус-
пільства  зовсім  інші.  Проведене  інтерв’ювання  слідчих 
та дільничних офіцерів поліції, військовослужбовців На-
ціональної  гвардії,  Збройних  Сил України,  а  також  пра-
цівників органів прокуратури показало, що криміногенна 
ситуація  більш  насторожувальна.  На  думку  майже  всіх 
опитаних  (94%),  кількість  злочинів  проти  громадської 
безпеки,  пов’язаних  із  незаконним  обігом  вогнепальної 
зброї, реально більша у 15–20 разів, ніж показана у ста-
тистичних  обліках  реєстрації  кримінальних  проваджень. 
Причини такого стану речей викликані не лише складною 
криміногенною ситуацією у країні та високим рівнем ла-
тентності цього виду злочинів, а й приховуванням від об-
ліків  фактів  протиправної  діяльності  окремих  категорій 
осіб (звільнених у запас та мобілізованих військовослуж-
бовців, військовослужбовців спецбатальйонів та ін.).

Послаблення  контролю  за  суспільними  процесами  
з  боку  держави  та  її  правоохоронних  органів  призвели 
до  критичного  стану  обігу  зброї  на  території  держави, 
а  в  окремих  її  регіонах  (Донецькій,  Дніпропетровській, 
Кіровоградській,  Київській,  Луганській,  Миколаївській, 
Одеській,  Харківській  областях)  це  загрожує  життю  та 
здоров’ю населення. Бойові дій, відсутність контролю за 
вивезенням  зброї  із  зони  антитерористичної  операції  та 
прилеглих до зони бойових дій територій призвели до на-
сичення суспільства різними зразками вогнепальної зброї 
та боєприпасів, що не лише стають предметами злочинів 
(у  разі  їх  незаконного  зберігання,  перевезення,  носіння 
тощо), а й використовуються для вчинення переважно ко-
рисливих злочинів.

З використанням вогнепальної  зброї  вчиняються  такі 
злочини,  як  умисні  вбивства  на  замовлення  високопоса-
довців та впливових чиновників [3, с. 354–355]. За остан-
ній рік із використанням вогнепальної зброї у 6–10 разів 
зросла  кількість  розбійних  нападів,  умисних  вбивств  із 
корисливих мотивів заручників та викрадених осіб та ін. 
Таким чином,  у  сучасному  українському  суспільстві  пи-
тання протидії злочинності, особливо її озброєній частині, 
набуває особливої актуальності. Як зазначає Ю.В. Баулін, 
сучасна теорія і практика запобігання та боротьби зі зло-
чинністю уже давно не тішить ілюзіями стосовно того, що 
єдиними придатними чи основними засобами в цій сфері 
є виключно правові [4, с. 878].

Неконтрольований обіг зброї, як свідчить практика ді-
яльності правоохоронних органів зарубіжних країн, є сві-
товою проблемою, яка поряд із цим набуває внутрішньо-
державного характеру. Для найбільш повного з’ясування 
сутності  зазначених  питань,  на  нашу  думку,  необхідно 
дослідити генезис  і динаміку розвитку як законного, так 
і незаконного обігу зброї  з погляду вітчизняної правової 
науки, а також норм міжнародного права.

Події останніх років у країні показують, що неконтр-
ольований обіг зброї, особливо вогнепальної та бойової, а 
також боєприпасів до неї, має великі масштаби. Для того, 
щоб реалізувати дослідження різних аспектів обігу зброї з 
урахуванням складності явища, необхідно вийти за межі 
кримінально-правової сфери. А це об’єктивно передбачає 
суттєве  підкріплення  кримінально-правових підходів  ар-
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сеналом і матеріалами досліджень  інших правових наук. 
Вважаємо, що ставлячи за мету розбудову демократичної, 
правової держави, необхідно йти не шляхом «спроб та по-
милок», а ретельно вивчати та використовувати методоло-
гічний потенціал науки кримінального права, щоб уник-
нути помилок, яких припускається кожна держава, якщо 
не враховує досвіду свого минулого.

Аналіз  концептуальних  положень  провідних  учених 
свідчить про наявність та дотримання декількох підходів у 
визначенні поняття «зброя»: 1) пристрої та предмети, кон-
структивно призначені для враження живої чи іншої цілі, 
а також для подачі сигналів [5, с. 281]; 2) предмети, спе-
ціально призначені для ураження живих цілей [6, с. 1091]; 
3)  предмети  (пристрої),  призначені  для  ураження  живої 
чи іншої цілі, знищення чи пошкодження навколишнього 
середовища, які відповідають стандартним зразкам або іс-
торично виробленим типам [7, с. 803; 8]; 4) пристрої і за-
соби, які використовуються для знищення живої сили су-
противника, його техніки і споруд [9, с. 13]; 5) пристрої та 
предмети, конструктивно призначені для ураження живої 
або іншої цілі, а також основні частини зброї, що визнача-
ють її функціональне призначення [10, с. 27]; 6) пристрої, 
прилади  і  предмети,  спеціально  виготовлені  і  конструк-
тивно призначені для ураження живої чи іншої цілі  і які 
не мають іншого виробничого чи побутового призначення 
[11]; 7) матеріальний засіб індивідуального застосування, 
який конструктивно і функціонально призначений для на-
несення летальних пошкоджень людині або тварині, а та-
кож спеціальної руйнації перепон [12].

Важливою  ознакою  у  визначенні  поняття  зброї  є  її 
основне  призначення,  тобто  нанесення  будь-яких  ушко-
джень цілісності людини чи іншого живого організму. Але 
необхідно зауважити, що, на нашу думку, є певні недоліки 
у наданих визначеннях, а саме використання таких термі-
нів, як «подача сигналів», «знищення техніки або споруд», 
«основні частини зброї, що визначають її функціональне 
призначення».  Отже,  потрібно  звернути  увагу  на  визна-
чення, які перебувають поза межами правової науки.

Але все ж таки для всебічного розуміння поняття зброї 
доцільно навести її класифікацію. Так, зброя визначаєть-
ся як: 1) пристрої і засоби, які застосовуються у збройній 
боротьбі для нападу (наступу) або захисту (оборони) для 
ураження або знищення противника (юридична енцикло-
педія); 2)  зброя –  загальна назва пристроїв  і  засобів, що 
застосовують  в  озброєній  боротьбі  для  знищення  живої 
сили супротивника, його техніки і споруд [13].

Як  висновок,  можна  зазначити,  що  заборона  вільно-
го обігу зброї існувала в Україні до 1991 р. і зберігається 
на сьогодні. Залежно від виду зброї, що перебуває в обі-
гу, вирішується і питання юридичної відповідальності для 
особи, яка незаконно нею володіє, користується, зберігає 
чи  використовує,  незважаючи на  відсутність  єдиного  за-
конодавчого  акта, що  визначав  би порядок  обігу  зброї  в 
Україні, нормативно закріплені правила її обігу, зберіган-
ня та носіння.

Порядок використання зброї до листопада 2015 р. ви-
значався законами України «Про міліцію» [14], «Про Наці-
ональну гвардію України» [15] та військовими статутами. 
Після  прийняття  у  2015  р.  Закону  України  «Про  Націо-
нальну поліцію» [16] цей порядок суттєво не змінився. Як 
і раніше, застосування вогнепальної зброї, що знаходиться 

в  розпорядженні  поліцейського  (раніше  вона мала  назву 
табельної вогнепальної зброї), дозволяється у виняткових 
(виключних) випадках (ст. 46 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію») [16] як найбільш суворий захід примусу. 
Фактично  застосування  вогнепальної  зброї  працівником 
поліції є  заходом крайньої необхідності, передбаченим у 
ст. 39 КК України [7, с. 128–129].

Однак  самостійного  законодавчого  чи  нормативного 
акта, у якому б визначалися види зброї, якими може корис-
туватися  і  застосовувати під час виконання своїх профе-
сійних та службових обов’язків працівник поліції, немає. 
Так само, як і в законі про поліцію немає на це посилання. 
Закон обмежився лише вказівкою на те, що перелік вог-
непальної  зброї  та  боєприпасів,  що  використовуються  в 
діяльності поліції, а також норми їх належності встанов-
люються Міністром внутрішніх справ України (ст. 46 КК 
України) [16].

Отже, на розсуд міністра віддано питання видів зброї 
та  боєприпасів,  а  також  порядок  їх  зберігання  та  носін-
ня. Чи може бути такий підхід правильним, коли останні 
двадцять п’ять років ідеться про розбудову правової дер-
жави?  Як  одна  людина  може  вирішувати  питання  видів 
озброєння  для  цілого  відомства?  Відповіді  немає.  А що 
за такого підходу можна вимагати від працівників інших 
відомств, яким надано дозвіл на зберігання, носіння та за-
стосування  вогнепальної  зброї  та  боєприпасів? Питання 
риторичне,  оскільки  чинне  законодавство  залишає  його 
невирішеним.  Отже,  сучасна  проблема  з  регулювання 
порядку обігу  зброї навіть у поліцейському відомстві не 
розв’язана належним чином.

Якщо  говорити  про  кримінально-правову  заборону 
для обігу зброї, то вона поширюється на найбільш небез-
печні види зброї, що можуть бути використані у вчиненні 
злочинів як засіб чи знаряддя. Наприклад, для нанесення 
тілесного  ушкодження,  заподіяння  смерті,  залякування 
потерпілої  особи,  примушування  її  вчинити  певні  дії  на 
користь злочинця тощо.

Виходячи із класифікації зброї, здійсненої нами на під-
ставі вказівки на різні її властивості в наявних норматив-
но-правових  актах,  можна  сформулювати  її  визначення. 
Отже,  зброя  –  це  предмети  або  пристрої,  які  застосову-
ються для нападу або оборони і призначені для ураження 
живої сили та  інших об’єктів  (військової техніки, озбро-
єння, будівель і споруд як військового призначення, так і 
цивільної інфраструктури).

Висновки. Таким чином, удосконалення норм чинного 
законодавства щодо обігу зброї, спираючись на численні 
думки  правотворців,  положення  міжнародних  правових 
актів, досягнення криміналістики, є нагальною потребою. 
Зважаючи  на  те, що  будь-які  практичні  перетворення  та 
реформи повинні відбуватись після  їх наукового обґрун-
тування,  украй  важливим  для  сучасного  українського 
суспільства  є  дослідження  питань,  пов’язаних  із  чітким 
визначенням різних видів зброї та боєприпасів до неї, ви-
бухових речовин та пристроїв, заборонених для вільного 
обігу. Крім того, окремих досліджень потребують питання 
вивчення  як  законного,  так  і  незаконного  обігу  зброї  на 
території країни, встановлення їх кримінологічних харак-
теристик та вироблення чіткої системи нормативно-право-
вих актів із запобігання незаконному обігу зброї і боєпри-
пасів та інших видів озброєння.
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Стаття присвячена такому дискусійному питанню в науці кримінального права, як ексцес виконавця. У статті розглянуто деякі спірні 
питання, які виникають під час кваліфікації діянь, вчинених в ексцесі, яка є ускладненою порівняно з кваліфікацією звичайних злочинів. 

Ключові слова: ексцес виконавця, співучасть, співучасник, спільність умислу, злочинна організація.

Статья посвящена такому дискуссионному вопросу в науке уголовного права, как эксцесс исполнителя. В статье рассмотрены не-
которые спорные вопросы, которые возникают во время квалификации деяний, совершенных в эксцессе, которая является усложненной 
по сравнению с квалификацией обычных преступлений. 

Ключевые слова: эксцесс исполнителя, соучастие, соучастник, общность умысла, преступная организация.

The article is devoted to such debatable questions in the science of criminal law, as the excess of the executor. The article deals with many 
controversial issues that arise during the qualification acts committed excesses, which is complicated in comparison with the qualification of 
ordinary crimes. 

Key words: excess of the executor, complicity, accomplice, common intent, criminal organization.

Постановка проблеми. Проблема правильної кваліфі-
кації діянь, за яких один із співучасників вчиняє злочин, 
що не охоплюється умислом інших співучасників, існує в 
науці  кримінального права  давно. У  таких  ситуаціях  го-
ловним чином йдеться про так званий ексцес виконавця. 
Останнім часом також застосовують більш широке понят-
тя «ексцес співучасника», маючи на увазі, що «автором» 
ексцесу може бути не тільки виконавець, але й будь-який 
інший співучасник [1, с. 83]. 

Вітчизняне  кримінальне  законодавство  радянського 
періоду  не містило  норм  про  ексцес  виконавця  злочину. 
Положення  про  відповідальність  співучасників  при  вчи-
ненні ексцесу були закріплені тільки в ст. 19 Основ кри-
мінального законодавства Союзу РСР 1991 р., які так і не 
набули чинності [2]. У подальшому в кримінальних кодек-
сах більшості країн пострадянського простору були закрі-
плені норми, присвячені ексцесу виконавця.

Кримінальний  кодекс  України  не  використовує  по-
няття «ексцес», однак у ч. 5 ст. 29 фактично встановлене 
правило  відповідальності  у  випадку  ексцесу  виконавця 
злочину: співучасники не підлягають кримінальній відпо-

відальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не 
охоплювалося їхнім умислом.

Стан опрацювання проблематики.  Поняття  ексцесу 
виконавця добре відоме науці кримінального права та по-
роджує  чимало  дискусій  серед  науковців.  Проблеми  екс-
цесу були предметом розгляду значної кількості науковців, 
серед  яких Ю.В.  Абакумова,  Д.П.  Альошин,  Ф.Г.  Бурчак,  
П.Ф. Тельнов, В.А. Григор’єв, В.С. Прохоров. Проте на сьо-
годні  залишаються  відкритими  та  дискусійними  питання 
щодо можливості ексцесу інших співучасників, окрім вико-
навця злочину, констатації ексцесу виконавця за умови вчи-
нення ним злочину менш тяжкого, порівняно  із запланова-
ним, та, врешті-решт, кваліфікації діянь, вчинених в ексцесі.

Науковцями  висловлюється  чимало  позицій  стосов-
но  визначення  поняття  «ексцес  виконавця».  Наприклад,  
Ф.Г. Бурчак ексцесом називає вчинення виконавцем злочи-
ну, який не охоплювався передбаченням окремого співу-
часника, а А.В. Ушаков вважає ексцес порушенням змови. 
На сьогодні найбільш поширеним є визначення ексцесу як 
учинення  виконавцем  (співучасником)  злочину,  який  не 
охоплювався умислом інших співучасників [3, с. 105].



221

Порівняльно-аналітичне право
♦

За загальним правилом, визначеним у ч. 5 ст. 29 Кри-
мінального кодексу України, співучасники не підлягають 
відповідальності  за  діяння,  вчинені  виконавцем,  якщо 
вони не охоплювались їх умислом, оскільки в такому разі 
відсутній суб’єктивний зв’язок, тобто єдність умислу. Та-
ким чином, якщо діяння виконавця, який вчиняє крадіжку, 
переросли в розбій, то співучасники притягуються до кри-
мінальної відповідальності за замах на вчинення крадіжки 
чужого майна, а виконавець – за вчинення розбою [4].

Іншим чином підходять до  кваліфікації  діянь,  вчине-
них в ексцесі, законодавці зарубіжних країн. Так, не у всіх 
країнах  романо-германської  правової  сім’ї  в  кодифікова-
них актах закріплюються норми про ексцес виконавця. Як 
правило,  такі  норми містяться  в  кримінальних кодексах, 
прийнятих наприкінці XX – на початку XXI ст. На думку 
Л.В. Іванової, позитивним досвідом цих країн у розробці 
цієї проблеми є детальне закріплення правил кваліфікації 
діянь  співучасників під  час  ексцесу  виконавця  та  визна-
чення міри покарання [5].

У кримінальному праві країн романо-германської пра-
вової  родини  дотримуються  акцесорної  теорії  співучас-
ті  при  кваліфікації  діянь,  вчинених  в  ексцесі  [5].  Так,  у 
Франції ексцес виконавця інкримінується і співучаснику, 
який несе всю повноту відповідальності за діяння, вчине-
ні виконавцем. Палата з кримінальних справ Касаційного 
суду Франції у рішенні від 31 грудня 1947 р. вказала, що 
співучасник  повинен  передбачити  усі  кваліфікуючі  об-
ставини,  які  може  мати  наслідком  запланований  злочин  
[6, с. 305]. Співучасник не несе відповідальності за ексцес 
лише в одному випадку – якщо виконавець вчиняє абсо-
лютно інше діяння, ніж те, яке було заплановане. У деяких 
країнах за таких умов передбачене призначення співучас-
никам більш м’якого покарання [7].

У  Кримінальному  кодексі  Німеччини  також  відсутня 
норма  про  ексцес  виконавця,  проте  це  питання  досить 
детально  вивчене  в  теорії.  Характерною  особливістю  є 
відстоювання  принципу  самостійності  відповідальності 
співучасників  при  ексцесі.  Співучасники  несуть  відпо-
відальність  лише  за  те  діяння,  яке  охоплювалося  їхнім 
умислом у межах особистої винності. На відповідальність 
співучасників не впливає відступ виконавця від заплано-
ваного в частині кваліфікуючих обставин, а у разі вчинен-
ня виконавцем іншого злочину співучасники відповідають 
за готування чи замах на вчинення того злочину, який пла-
нувався [7].

За  загальним  правилом,  ексцес  виконавця  визнаєть-
ся можливим лише в об’єктивній сфері. Проте, на думку  
Л.В. Іванової, ексцес може зачіпати і суб’єктивну сторону 
злочину. Наприклад,  до  вбивства,  яке  було  підготовлено 
усіма співучасниками, додаються корисливі мотиви вико-
навця. Подібні  відхилення  в  суб’єктивній  сфері  повинні 
мати кримінально-правове значення та тягнути за собою 
кримінально-правові  наслідки.  З  суб’єктивної  сторони, 
ексцес виконавця вчиняється як умисно, так і необережно. 
Водночас ексцес можливий лише за умови конкретизова-
ного  умислу. Діяння  виконавця  у  разі  вчинення  злочину 
з  неконкретизованим  умислом  не  можна  визнавати  екс-
цесом, оскільки в такому випадку неможливо встановити 
вихід за межі умислу [8, с. 110–111]. 

Щоб кваліфікувати діяння, вчинене в ексцесі, важливо 
встановити причинний зв’язок. Це питання також є дис-
кусійним  у  теорії  кримінального  права.  Так,  П.Ф.  Тель-
нов вважає ексцес самостійним діянням, тому наголошує 
на  відсутності  причинного  зв’язку  у  цьому  випадку  [9].  
А.Ю. Корчагіна вважає, що причинний зв’язок між діями 
інших співучасників та наслідками злочину, вчиненого ви-
конавцем, або відсутній, або має випадковий характер [7]. 

Протилежну  думку  висловлює  В.С.  Прохоров,  який 
вважає, що ексцес виконавця має місце лише у тому ви-
падку,  коли діяння,  вчинене ним,  знаходиться  у причин-
ному  зв’язку  з  діями  співучасників,  оскільки  саме  вони 

є  передумовою  вчинення  виконавцем  відповідних  дій  
[8, с. 110; 10, с. 632].

У ряді випадків причинний зв’язок між діянням ви-
конавця, який допустив ексцес, та іншими співучасника-
ми має місце. Зокрема, мова йде про випадки вчинення 
виконавцем злочину з кваліфікуючими ознаками, які не 
охоплювались умислом інших співучасників. Наприклад, 
якщо співучасники готували вбивство, а виконавець вчи-
нив  вбивство  з  особливою  жорстокістю.  У  такому  разі 
співучасники несуть відповідальність за закінчене вбив-
ство  без  обтяжуючих  обставин,  вчинене  у  співучасті,  а 
особлива  жорстокість  інкримінується  лише  виконавцю 
[8, с. 110].

Як зазначає Л.В. Іванова, в радянській юридичній лі-
тературі висловлювались думки, що у подібних випадках 
співучасникам завжди необхідно інкримінувати відповід-
ні обставини. Так, А.Н. Трайнін вважав, що, хоча підбурю-
вач чи організатор міг і не знати, яким способом вчинить 
виконавець злочин, проте це не виключає умислу, а отже, 
не виключає і відповідальності [8, с. 110–111].

Спірним у теорії кримінального права є також питання 
про визнання ексцесом виконавця вчинення ним злочину 
менш тяжкого, порівняно із задуманим. Деякі вчені вжи-
вають цей термін у широкому розумінні, розглядаючи, як 
ексцес, усі можливі випадки, коли результат діяльності ви-
конавця не збігався із тим, який був задуманий співучас-
никами. Такої самої думки дотримується Р.С. Орловський, 
який називає ексцесом будь-яке відхилення від початково-
го умислу – тобто, вчинення як більш тяжкого, так і менш 
тяжкого злочину [3, с. 107].

Проте  багатьом  подібна  позиція  видається  помилко-
вою.  Зокрема,  А.Ф.  Кістяківський  називає  ексцесом  ви-
ключно ті випадки, коли виконавець вчиняє більш тяжкий 
злочин. Прихильники даного підходу пояснюють свою по-
зицію тим, що у ситуаціях, коли виконавець вчиняє менш 
тяжкий злочин, в діях виконавця наявна його добровільна 
відмова від вчинення більш тяжкого злочину, що виклю-
чає можливість притягнення його до відповідальності  за 
вчинення ексцесу [11, с. 78].

За  загальним  правилом  ознаки,  що  характеризують 
особу  окремого  співучасника  злочину,  незалежно  від  їх 
характеру (обтяжуючі чи пом’якшуючі) ставляться у вину 
лише цьому співучасникові. Таким чином, у разі вчинен-
ня виконавцем  злочину менш тяжкого, ніж було  задума-
но, співучасники мають відповідати за співучасть у більш 
тяжкому злочині [12, с. 331]. 

У  більшості  кримінальних  кодексів  країн  пострадян-
ського простору, в яких передбачені норми про ексцес ви-
конавця,  ексцесом визнається  вчинення  виконавцем  зло-
чину  будь-якої  тяжкості,  який  не  охоплювався  умислом 
інших співучасників [13, с. 152]. На нашу думку, саме така 
позиція є найбільш прийнятною, і ексцесом варто вважати 
усі випадки, коли діяльність виконавця виходить за межі 
змови з іншими співучасниками.…

На  думку  Л.В.  Іванової,  особливої  уваги  заслуговує 
випадок,  коли  діяльність  виконавця  відповідає  умислу 
співучасників,  але  тягне  за  собою  необережні  наслідки. 
Наприклад,  виконавець  вчинив  задумане  співучасника-
ми зґвалтування, яке потягло за собою смерть потерпілої. 
Одні вчені вважають, що підбурювач і пособник у даному 
випадку  будуть  відповідати  за  участь  у  кваліфікованому 
злочині, оскільки тяжкий наслідок, хоча і не був заплано-
ваний ними, міг бути передбачений.

На  думку  інших науковців,  необережне  спричинення 
шкоди  завжди  залишається  поза  межами  умислу  інших 
співучасників, тому за такі наслідки відповідальність має 
нести лише виконавець. Проте, як зазначає Л.В. Іванова, 
в  кожному  конкретному  випадку  необхідно  з’ясовувати, 
чи виходять дії виконавця за межі умислу співучасників. 
Якщо  виконавець  вчинив  дії,  оговорені  раніше  з  іншим 
співучасниками, навіть за наявності необережності до на-
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слідків,  усі  співучасники  злочину  мають  відповідати  на 
рівних із виконавцем [8, с. 111].

На нашу думку, дискусійним є питання кваліфікації ді-
яння, яке містить ознаки ексцесу, вчиненого особою, яка є 
членом злочинної організації. Кримінальний кодекс Укра-
їни однією з головних ознак злочинної організації визна-
чає мету  її  створення,  яка  полягає  в  здійсненні  спільної 
злочинної діяльності. 

В.С.  Прохоров  зазначає,  що  учасник  організованого 
злочинного угруповання має нести відповідальність за ко-
жен злочин, вчинений цим злочинним угрупованням, якщо 
він прямо чи опосередковано входив до плану досягнення 
її злочинної мети. Не приймання участі у тому чи іншому 
конкретному злочині не звільняє члена організованого зло-
чинного угруповання від відповідальності, оскільки член-
ство саме по собі визначає та передбачає будь-який злочин 
з боку групи. Суб’єктивною передумовою інкримінування 
у цьому випадку є загальний характер умислу, який полягає 
у згоді на здійснення злочинних актів [10, с. 609].

У  складі  організованого  злочинного  угруповання  всі 
учасники  діють  як  єдиний  механізм,  єдине  ціле.  Саме 
тому під час кваліфікації діянь не вимагається деталізація 
ролі кожного з них, хоча з метою визначення ступеню від-
повідальності учасників необхідно встановити загальний 
намір учинення угрупованням конкретного злочину. Так, 
на думку С.А. Кузьміна і М.Ю. Азарова, за дії виконавців, 
які не охоплювались наміром організатора, останній від-
повідальність не несе [14, с. 98]. 

На думку А.М. Мельникова, вчинення особою злочи-
ну, який не був запланований цією організацією, але від-
повідає  її  інтересам, навряд чи можна вважати ексцесом 
виконавця учасника злочинної організації. У такому разі 

злочин вважається таким, що забезпечує функціонування 
злочинної організації, а отже, так чи інакше буде охоплю-
ватися  умислом  інших  її  учасників,  незалежно  від  того, 
планували вони цей злочин чи ні [1, с. 84].

Якщо ж мова йде про  злочин,  вчинений членом  зло-
чинної організації, який не пов’язаний  із діяльністю цієї 
організації  та/або  забезпеченням  її  функціонування,  то 
його можна вважати, на думку А.М. Мельникова,  ексце-
сом  учасника  злочинної  організації  [1,  с.  84].  У  такому 
випадку  кваліфікація  конкретно  вчиненого  злочину  буде 
здійснюватися на загальних підставах.

Крім того, як вважають С.А. Кузьмін  і М.Ю. Азаров, 
варто зазначити, що в організованій групі ексцес виконав-
ця не обов’язково має виходити від однієї особи. У  зло-
чинних  угрупованнях,  зокрема,  ймовірною  є  наявність 
попередньої  змови  на  вчинення  такого  ексцесу  з  боку 
окремих їх учасників [14, с. 99].

Висновки. Таким чином,  на нашу думку,  чимало  ас-
пектів  у  питанні  ексцесу  виконавця  до  сьогодні  зали-
шаються  дискусійними  та  спірними.  Зазначене  поняття 
добре  відоме  теорії  кримінального права,  проте на  зако-
нодавчому  рівні  воно  дістало  закріплення  порівняно  не-
щодавно. Загальноприйнятним для кримінальних кодексів 
країн пострадянського простору, в т.ч. і для України, є по-
верхове визначення ексцесу виконавця та правил відпові-
дальності за діяння, вчинені в ексцесі. Саме цим, на нашу 
думку,  варто  пояснювати  складнощі,  які  виникають  під 
час застосування та тлумачення відповідних норм. 

На нашу думку, Кримінальний кодекс України необхід-
но доповнити окремою статтею, присвяченою ексцесу ви-
конавця, в якій навести остаточне визначення поняття та 
випадки, до яких воно може бути застосоване. 
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Розглянуті питання фінансування життєдіяльності екстремістських організацій (угруповань). Визначені типові джерела цього фінан-

сування; періоди, в які екстремістські формування потребують відповідного фінансування; особливості допиту учасників таких організа-
цій із метою встановлення джерел фінансування. 

Ключові слова: досудове розслідування, екстремістська діяльність, фінансування.

Рассмотрены вопросы финансирования экстремистских организаций (группировок). Определены типовые источники такого финан-
сирования; периоды, когда экстремистские формирования требуют необходимого финансирования; особенности допроса участников 
таких организаций с целью установления источников финансирования.

Ключевые слова: досудебное расследование, экстремистская деятельность, финансирование.

The article is sanctified to the questions of financing of extremist organizations (groupings). There are identified certain typical sources of 
financing of it; periods when extremist groups require the necessary funding; features of interrogation of participants of such organizations are 
with the aim of establishment of sourcing.

Key words: pre-trial investigation, extremist activity, financing.

РОЗДІЛ 9
КРиМІНАЛьНиЙ ПРОЦЕС ТА КРиМІНАЛІСТиКА; 

СУДОВА ЕКСПЕРТиЗА; ОПЕРАТиВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛьНІСТь

Постановка проблеми. Сучасний стан злочинності в 
Україні,  особливо найбільш загрозливих  її форм  і  видів, 
у  тому числі  кримінально-караних проявів  групової  екс-
тремістської  діяльності,  характеризується  ускладненням 
механізму злочинних посягань, створенням розгалужених 
злочинних  мереж  співучасників,  паразитуванням  на  ле-
гальних соціальних процесах і відносинах та ін. 

Одним  із  найважливіших  факторів  боротьби  зі  зло-
чинністю є виявлення та перекриття каналів фінансування 
злочинної  діяльності,  оскільки  групова  злочинна  діяль-
ність  може  бути  ефективною  лише  за  наявністю  такого 
обов’язкового  елементу  забезпечення  свого  функціону-
вання, яким є належне фінансування (як у період форму-
вання  та  становлення  групи,  угруповання,  так  і  під  час 
підготовки і вчинення конкретних злочинних дій). 

У загальному масиві злочинів, пов’язаних із фінансу-
ванням, виділяють фінансування як злочин і фінансування 
злочинної діяльності, де в останньому фінансування роз-
глядається  як  окремий  злочин  і  як  співучасть  у  злочині 
[1, с. 10]. Це можуть бути дії, які передбачені в чинному 
Кримінальному кодексі України (далі – КК України), на-
приклад фінансування терористичної діяльності (ст. 258-5 
КК України). А стосовно екстремістських угруповань це 
обставина,  яка підлягає доказуванню під час досудового 
розслідування: по-перше, під час встановлення обставин 
створення  та  подальших  процесів  трансформації  угру-
повань  екстремістського  спрямування,  а  по-друге,  вста-
новлення джерел фінансування з наступним перекриттям 
відповідних  каналів  фінансування.  Останнє  є  фактором, 
що сприяє як успішній боротьбі в цілому з такими нега-
тивними явищами, яким є екстремізм, так і ефективності 
розслідування конкретних кримінальних проваджень, за-
собом подолання протидії розслідуванню. 

Стан дослідження. Проблеми  у  сфері  протидії  екс-
тремістській  діяльності  (в  умовах  відсутності  визначен-
ня екстремізму та екстремістської діяльності у вітчизня-
ному  законодавстві)  в  останні  роки  достатньо  активно 
досліджувалися  такими  науковцями-кримінологами,  як  
Д.І. Амінов, Ю.М. Антонян, С.С.  Борисов, В.А.  Бурков-

ськая,  А.І.  Долгова,  В.П.  Ємельянов,  Н.Ф.  Кузнецова,  
В.В. Лунеєв, Д.О. Назаренко, В.П. Тихий та  ін. Вітчизня-
ними криміналістами проведені дослідження особливостей 
розслідування певних видів злочинів, де серед інших роз-
глядалися  питання  розслідування  деяких  проявів  екстре-
містської діяльності. Це, зокрема, дисертаційні досліджен-
ня  Шалдирвана  П.В.  («Методика  розслідування  масових 
заворушень», 2005 р.), Білоус І.М. («Особливості розсліду-
вання злочинних посягань, вчинених на ґрунті проповіду-
вання деструктивних ідеологій чи виконання релігійних об-
рядів», 2010 р.), Ларкіна М.О. («Особливості розслідування 
злочинів проти особи, що вчиняються на ґрунті расової, на-
ціональної чи релігійної ворожнечі», 2011 р.), але питання 
особливостей створення екстремістських формувань та  їх 
фінансування практично не досліджувалися.

Аналогічний стан склався і в інших країнах, де питан-
ням  розслідування  кримінально-караних  проявів  екстре-
мізму присвячені роботи Алпеєвої М.А., Ахмедова У.Н., 
Багмета  А.М.,  Бичкова  В.В.,  Капиці  В.С.,  Коршунової 
О.М., Кулешова Р.В., Погодіна І.В., Сергеєвої Г.В., Скорі-
кова Д.Г. та ін. При цьому в РФ в чинному Кримінально-
му кодексі передбачена відповідальність за фінансування 
екстремістської  діяльності  (ст.  282.3 КК РФ). Але  й  там 
питання особливостей виявлення джерел фінансування ді-
яльності групової екстремістської діяльності досліджува-
лося фрагментарно.

Розроблення методики виявлення джерел фінансуван-
ня та перекриття каналів фінансування діяльності екстре-
містських організацій  є  достатньо  актуальним для прак-
тики  розслідування  зазначеної  категорії  кримінальних 
проваджень, а отже, потребує додаткового опрацювання.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Під  час 
розслідування таких злочинів  (раніше вже була запропо-
нована  їх криміналістична класифікація, та виокремлено 
три групи злочинів, які мають ознаки прояву екстреміст-
ської діяльності [2]) слідство повинно довести існування 
екстремістського формування; наявність  в ньому органі-
заційної структури, участь у діяльності формування кон-
кретних осіб та їх роль у формуванні; сутність ідеологічної 
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складової частини (або наявність відповідної ідеологічної 
установки), яка поєднує осіб, що входять до складу фор-
мування, та ін. Крім того, відповідно до п.6 ч.1 ст.91 КПК 
України підлягають доказуванню факти фінансування та/
або матеріального забезпечення вчинення кримінального 
правопорушення. 

Треба зазначити, що якщо організовані злочинні угру-
повання (ОЗУ) формуються традиційно – шляхом транс-
формації  звичайної  злочинної  групи  або  такої  ж  групи 
з  розподілом  ролей  в  організовану  злочинну  групу  або 
угруповання  і  при  цьому  поєднує  її  учасників  спільна 
мотивація – отримання злочинним шляхом матеріальних 
цінностей, коштів, тобто обов’язкова умова організовано-
го злочинного угруповання – об’єднання осіб у групу на 
ґрунті  корисливих  інтересів,  то  створення  сучасних  екс-
тремістських формувань проходить зовсім іншим шляхом. 

Дослідники  цього  явища  –  організованої  екстреміст-
ської діяльності – для розуміння відповідних процесів ви-
користовують  теорії  соціальних  мереж  (М.  Грановеттер, 
Р. Берт) та соціального капіталу (П. Бурд’є, Р. Коулман та 
ін.). При цьому соціальна мережа розглядається як група 
індивідуальних акторів, які поділяють неформальні норми 
або цінності, а соціальний капітал – як здатність учасників 
(акторів) гарантувати собі блага за результати членства в 
мережі або інших соціальних структурах. Важливим мо-
ментом є те, що під благами не обов’язково розуміються 
матеріальні блага – це, в першу чергу, духовні потреби, емо-
ційні уподобання, особисті зв’язки і таке ін. [3, с. 5; 4, с. 273].  
Зазначена соціальна мережа отримує ознаки самоорганізу-
ючої та характеризується наявністю незвичайної стійкос-
ті  і  гнучкості,  а соціальні  зв’язки у створенні  зазначеної 
структури інколи мають більш важливу роль порівняно з 
ідеологією [5, с. 185, 191]. 

Фінансування  злочинної  діяльності  (в  тому числі  ко-
румпованих  зв’язків)  в ОЗУ пов’язано  з  вчиненням  зло-
чинів, які є для цього угруповання базовими – тобто таки-
ми, які, на думку учасників ОЗУ, є найбільш безпечними 
під час вчинення (наприклад, за відсутності явних потер-
пілих)  і  вигідними в матеріальному плані. В екстреміст-
ських формуваннях «базовими» є злочини, які не можна 
віднести до таких, що вчиняються з корисливих інтересів. 
Лише інколи вчиняються злочини, які не можна віднести 
до «базових» і які можна розглядати як ексцес (як і в ОЗУ), 
наприклад  вчинення  злочинів  з  корисливих  мотивів.  Як 
правило,  такі  злочини  не мають  на меті  організацію фі-
нансування екстремістської діяльності.

Питання фінансування діяльності і окремих заходів екс-
тремістського  угруповання  особливо  важливо  в  періоди, 
пов’язані з формуванням угруповання; підготовкою (напри-
клад, навчанням) його учасників; підготовкою і проведен-
ням масових  виступів:  організацією масових  заворушень, 
мітингів, вчинення нападів на громадян, знищення майна, 
вчинення  терористичних  актів,  виготовлення  друкованих 
матеріалів екстремістського характеру та ін.

Фінансування  екстремістських  угруповань  переваж-
но пов’язано з постійною або разовою допомогою з боку 
комерційних, громадських, релігійних, державних (інших 
держав)  організацій  (установ)  або  від  окремих  осіб  (до-
норів),  у  тому  числі  (для  останніх)  з  коштів,  отриманих 
злочинним шляхом, а також з внесків осіб, які входять до 
складу угруповання (рядових членів або лідерів). Останнє 
(самофінансування), на нашу думку, є найбільш пошире-
ним,  виходячи  із  самоорганізуючого  характеру  екстре-
містських організацій.

Під фінансуванням можна розуміти не лише надання 
фінансових послуг, але й забезпечення предметами екіпі-
ровки, засобами зв’язку та ін. Це можуть бути як система-
тичні відрахування,  так  і  разовий внесок у  спільну касу, 
придбання нерухомості або сплата вартості її оренди, на-
дання грошових коштів, які призначені для підкупу служ-
бових осіб та ін. 

У цілому механізми і схеми фінансування екстремізму 
можна поділити на п’ять груп: (1) здійснення процесу фі-
нансування через традиційні фінансові установи (комерцій-
ні банки, кредитні союзи, пенсійні та інвестиційні фонди, 
фінансові і страхові компанії); (2) залучення коштів та роз-
міщення їх в нетрадиційних фінансових установах (валют-
ні  біржі,  казино,  поштові  послуги,  конвертаційні  центри 
та ін.); (3) залучення нефінансового сектору (неформальні 
системи переказу грошових коштів, так звана система хава-
ла і таке ін.); (4) використання незаконних механізмів і ла-
тентних схем легальних (пожертви віруючих) і нелегальних 
джерел  (кримінальний промисел, доходи від наркобізнесу 
і економічної  злочинності)  [6, с. 66–67];  (5) фінансування 
іноземними державами (в тому числі у вигляді грантів), а 
також з боку екстремістських організацій інших країн, які 
поділяють  подібну  ідеологію  (в  тому  числі  в  ситуаціях, 
коли екстремістська організація може бути легалізована (за-
реєстрована) як загальноукраїнська громадська організація 
(об’єднання) або політична партія).

Для окремих видів екстремістської діяльності є типові 
шляхи отримання кошів для підтримання функціонуван-
ня  екстремістського  угруповання.  Зокрема,  якщо  йдеть-
ся про формування,  до  складу яких входять мусульмани 
(ваххабіти, салафіти та ін.), то треба виходити з того, що 
іслам приділяє особливу увагу благодійності і пожертвам 
як релігійному обов’язку мусульман, а тому фінансування 
може бути у вигляді таких пожертв.

Треба зазначити, що є факти фінансування екстреміст-
ської (в першу чергу – терористичної) діяльності кошта-
ми, які отримані в результаті злочинної діяльності. Це ха-
рактерно для політичного екстремізму, оскільки тероризм 
вважається різновидом політичного екстремізму, тому що 
спричинення шкоди життю та здоров’ю громадян та їх за-
лякування свідомо розглядається суб’єктами тероризму як 
необхідна умова досягнення цілей, які висуваються теро-
ристами [7, с. 239].

На  думку  Хлебушкіна  А.Г.,  «…  екстремізм  і  теро-
ризм – це новий і швидкий спосіб заробляння грошей…». 
Він вважає, що основною метою боротьби з екстремізмом 
повинно бути не тільки затримання осіб, які вчиняють такі 
злочини, але й виявлення замовників, які використовують 
таких осіб в своїх корисливих цілях [8, с. 170]. 

На  важливу  тенденцію  вказує  у  своєму  досліджен-
ні  Петрянін  О.В.  Він,  зокрема,  вважає,  що  екстремізм  
є ефективним інструментом переділу економічних ресур-
сів, який оснований на політичній мотивації [9, с. 192].

У  1999  р.  на  Північному  Кавказі  (РФ)  екстреміст-
ськими  формуваннями  було  захоплено  1500  заручни-
ків.  Загальна  сума  викупу,  на  думку  експертів,  складала  
200 млн. доларів [10, с. 197–254]. Сейджман М. у зв’язку 
із цим наводить приклад, коли «Група Абу Сайяфа» втра-
тила прихильність Усами бін Ладена, оскільки «… пере-
творилася в  злочинне угруповання,  зацікавлене, перш за 
все, у викраденні людей з метою викупу…» [5, с. 51]. 

У  період  формування  екстремістського  угруповання 
фінансування  є  основним  завданням  її  лідерів.  Так,  на-
приклад,  утримання  однієї  тисячі штатних  членів  «Аль-
Каїди» (із забезпеченням їх родин житлом і харчуванням) 
складало щорічно 6 млн. доларів США, в результаті чого 
не  вистачало  коштів  на  проведення  терористичних  опе-
рацій.  Тому  бін  Ладен  вимагав  від  членів  «Аль-Каїди» 
працювати в його фірмах для отримання відповідного до-
ходу.  Він  запропонував  практику  виділення  коштів  для 
нових груп лише на початковому етапі  їх становлення, а 
в подальшому вони повинні були самостійно заробляти на 
свої операції [5, с. 50–51]. На думку Сейджмана М., терак-
ти «11 вересня» в США унікальні тім, що вони повністю 
фінансувалися  «Аль-Каїдою»:  «…вивільняючи  безпо-
середніх  учасників  від  необхідності  заробляння  грошей 
самостійно, шляхом  вчинення  дрібних  крадіжок, що  до-
зволило їм залишатися поза уваги влади…» [5, с. 59–60]. 
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У відомій справі БОРН (Бойова організація російських 
націоналістів), де учасники групи вчинили кілька вбивств 
(журналістів,  суддів,  правозахисників),  керівник  групи 
планував створити організацію типу «Ірландської респу-
бліканської армії» з легальним і нелегальними структура-
ми. Легальне крило повинно було  відстоювати  інтереси, 
до яких шляхом терору призиває нелегальне крило, а фі-
нансування проводилось із доходів комерційної фірми, яка 
належала лідеру групи [11]. 

Тобто  під  час  розслідування  групових  кримінально-
караних проявів екстремістської діяльності важко знайти 
сліди  фінансування  процесу  створення  екстремістського 
формування, підготовки (навчання) її учасників; готуван-
ня  і вчинення конкретних кримінальних правопорушень. 
Хоча вже на початковому етапі розслідування таких злочи-
нів слідчий висуває версію про груповий характер злочи-
ну, про наявність відповідної мотивації (екстремістської) 
та про те, що підготовка і вчинення такого злочину потре-
бує значного фінансування. 

Тому після встановлення причетності до злочину кон-
кретного угруповання, в діяльності якого наявна відповід-
на ідеологічна складова частина, потрібно під час допитів, 
проведення інших гласних і негласних слідчих (розшуко-
вих)  дій  (обшуків  та  ін.),  аналізу  інформації,  отриманої 
слідством  (в  тому  числі,  в  результаті  проведення  опера-
тивно-розшукових  заходів),  встановлювати  етапи  діяль-
ності  такого  формування,  процеси  його  трансформації, 
особливості структури, кількості членів та ін. З урахуван-
ням  отриманої  інформації  потрібно  встановлювати  дже-
рела фінансування, виходячи з того, що такі формування 
можуть бути самодостатніми (в плані фінансування) лише 
в окремі періоди діяльності, коли вона не пов’язана з фор-
муванням  угруповання,  проведенням  окремих  масових 
виступів (з учиненням кримінальних правопорушень), які 
потребують відповідного фінансування; має в складі неве-
лику кількість постійних членів. Для цього перевіряється 
фінансовий стан лідерів і активних членів екстремістсько-
го формування (до перевірки руху коштів на банківських 
картках);  перевіряється фінансовий  стан  інших  осіб,  які 
підтримують ідеологію організації з числа політиків, біз-
несменів, підприємців.

Перевіряються  причетність  таких  осіб  до  вчинення 
злочинів корисливої спрямованості (захоплення заручни-
ків,  фальшивомонетництво,  розповсюдження  наркотич-
них засобів, торгівля зброєю, вимагання, незаконна мігра-
ція та ін.). 

Проведення  відповідного  фінансового  моніторингу 
ефективно в разі так званого пруденційного нагляду (по-
передній, «ранній» нагляд), що дозволяє реєструвати по-
тенційні можливості виникнення відповідних ускладнень 
і проблем у діяльності фінансових інститутів, пов’язаних 
із фінансуванням екстремістської діяльності [12, с. 52].

Важливе значення має встановлення осіб, які залишили 
угруповання в результаті розчарування в діяльності лідерів і 
в цілому діяльністю формування, обраної ідеологічної уста-
новки  і  таке  ін. Для цього  потрібно під  час  розслідування 
встановлювати  факти  виникнення  конфліктних  ситуацій  у 
складі угруповання (це є характерним для екстремістських 
угруповань, які традиційно спираються на молодь) виявляти 
«опозиціонерів», «ренегатів» та ін., які в подальшому зали-
шили екстремістське формування, не поділяючи діяльність, 
погляди лідерів або ідеологію угруповання. Саме такі особи 
можуть дати вичерпні свідчення стосовно питань фінансу-
вання угруповання на окремих етапах злочинної діяльності.

Важливим є також встановлення фактів злочинної ді-
яльності  екстремістського формування, коли вчиняються 
злочини, які не є базовими для цього формування (крадіж-
ки,  вимагання  та  інші  злочини,  які  вчиняються  з  корис-
ливих мотивів). Звичайно, такі злочини вчиняються не на 
належному професіональному рівні, а тому вони можуть 
бути  розкриті,  а  винні  особи  –виявлені  і  притягнуті  до 
кримінальної  відповідальності.  У  процесі  розслідуван-
ня таких злочинів слідство може отримати  інформацію  і 
щодо діяльності екстремістського формування. 

Висновки. Виявлення  джерел  фінансування  (в  про-
цесі  допитів,  обшуків,  отримання  оперативно-розшукової 
інформації та ін.) та наступне перекриття каналів фінансу-
вання екстремістської організації (угруповання) є одним із 
факторів підвищення ефективності розслідування зазначе-
ної категорії злочинів, подоланню протидії розслідуванню.

Під час розслідування злочинів слідчий вивчає історію 
створення екстремістської організації, її виникнення, фор-
мування,  структурування,  трансформації,  обрання відпо-
відної ідеології та ін. не тільки для виявлення епізодів зло-
чинної діяльності (типових для організації кримінальних 
правопорушень),  але  й  для  встановлення  таких  періодів 
діяльності організації, коли  її діяльність потребує додат-
кового  фінансування  (замість  звичайного  самофінансу-
вання). Виявлення джерел фінансування саме в ці періоди 
сприяє перекриттю основних каналів фінансування, що є 
важливим фактором боротьби із сучасними проявами екс-
тремістської діяльності.
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ОСНОВи ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧиНІВ, ЩО ВЧиНЯЮТьСЯ 
ПІД ЧАС ПУБЛІЧНих ЗАКУПІВЕЛь У СФЕРІ ОхОРОНи ЗДОРОВ’Я

BaSES Of PLaNNINg Of INVESTIgaTION Of CrIMES ThaT IS aCCOMPLIShEd durINg 
PuBLIC PurChaSES IN ThE fIELd Of hEaLTh PrOTECTION

Доліновський Ю.С.,
аспірант кафедри кримінального права і процесу 

Навчально-наукового інституту права та психології 
Національного університету «Львівська політехніка»

Розглянуто поняття та сутність планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони 
здоров’я. Окреслено основні елементи планування, які відображаються на основі слідчої версії. Визначено слідчі (розшукові) дії, які не-
обхідно планувати на початковому етапі розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: слідчий, розслідування, планування, злочини, публічні закупівлі, медичні товари, медична техніка, роботи, послуги, 
слідчі (розшукові) дії.

Рассмотрено понятие и сущность планирования расследования преступлений, которые совершаются во время публичных заку-
пок в сфере здравоохранения. Очерчены основные элементы планирования, которые отображаются на основе следственной версии. 
Определены следственные (розыску) действия, которые необходимо планировать на начальном этапе расследования преступлений, 
которые совершаются во время публичных закупок в сфере здравоохранения.

Ключевые слова: следователь, расследование, планирование, преступления, публичные закупки, медицинские товары, медицин-
ская техника, работы, услуги, следственные (розыскные) действия.

 
A concept and essence of planning of investigation of crimes that is accomplished during public purchases in the field of health protection 

are considered. Basic elements are outlined planning that is represented on the basis of inquisitional version. Inquisitional (to the search) actions, 
that must be planned on the initial stage of investigation of crimes that is accomplished during public purchases in the field of health protection, 
are certain .

Key words: investigator, investigation, planning, crimes, public purchases, medical commodities, medical technique, works, services, 
inquisitional (search) actions.

Постановка проблеми. Ефективність  розслідування 
злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних за-
купівель у  сфері  охорони  здоров’я,  залежить  від  слідчо-
го, у випадку коли ним всі його дії будуть спрямовані на 
з’ясування обставин злочину та складені в певну систему, 
що  потребує  чіткого  планування.  Особливість  розсліду-
вання зазначених злочинів полягає в тому, що діяльність 
слідчого потребує на основі отриманих первинних матері-
алів визначити види та послідовність проведення слідчих 
(розшукових) дій на початковому етапі розслідування. 

Стан дослідження. Питання  організації  планування 
розслідування  досліджувалось  у  роботах  Р.С.  Бєлкіна, 
О.М. Васильєва, В.І. Громова, С.О. Голунського, В.Г. Гон-
чаренко, А.В.  Іщенка, М.А. Погорецького, П.І. Тарасова-
Родіонова, В.Ю. Шепітька та ін.

А.В.  Іщенко  зазначає, що  планування  тісно  пов’язано 
з  організацією  розслідування  в  конкретному  криміналь-
ному  провадженні,  під  яким  розуміють  комплекс  заходів 
для  створення  оптимальних  умов  його  реалізації.  Якщо 
сутність планування полягає в тому, щоб вірно окреслити 
програму дій під  час  досудового  розслідування,  організа-
ція розслідування полягає в забезпеченні реалізації наміче-
ного плану. Планування та організація органічно зв’язані, 
оскільки перше передбачає здійснення другого [1, с. 318]. 

М.А.  Погорецький  планування  розслідування  окрес-
лює  як  діяльність  слідчого,  яка  полягає  у  визначенні 
оптимального  переліку  слідчих  (розшукових)  та  інших 
процесуальних дій, строків і послідовності їх проведення 
з метою швидкого та ефективного розслідування конкрет-
ного злочину [2, с. 43]. 

В.Г. Гончаренко та інші сучасні вчені планування роз-
слідування  визначають  як  процес  встановлення  шляхів, 
способів,  засобів,  сил  і  термінів  успішного  досягнення 
поставленої перед слідством мети під час розслідування 
конкретної кримінальної справи [3, с. 261]. 

Під  технікою  планування  розслідування  злочинів 
Р.С. Бєлкін розуміє  зазвичай  зовнішній  (матеріальний) 

вираз уявного плану дій слідчого, тобто матеріалізацію 
його тактичного задуму, що визначає характер і черго-
вість  проведення  слідчих  (розшукових)  дій  і  організа-
ційно-технічних заходів, взаємодію з фахівцями, опера-
тивними працівниками, представниками громадськості 
[4, с. 285].

Метою статті є визначення особливостей планування 
розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних 
закупівель у сфері охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу. З  наведених  поглядів 
науковців можна  зазначити, що основним методом орга-
нізаційно-управлінської діяльності під час розслідування 
кримінальних  проваджень  є  планування  розслідування  
[5,  с.  28]  як  розумова  діяльність  слідчого,  спрямована 
на  оцінку  інформації  про  злочин,  висунення  версій,  ви-
значення на  їх  основі  обставин, що підлягають  встанов-
ленню, і необхідних для цього слідчих (розшукових) дій, 
створенням системи взаємодії слідчого із суб’єктами опе-
ративно-розшукової  діяльності,  експертами,  спеціаліста-
ми, засобами масової інформації тощо.

У  процесі  дослідження  визначено  основні  елементи 
планування  розслідування  злочинів,  що  вчиняються  під 
час  публічних  закупівель  у  сфері  охорони  здоров’я,  до 
яких відносяться: 

1) оцінка первинної  інформації про злочини, що вчи-
няються  під  час  публічних  закупівель  у  сфері  охорони 
здоров’я, яка внесена в ЄРДР;

2)  побудова  слідчих  версій  вчинення  злочинів  
(ст.ст. 191, 368, 369 КК України) і підпорядковані злочини 
(ст.ст. 205, 358, 366 та ін.);

3) визначення обставин, що підлягають установленню 
в процесі розслідування злочинів, що вчиняються під час 
публічних закупівель у сфері охорони здоров’я та визна-
чення для цього слідчих (розшукових) та негласних слід-
чих (розшукових) дій;

4) встановлення необхідних слідчих (розшукових) дій, 
визначення їх послідовності проведення та виконавців; 
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5) налагодження взаємодії слідчого із співробітниками 
оперативних підрозділів щодо проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій;

6) використання допомоги спеціалістів у процесі роз-
слідування злочинів, що вчиняються під час публічних за-
купівель у сфері охорони здоров’я.

В інтересах кримінального судочинства можуть вико-
ристовуватися тільки фактичні дані (докази), встановлені 
за допомогою процесуальних джерел. Джерело доказів не 
є складовою доказу, воно є самостійною, але не основною 
категорією в процесі доказування. Визначальним є доказ, 
тобто фактичні дані (інформація), які містяться у відповід-
ному джерелі. Доказова інформація є лише та інформація, 
що становить зміст доказів, виступає засобом і слугує меті 
доказування [6, с. 173].

Наприклад,  під  час  використання  оперативно-розшу-
кових  матеріалів  та  матеріалів  перевірок  контролюючих 
органів,  тобто  фактичних  даних,  у  розслідуванні  справ 
про публічні закупівлі особливе значення має не лише її 
інформаційне  значення,  а  також  її  матеріально-докумен-
тальне закріплення у вигляді протоколів, актів, висновків. 
Наявність форми дозволяє перевіряти отримання всіх да-
них кримінально-процесуальними засобами.

Для  успішного  планування  розслідування  злочинів, 
що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охо-
рони  здоров’я,  необхідно  вирішувати  такі  першочергові 
завдання:

–  встановлення  службових  повноважень  посадо-
вих  осіб  МОЗ  (накази  на  призначення,  функціональні 
обов’язки  тощо),  причетних  до  виявлених  правопору-
шень; 

–  застосувати  заходи  щодо  забезпечення  збереження 
тендерної документації, укладених договорів щодо заку-
півлі, а також бухгалтерських і банківських документів, в 
яких знайшли відображення фінансово-господарські опе-
рації щодо виконання договірних зобов’язань; 

– визначити експертні установи щодо проведення не-
обхідних  судових  експертиз  (криміналістичних,  судово-
бухгалтерських, комп’ютерно-технічних тощо);

– визначити коло осіб (з метою їх допиту), які володі-
ють інформацією про організацію і проведення публічних 
закупівель; 

– визначити підрозділи ДФІУ і залучити для здійснен-
ня  ревізії  фінансово-господарської  діяльності  підприєм-
ницьких і бізнесових структур, які здійснювали постачан-
ня медичних препаратів,  техніки  або виконували роботи 
та надавали послуги закладам МОЗ;

– залучити спеціалістів для установлення розміру за-
вданої матеріальної шкоди державним медичним устано-
вам на основі «Методики визначення суми завданих збит-
ків  у  разі  невиконання  вимог чинного  законодавства під 
час здійснення закупівель товарів, робіт  і послуг за дер-
жавні кошти»; 

– здійснити заходи з арешту банківських рахунків при-
ватних  комерційних  та  підприємницьких  структур,  які 
причетні до викрадення бюджетних коштів МОЗ;

– організувати взаємодію з Національним бюро Інтер-
полу при залученні до поставок медикаментів міжнарод-
них організацій; 

–  встановити  місцезнаходження  викрадених  коштів 
(майна), на яке може бути накладений арешт з метою за-
безпечення відшкодування завданої злочином шкоди.

Для перевірки інформації, яка міститься в отриманих 
матеріалах  про  ознаки  злочинів, що  вчинені  під  час  пу-
блічних  закупівель  у  сфері  охорони  здоров’я,  необхідно 
починати з вивчення:

– нормативно-правових актів, які регулюють: організа-
ційну структуру МОЗ та основи забезпечення лікарськими 
засобами та медичною технікою; порядок проведення бу-
дівельних та ремонтних робіт і надання послуг за бюджет-
ні кошти закладам охорони здоров’я;

– перелік документів які складаються в процесі орга-
нізації проведення 

публічних закупівель медичних товарів, техніки та ви-
конання робіт і послуг; 

– перелік документів, які складаються в процесі вико-
нання договірних умов із виконання поставок лікарських 
засобів,  техніки,  проведення  будівельних  та  ремонтних 
робіт і надання послуг за бюджетні кошти закладам охо-
рони здоров’я;

–  сучасні  розроблені  науково-практичні  посібники, 
методичні рекомендації щодо виявлення та розслідування 
злочинів, що вчиняються під час виконання публічних за-
мовлень за бюджетні кошти.

Отримані документи піддаються ретельному вивченню 
з метою визначення наступного:  хто  з  учасників публіч-
них закупівель і які правопорушення здійснив; наявність 
у правопорушеннях ознаки злочину і якого; хто являється 
організатором  правопорушення;  хто  являється  пособни-
ком  злочину;  в  яких  документах  залишилися  сліди  зло-
чину; які матеріали необхідно повернути для додаткового 
опрацювання; за якими фактами необхідно повторні пере-
вірки. У процесі дослідження кримінальних проваджень 
зазначених злочинів встановлено, що матеріали, скерова-
ні  оперативними  підрозділами  до  слідства,  вносилися  в 
ЄРДР  (90%); матеріали, отримані від ДФІУ, поверталися 
на додаткове проведення ревізії (88,7%).

Одним з основних елементів планування розслідуван-
ня є побудова слідчих версій вчинення злочинів (ст.ст. 191, 
368, 369 КК України) і підпорядковані злочини (ст.ст. 205, 
358, 366 та ін.).

Версія, за визначенням тлумачних словників сучасної 
української мови, – одна з кількох думок про ту саму по-
дію з кількох різних переказів, викладів, або одне з тлума-
чень якогось факту, події [7, с. 122].

Криміналістична версія – це обґрунтоване припущен-
ня, що стосується сутності розслідує мого кримінального 
правопорушення або його окремих обставин, що має зна-
чення для його розслідування і пояснює походження, зміст 
і зв’язок між цими обставинами [1, с. 311].

В основу версійного мислення як практичного методу 
покладені такі логічні прийоми, як аналіз, синтез, суджен-
ня за аналогією, індуктивний та дедуктивний умовиводи.

У процесі дослідження встановлено, що виявлені пра-
вопорушення можуть мати різну правову оцінку в  залеж-
ності  від  конкретних  обставин  їх  вчинення,  можуть  бути 
ознаки злочинів (ст.ст. 191, 368, 369 КК України) і поєднані 
з ними (в сукупності) злочини (ст.ст. 205, 358, 366 та ін.).

Основою  висунення  слідчої  версії  являється  кримі-
налістична характеристика  зазначених видів  злочинів на 
підставі зібраної інформації в кримінальному проваджен-
ні  і  можуть  висуватися:  здійснення  процедури  закупівлі 
медичних препаратів чи товарів без процедури тендерних 
торгів, а за рішенням керівника установи МОЗ; виконан-
ня службовою особою закладу МОЗ в інтересах окремого 
взятого  (свого)  учасника  процедури  закупівлі  медичних 
товарів,  техніки  чи  виконання  робіт  або  надання послуг 
із використанням наданої йому влади чи службового ста-
новища  з  метою  отримання  неправомірної  вигоди;  вне-
сення службовою особою МОЗ (службове підроблення до 
офіційних документів тендерної документації, оголошень 
щодо проведення тендерних торгів) завідомо неправдивих 
відомостей  із  метою  перемоги  свого  учасника,  а  також 
складання і видача завідомо неправдивих документів; на-
дання неправдивої інформації учасником із метою участі 
в процедурах закупівлі як підставна особа; навмисне не-
виконання  учасником  закупівлі  умов  договору  поставки 
медичних товарів, виконання робіт чи надання послуг  із 
метою збільшення ціни до зазначеної в договорі; поставка 
медикаментів за завищеними цінами здійснювалося між-
народною  організацією  шляхом  завищення  коефіцієнта 
під час перетину кордону; явно завищена вартість проек-
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тно-кошторисної  документації  на  будівництво  нових  за-
кладів для МОЗ та ін.

Одночасно необхідно висувати версії стосовно осіб, які 
можуть володіти необхідною інформацією про злочин (свід-
ків). Отже,  висуваються  версії:  1)  про  злочин  знають  пра-
цівники  бухгалтерії,  інших  структурних  підрозділів  МОЗ;  
2) про злочин проінформовані працівники закладу МОЗ як 
замовника  конкурсних  торгів,  який  визнаний переможцем;  
3) інформацією про злочин володіють інші учасники конкурс-
них торгів; 4) інформацією про злочин володіють працівники 
державного казначейства; 5) інформацією про злочин володі-
ють працівники контролюючих органів, які раніше проводи-
ли перевірки; 6) інформацією про злочин володіють підпри-
ємства-контрагенти, з якими медичною установою укладені 
договори; 7) інформацією про злочин володіють особи з кола 
знайомих запідозреної службової особи МОЗ [8, с. 97].

Необхідною практичною діяльність планування явля-
ється визначення обставин, що підлягають установленню 
в процесі розслідування злочинів, що вчиняються під час 
публічних закупівель у сфері охорони здоров’я та визна-
чення для цього слідчих (розшукових) та негласних слід-
чих (розшукових) дій. Необхідно зауважити, що першими 
виявляються ознаки вторинних злочинів, наприклад вико-
ристання в процедурах конкурсних торгів підроблених до-
кументів (ст.ст. 358, 366 КК України) або участь у торгах 
підприємства з ознаками фіктивності (ст. 205 КК України). 
Відповідно до складу цих злочинів визначаються обстави-
ни, які підлягають установленню.

Із цього приводу P.С. Белкін та О.І. Вінберг підкрес-
люють,  що  основною  ланкою  процесуальної  діяльності 
органів слідства в розслідуванні кримінальних справ яв-
ляється  доказування  обставин,  сукупність  яких  складає 
предмет дослідження в цій справі. Доказуванням є процес 
встановлення істини в судочинстві, її пізнання, обґрунту-
вання уявлень про її зміст [9, с. 6].

З метою успішного планування розслідування  злочи-
нів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері 
охорони здоров’я, необхідно вирішувати такі першочерго-
ві завдання:

–  установлення  службових  повноважень  посадо-
вих  осіб  МОЗ  (накази  на  призначення,  функціональні 
обов’язки  тощо),  причетних  до  виявлених  правопору-
шень; 

–  застосувати  заходи  щодо  забезпечення  збереження 
тендерної документації, укладених договорів щодо заку-
півлі, а також бухгалтерських і банківських документів, в 
яких знайшли відображення фінансово-господарські опе-
рації щодо виконання договірних зобов’язань; 

– визначити експертні установи щодо проведення не-
обхідних  судових  експертиз  (криміналістичних,  судово-
бухгалтерських, комп’ютерно-технічних тощо);

– визначити коло осіб (з метою їх допиту), які володі-
ють інформацією про організацію і проведення публічних 
закупівель; 

– визначити підрозділи ДФІУ і залучити для здійснен-
ня  ревізії  фінансово-господарської  діяльності  підприєм-
ницьких і бізнесових структур, які здійснювали постачан-
ня медичних препаратів,  техніки  або виконували роботи 
та надавали послуги закладам МОЗ;

– залучити спеціалістів для встановлення розміру за-
вданої матеріальної шкоди державним медичним устано-
вам на основі «Методики визначення суми завданих збит-
ків  у  разі  невиконання  вимог чинного  законодавства під 
час здійснення закупівель товарів, робіт  і послуг за дер-
жавні кошти»; 

– здійснити заходи з арешту банківських рахунків при-
ватних  комерційних  та  підприємницьких  структур,  які 
причетні до викрадення бюджетних коштів МОЗ;

– організувати взаємодію з Національним бюро Інтер-
полу при залученні до поставок медикаментів міжнарод-
них організацій; 

–  встановити  місцезнаходження  викрадених  коштів 
(майна), на яке може бути накладений арешт із метою за-
безпечення відшкодування завданої злочином шкоди.

У  процесі  планування  потрібно  враховувати  опти-
мальну  послідовність  слідчих  (розшукових)  дій.  Так,  
А.В.  Іщенко  зазначає, що  під  час  планування  необхідно 
дотримуватися вимог торії криміналістики: 

– план розслідування необхідно складати з таким роз-
рахунком,  щоб  слідчі  (розшукові)  дії  та  негласні  слідчі 
(розшукові)  дії  та  ін.  гарантували  ґрунтовну  перевірку 
всіх висунутих версій, вирішення поставлених завдань;

– у план необхідно включати лише ті слідчі (розшукові) 
дії, які гарантують досягнення об’єктивного результату:

– слідчі (розшукові) дії та інші заходи повинні забезпе-
чувати достовірне встановлення всіх обставин, які підляга-
ють встановленню в кримінальному проваджені [1, с. 19].

Вивчення кримінальних проваджень вказаної категорії 
справ встановлює, що необхідною є послідовність визна-
чення слідчих (розшукових) дій, а саме: 

1)  першочергові  слідчі  (розшукові)  дії  мають  бути 
скеровані на забезпечення збереження документів, в яких 
відображені сліди злочинів, що мають доказове значення 
(76,7%);

2) невідкладно проводити окремі слідчі (розшукові) дії 
(обшук,виїмка документів тощо), які надають можливість 
перевірити основні висунуті версії (55,6%);

3)  як можна  раніше необхідно проводити  дії,  які  по-
требують великих витрат часу (проведення ревізії, призна-
чення експертиз) (34,5%);

4) визначити черговість допитів підозрюваних, свідків 
тощо (55,9%);

5) за тяжкими злочинами, з метою недопущення про-
тидії  розслідуванню,  залучити  співробітників  оператив-
них  підрозділів  для  проведення  негласних  слідчих  (роз-
шукових) (44,3%). 

Результати  анкетування  слідчих  і  оперативних  праців-
ників показують, що 92% респондентів уважають, що ефек-
тивною  формою  організації  розслідування  злочинів,  що 
вчиняються  під  час  публічних  закупівель  у  сфері  охорони 
здоров’я, є слідчо-оперативна група, до якої необхідно долу-
чати спеціалістів (економістів, фінансистів, експертів тощо).

У  процесі  дослідження  підтверджено,  що  визначен-
ня  організації  розслідування  злочинів  у  контексті  його 
зв’язку з плануванням розслідування передбачає створен-
ня необхідних умов для успішного проведення запланова-
них слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (роз-
шукових) дій, що полягає в забезпеченні  їх необхідними 
силами і засобами.

Серед  організаційних форм взаємодії  слідчого  з  опе-
ративним підрозділами являється робота в слідчо-опера-
тивній групі. 

З метою виявлення  і  розслідування цих  злочинів по-
трібно доведення низки специфічних обставин, які дозво-
лять встановити наявність того чи іншого складу злочину. 
У  кожному  випадку  потрібен  ретельний  правовий  і  гос-
подарський аналіз діяльності підприємств, організацій та 
установ, які були задіяні в процедурах конкурсних торгів. 
Крім того, потрібно відзначити, що обставинами, що зу-
мовлюють взаємодію органів досудового слідства з опера-
тивними підрозділами в розслідуванні злочинів, що вчи-
няються під час здійснення публічних закупівель, є такі: 
злочини в даній сфері носять латентний характер та глибо-
ко законспіровані, що зумовлює необхідність застосуван-
ня негласних сил та засобів (56%); спільність завдань цих 
органів у кримінальному судочинстві – протидія злочин-
ності (44,8%); подолання протидії розслідуванню (45,7%); 
поєднання  оперативно-розшукових  заходів  і  негласних 
слідчих (розшукових) дій (66,7%) та ін. 

Наприкінці ХХ ст. Р.С. Бєлкін обґрунтовує теорію по-
єднання слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які 
полягають у такому:
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– під час порушення справи за оперативними даними 
зміст і результати вжитих оперативних заходів визначають 
характер і тактику первинних слідчих дій, за допомогою 
яких здійснюється реалізація оперативних даних;

–  оперативно-розшукові  заходи  слугують  засобом 
створення умов для проведення в подальшому конкретних 
слідчих дій [4, с. 787–795]. 

У процесі дослідження встановлено, що під час роз-
слідування злочинів, які вичиняються у сфері публічних 
закупівель  медичних  засобів,  медичної  техніки,  вико-
нання  робіт  і  послуг,  слідчі  користувалися  допомогою: 
фахівців формулярної системи використання ліків (7%); 
фармацевтичних  фахівців  щодо  визначення  придатнос-

ті  ліків  (13%);  Державної  фінансової  інспекції  Украї-
ни  (35%),  фахівців  у  галузі  інформаційних  технологій 
(11%), аудиторів (14%), працівників банків (12%), інших 
спеціалістів (8%).

Висновки. З наведеного необхідно зазначити, що пла-
нуванням розслідування злочинів, що вчиняються під час 
публічних закупівель у сфері охорони здоров’я, є розумо-
ва  діяльність  слідчого,  спрямована на  оцінку  інформації 
про  злочин,  висунення  версій,  визначення  на  їх  основі 
обставин, що підлягають встановленню, і необхідних для 
цього слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (роз-
шукових)  дій  із  використанням  допомоги  оперативних 
підрозділів, експертів й інших спеціалістів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТи КРиМІНАЛІСТиЧНих ЛАБОРАТОРІЙ: 
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Стаття присвячена комплексному аналізу системи забезпечення якості діяльності криміналістичних лабораторій, які входять до 
системи органів поліції Республіки Польща, з метою виявлення позитивного досвіду, що може бути впроваджений в Україні. Автором 
розглянуто питання політики якості Центральної Криміналістичної Лабораторії Поліції, підготовки експертів, акредитації установ, про-
цесуального контролю якості висновків експертів. Особливу увагу звернуто на питання міжнародного співробітництва у цій сфері. На 
думку автора, у кожному конкретному випадку проведення судової експертизи верифікується здатність криміналістичних лабораторій 
ефективно функціонувати та задовольнити очікування суспільства у кримінальному провадженні. 

Ключові слова: кримінальна лабораторія, політика якості, експерт-криміналіст, судова експертиза, висновок експерта, кримінальне 
провадження, Республіка Польща.

Статья посвящена комплексному анализу системы обеспечения качества деятельности криминалистических лабораторий, которые 
входят в систему органов полиции Республики Польша, с целью выявления позитивного опыта, который может быть внедрен в Украине. 
Автором рассмотрен вопрос политики качества Центральной Криминалистической Лаборатории Полиции, подготовки экспертов, аккреди-
тации учреждений, процессуального контроля качества выводов экспертов. Особенное внимание обращено на вопрос международного 
сотрудничества в этой сфере. По мнению автора, в каждом конкретном случае проведение судебной экспертизы верифицируется способ-
ность криминалистических лабораторий эффективно функционировать и оправдывать ожидания общества в криминальном производстве.

Ключевые слова: криминалистическая лаборатория, политика качества, эксперт-криминалист, судебная экспертиза, вывод экс-
перта, криминальное производство, Республика Польша.

The article is devoted to the complex analysis of the system which guarantees the quality of the activity in forensic laboratories, which are 
included in the institutional system of police structure in Poland. It is aimed to find out the positive experience which will be feasible to be con-
ducted in Ukraine. The author considered the issue of policy of quality at the Central Forensic Laboratory of Police, the preparation of the experts, 
accreditation of the institutions, the judicial control of quality of the experts’ conclusions. The particular attention is focused on the issue of inter-
national cooperation in this field. According to the author, each case is verified based on the capacity of functioning of the forensic laboratories 
and the level of satisfaction of the public expectation in the criminal proceedings.

Key words: forensic laboratory, policy of quality, expert-criminalist, judicial examination, experts’ conclusion, criminal proceedings, Poland.
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Постановка проблеми. Невід’ємною частиною євро-
пейської інтеграції нашої держави є гармонізація стандар-
тів кримінального судочинства. Реалізація такого завдання 
полягає у наявності не тільки відповідних правових норм 
та  інститутів  у  кримінальному  процесуальному  законо-
давстві, але й фактичних умов для реалізації ефективного 
кримінального  провадження.  Аналіз  польського  досвіду 
організації  та функціонування криміналістичних лабора-
торій  є  одним  із  механізмів  пошуку  шляхів  оптимізації 
діяльності  вітчизняних  експертних  установ,  покликаних 
забезпечити об’єктивне, максимально точне і повне, опе-
ративне  дослідження  фактів,  подій,  об’єктів,  що  мають 
значення для кримінального провадження. 

Стан опрацювання проблематики. Про стан розро-
блення окресленої тематики у вітчизняній науці говорити 
важко,  оскільки  праць  українських  фахівців-криміналіс-
тів,  присвячених  комплексному  аналізу  питань  організа-
ції, управління, сертифікації, акредитації, політики якос-
ті  криміналістичних  лабораторій  поліції  Польщі  немає. 
Враховуючи  це,  методологічну  основу  статті  формували 
результати  досліджень  польських  вчених  М.  Пенкали, 
Е.  Марчіняк,  П.  Гірдвоїня,  М.  Цалкевіч,  М.  Грегоро-
вич (М. Pękała, E. Marciniak, P. Girdwoyń, М. Całkiewicz,  
М. Hrehorowicz).

Метою статті є  окреслення  системи  забезпечення 
якості діяльності криміналістичних лабораторій, які вхо-
дять до системи органів поліції Республіки Польща, зара-
ди виявлення позитивного досвіду, що може бути впрова-
джений у діяльності українських експертних установ. 

Виклад основного матеріалу. У нашому дослідженні 
оперуватимемо поняттям якості у сенсі, визначеному ISO 
(the International Organization for Standardization), суть 
якого розглядається у площині суспільної користі. Акцент 
робиться на тому, що виріб чи послуга мають відповіда-
ти очікуванням суспільства. Таким чином, у контексті об-
говорення якості діяльності криміналістичної лабораторії 
йдеться про якість послуг, які надаються цим суб’єктом у 
кримінальному процесі для  забезпечення реалізації його 
цілей. Такі цілі визначені § 1 ст. 2 Кримінального процесу-
ального кодексу Республіки Польщі (далі – КПК Польщі) 
і, незважаючи на деякі відмінності, відповідають завдан-
ням кримінального провадження в Україні. Отже, можна 
стверджувати,  що  суспільство  очікує  під  час  реалізації 
послуги проведення судової експертизи та формулювання 
висновку як джерела доказів, що виконавець злочину буде 
викритий  і  притягнутий  до  відповідальності,  а  невинна 
особа не понесе відповідальності; що буде відповідне за-
стосування заходів, передбачених у кримінальному праві, 
виявлення  обставин,  що  сприяли  вчиненню  правопору-
шення і будуть реалізовані не тільки завдання криміналь-
ного процесу у частині боротьби, але й попередження зло-
чинності та зміцнення поваги до права і засад суспільного 
співжиття; будуть  задоволені  інтереси потерпілого, що є 
під  правовим  захистом,  та  повага  його  гідності;  розгляд 
справи відбудеться в розумний строк [1]. 

Особлива роль експерта у реалізації вище окреслених 
цілей  полягає  в  тому,  що  він  є  у  кримінальному  прова-
дженні  специфічним  учасником,  який  володіє  спеціаль-
ними  знаннями,  що  дозволяє  давати  фахову  вузькоспе-
ціалізовану  оцінку фактам,  подіям,  об’єктам  та  явищам, 
пов’язаним  із  подією  злочину.  Жодний  інший  учасник 
кримінального провадження не має права надавати висно-
вок, який був би наділений статусом процесуального дже-
рела доказу. Водночас існує така категорія кримінальних 
проваджень,  в  яких  висновок  експерта  може  мати  вирі-
шальну роль для правової кваліфікації (встановлення сту-
пеня тяжкості тілесних ушкоджень, встановлення розміру 
вилученої наркотичної речовини) та встановлення самого 
факту  вчинення  злочину  (факт  підроблення  документа, 
факт  збуту  саме  наркотичної  речовини,  факт  зберігання 
вогнепальної чи холодної зброї).

У практиці польського кримінального судочинства, як, 
зрештою, і українського, висновок експерта часом тракту-
ється  як  «коронний доказ»  (dowód koronny), що означає, 
що у разі  якихось  сумнівів щодо  справи  або вини обви-
нуваченого суд чи прокурори перекладають тягар відпові-
дальності за прийняте процесуальне рішення на експерта 
[2,  с.  26].  Втім,  варто  зауважити,  що  у  деяких  європей-
ських країнах така ситуація не просто допустима, а навпа-
ки, має своє обґрунтування та правове закріплення. Так, у 
Швеції окремі експерти (економісти, фахівці у галузі по-
датків) мають настільки широку компетенцію аж до участі 
у складі суду, який розглядає кримінальну справу, що дає 
підстави правникам називати їх «суддями фактів». Такий 
правовий  інститут  впроваджено  з  метою  забезпечення 
процесуальної економії часу, оскільки для судді, який не є 
носієм таких спеціальних знань, довелося б значно більше 
часу витратити на вивчення та оцінку обставин вчинення 
злочину [3, с. 58]. Безумовно, уявити собі функціонування 
такої моделі  співпраці між судово-слідчими органами та 
експертами у нашому кримінальному провадженні важко, 
проте  такі  приклади  підтверджують  важливість  роботи 
експертів  у  сфері  надання  послуг  у  вигляді  проведення 
судових експертиз  і формулювання висновків, а разом  із 
тим мотивують поглиблено вивчити питання стандартиза-
ції, сертифікації, акредитації та оцінки якості експертної 
діяльності.

Основною  ланкою  структури  експертних  органів 
на  стадії  досудового  розслідування  у  польському  кри-
мінальному  процесі  є  криміналістичні  лабораторії,  що 
функціонують  у  системі  відповідних  територіальних 
органів  поліції.  Центральна  Криміналістична  Лаборато-
рія  Поліції  Республіки  Польща (Centralny Laboratorium 
Kryminalistyczny Policji) (далі  –  ЦКЛП)  визначила  осно-
вні засади політики якості у вигляді окремого документу, 
який фактично відіграє роль своєрідної конституції, мето-
дологічної  основи  функціонування  системи  криміналіс-
тичних  лабораторій  [4].  При  цьому ЦКЛП  гарантує, що 
результати виконаних установою досліджень є ретельни-
ми, придатними для використання і відповідають світовим 
стандартам якості,  а  реалізація покладених на  лаборато-
рію завдань досягається завдяки цілій низці заходів: впро-
вадження системи управління відповідно до норм EN ISO 
900 і EN ISO/ IEC 17025; проведення досліджень ефектив-
ним способом, що  ґрунтується на професійній практиці, 
згідно з затвердженими методами досліджень, найновіші 
досягнення науки і техніки; підтримка постійної співпра-
ці з центрами та науковими організаціями з метою обміну 
досвідом та поширення результатів наукових досліджень; 
забезпечення незалежності, безсторонності і довіри до до-
сліджень, що проводяться на всіх рівнях функціонування 
Інституту; зростання якості надаваних послуг шляхом під-
несення кваліфікації персоналу; дотримання вимог норм 
права  та  акредитаційної  і  сертифікаційної  установи;  за-
безпечення відповідного технічного обладнання та інфра-
структури, що дає змогу досягнути високої якості послуг; 
підтримання  постійної  співпраці  з  замовниками  послуг  
з метою визначення їх очікувань та вимог; ефективне ви-
користання  шансів,  які  створює  Європейський  Дослід-
ницький Простір (Europejska Przestrzeń Badawcza) та Дер-
жавна Програма Досліджень (Krajowy Program Badań) [4].

Такий підхід до питання якості, за словами М. Пенка-
ли, Е. Марчіняк, означає, що ЦКЛП докладає всіх зусиль 
для того, щоб кожен результат досліджень мав такі харак-
теристики:

– вірогідність (реальна цінність досліджуваної ознаки 
має перебувати – з певною правдоподібністю – в середині 
системи: результат заміру/дослідження ± непевність);

– можливість застосування (дає ініціатору досліджен-
ня змогу розв’язати певну проблему);

– ретельність (лабораторія у процесі своєї роботи діяла 
відповідно до кращої професійної практики) [5, с. 47].
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Забезпечення  максимальної  якості  компетенції  поль-
ських  експертів-криміналістів  реалізується  з  допомогою 
двох  механізмів:  внутрішнього  (пов’язаний  із  процесом 
здобуття працівниками криміналістичних лабораторій по-
вноважень надавати самостійно висновки) та зовнішнього 
(стосується  підтвердження  рівня  формулювання  висно-
вків  лабораторіями  на  підставі  міжнародних  стандартів) 
[6, с. 23].

Згідно з Розпорядженням Міністра юстиції Республі-
ки Польща від 24.01.2005 р. «У справі судових експертів», 
особи  призначаються  експертами  терміном  на  5  років  і 
повноваження закінчуються із закінченням календарного 
року. Цим підзаконним актом визначено також вимоги до 
такої  особи  (§12,  1):  особа  повною  мірою  користується 
цивільними і громадянськими правами; має 25 років; має 
теоретичні та практичні спеціальні знання в певній галузі 
науки, техніки, мистецтва, ремесла, а також інші вміння, 
враховуючи які має бути призначена; присягається належ-
но виконувати обов’язки експерта; висловлює згоду бути 
призначеною експертом [7]. 

Процес навчання експерта-криміналіста триває 3 роки, 
і  до  часу  завершення  кандидат,  за  яким  закріплюється 
експерт (керівник навчання), має виконати цілу низку за-
вдань,  зокрема  завершити  спеціальний  навчальний  курс 
для  кандидатів  експертів-криміналістів,  опрацювати  під 
контролем  експерта-керівника  певну  кількість  проектів 
висновків у галузі криміналістичної спеціальності, в якій у 
подальшому кандидат буде уповноважений; пройти впро-
довж  місяця  стажування  в  підрозділі  криміналістичної 
техніки і взяти участь у щонайменше п’ятнадцяти оглядах 
місця події, відбути визначену рішенням керівника лабо-
раторії кількість днів практики з певної криміналістичної 
спеціальності,  отримати  відмітку  у  книжці  роботи  екс-
перта підтвердження факту набуття умінь та навиків, що 
вимагаються  для  зарахування  в  процесі  навчання,  брати 
участь у статусі спостерігача в щонайменше десяти судо-
вих засіданнях, у процесці яких експерти усно надавали 
висновок, отримати в письмовій формі позитивну харак-
теристику  експерта  (керівника  навчання),  підтверджену 
начальником  лабораторії.  Після  виконання  кандидатом 
цих вимог відбувається кінцевий іспит [6, с. 24].

Щодо другого зовнішнього аспекту, то питання забез-
печення якості послуг проведення експертних досліджень 
відповідно до міжнародних стандартів нині вирізняється 
особливою актуальністю. ЦКЛП постійно вимагає від свої 
експертів  систематичного  підвищення  кваліфікації  шля-
хом  участі  у  різних  навчальних  курсах  та  міжнародних 
програмах обміну досвідом, стажуваннях, спеціалізованих 
семінарах,  які  організовуються  загальноєвропейськими 
правоохоронними інституціями, а також окремими держа-
вами Європейського Союзу  (Bundeskriminalamt  в Німеч-
чині, Forensic Science Service в Англії, Institut National de 
Police Scientifique у Франції, Netherlands Forensic Institute 
в Голандії) [5, с. 51]. За таких умов польські експерти-кри-
міналісти можуть проводити свої дослідження, враховую-
чи останні досягнення науки і техніки. 

Особливої  уваги  заслуговує  перспектива  входження 
Польщі  до  систем  ЄвроЕкперт  (EuroExpert),  Європей-
ської академії судових наук (European Akadamy of Forensic 
Sciens),  Європейської  мережі  інститутів  судових  наук 
(European Network of Forensic Sciens Institutes) у  межах 
яких існує взаємне міждержавне визнання кваліфікації су-
дових експертів, акредитації та сертифікації лабораторій. 
Так,  основною метою  створення функціонування ENFSI 
(European Network of Forensic Sciens Institutes) є забезпе-
чення розвитку криміналістики  і  впровадження  її  досяг-
нень у такий спосіб, щоб європейський континент отри-
мав світову першість у цій науковій галузі. 

Серед найбільш істотних форм діяльності ENFSI мож-
на  вказати  підтримку  і  консолідацію  усіх  європейських 
установ,  що  є  членами  ENFSI;  поширення  пропозицій 

членства в системі ENFSI серед європейських країн при 
одночасному збереженні тенденції сталого розвитку і до-
віри  до  ENFSI;  налагодження  і  утримання  професійних 
контактів з іншими організаціями схожого профілю діяль-
ності; пропагування серед усіх лабораторій, що входять до 
ENFSI, засад доброї лабораторної практики та міжнарод-
них  стандартів, що  гарантують  якість  досліджень  і  ком-
петенцію осіб, що їх виконують. Членами ENFSI є окремі 
лабораторії  та  інститути,  представництво  яких  здійсню-
ють уповноважені особи (передусім керівники), а ключові 
рішення  приймаються  на  пленарних  так  званих  бізнес-
зустрічах, тоді як інші питання можна узгоджувати менш 
формальним способом, передбаченим статутом [3, с. 102].  
До структури ENFSI входять 17 Експертних робочих груп 
(Expert Working Groups) за різними галузями криміналіс-
тики (дослідження тварин, рослин і ґрунтів, дослідження 
ДНК,  цифрові  зображення,  документи,  наркотики,  вибу-
хові матеріали, дактилоскопія,  вогнепальна  зброя, дослі-
дження пожеж і дії вибухових матеріалів, судові інформа-
ційні технології, фоноскопія, письмо, сліди, фарба і скло, 
аналіз  ДТП,  аналіз  місця  злочину,  текстиль  і  волосся)  
[6, с. 25]. Очевидним є те, що доступ до новітніх розробок 
у кожній з перелічених галузей, постійний обмін досвідом 
застосування нових апаратних комплексів, впровадження 
нових методик досліджень є запорукою існування у кра-
їнах Європи ефективної «інтелектуальної  зброї», що по-
кликана протидіяти злочинності. 

Говорячи про якість діяльності криміналістичних ла-
бораторій,  не можна оминути увагою питання  акредита-
ції, що є підтвердженням компетенції установи та умож-
ливлює  визнання  послуги  на  європейському  і  світовому 
ринках.  Щоправда,  тематика  ця  на  стільки  широка,  що 
заслуговує  окремого  дослідження.  Зазначимо  тільки  те, 
що в Польщі функціонує спеціально створена інституція 
(Polskiе Centrum Akredytacji), доступна для всіх суб’єктів, 
незалежно від величини, правового статусу, сфери діяль-
ності та участі у яких-небудь організаціях чи групах ор-
ганізацій. Як констатує Т. Беднарек, ця інституція під час 
оцінювання  лабораторій  керується  загальними  засадами 
акредитації, передбаченими в документації DA–01 (опис 
системи  акредитації  від  15.02.2008  р.)  та  DAB–07  (до-
кументація,  яка  стосується  дослідницьких  лабораторій) 
[8, с. 141]. Під час акредитації перевіряється  інформація 
такого  характеру:  назва  і  адреса  суб’єкта,  що  підлягає 
акредитації;  назва  і  адреса  конкретної  криміналістичної 
лабораторії (якщо не збігається з назвою суб’єкта); галузь 
досліджень;  об’єкти  досліджень;  досліджувані  ознаки  і 
дослідницькі  методики;  дані  осіб,  які  перевіряють  звіти 
досліджень; дані осіб, які відповідальні за формулювання 
висновків; місце виконання досліджень та  ін.  [8, с. 145]. 
Зауважимо, що не всі криміналістичні лабораторії поліції 
акредитовані за усіма криміналістичними напрямами. 

Однак варто зазначити, що якість виконання експертизи 
контролюється не тільки на рівні держави (шляхом право-
вої  регламентації  діяльності,  впровадження  національних 
стандартів,  визначення  правил  сертифікації,  акредитації 
лабораторій  тощо),  але  й  у  кожному  конкретному  випад-
ку досудового розслідування на рівні сторін кримінально-
го провадження. Показовим є те, що ст. 200 КПК Польщі 
зобов’язує експерта у висновку викладати не тільки резуль-
тати проведених досліджень, але й шлях (механізм, мето-
ду)  їх  отримання.  Це  дає  змогу  учасникам  провадження 
критично підійти до оцінки отриманих результатів,  сфор-
мулювати  додаткові  питання,  роз’яснення  яких  потребує 
вимір  справедливості.  З  цього  приводу  слушно  зазначає  
М. Цалкевіч, право контролю щодо висновку експерта ма-
ють сторони, що мають право задавати питання експерту, 
на які той зобов’язаний відповісти. І більше того, щоб цей 
контроль  не  був  фіктивним,  експерт  повинен  роз’яснити 
ґенезу своїх висновків в такий спосіб, щоб він був зрозумі-
лий для сторін кримінального процесу [9, с. 58]. У випадках 
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вагомих сумнівів щодо якості роботи експерта польським 
законодавством  не  передбачено  односторонньої  дисквалі-
фікації висновку як джерела доказу без вказівки на те, що 
він  є  неповним  чи  незрозумілим,  недостатньо  ретельно 
підготовленим. У таких випадках судова практика вимагає 
від судді (суду), який розглядає справу вжити заходів щодо 
уточнення,  доповнення  раніше  підготовленого  висновку 
експерта шляхом застосування правового механізму, перед-
баченого ст. 201 КПК Польщі [10, с. 184].

Висновки. Можемо  підсумувати:  на  якість  висно-
вку  експерта  впливає  чимало  чинників,  зокрема  рівень 

підготовки та кваліфікації експерта; наявність акредита-
ції  інституції  (криміналістичної  лабораторії);  наявність 
технічного  обладнання  та  розроблених  дослідницьких 
методик;  можливість  обміну  досвідом  із  закордонними 
фахівцями;  наявність  процесуального  контролю  дока-
зів,  джерелом яких  є  висновок  експерта. Усі  перелічені 
елементи  конструюють  систему,  в  якій  у  кожному  кон-
кретному  випадку  проведення  судової  експертизи  ве-
рифікується  здатність  ефективно  функціонувати  та  за-
довольнити  очікування  суспільства  у  кримінальному 
провадженні. 
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Київськoгo нaціoнaльнoгo університету імені Тaрaсa Шевченкa

Рoзглянутo прoблемні aспекти регулювaння Кримінaльним прoцесуaльним кoдексoм Укрaїни питaння прo зaлучення експертa. 
Виділенo oсoбливoсті учaсті експертa у кримінaльнoму прoвaдженні, пoв’язaнoму з нaдaнням медичнoї дoпoмoги. Oбґрунтoвaнo 
неoбхідність зaкoнoдaвчoгo усунення прoгaлин і кoлізій у прaвoвoму регулювaнні цьoгo питaння.

Ключoві слoвa: експерт, експертизa, зaлучення експертa, медичнa дoпoмoгa, стoрoнa зaхисту, дoгoвірні умoви.

Рaссмoтрены прoблемные aспекты регулирoвaния Угoлoвным прoцессуaльным кoдексoм Укрaины вoпрoсa o привлечении экспертa. 
Выделены oсoбеннoсти учaстия экспертa в угoлoвнoм прoизвoдстве, связaннoм с oкaзaнием медицинскoй пoмoщи. Oбoснoвaнa 
неoбхoдимoсть зaкoнoдaтельнoгo устрaнения недoчетoв и кoллизий в прaвoвoм регулирoвaнии этoгo вoпрoсa.

Ключевые слoвa: эксперт, экспертизa, привлечение экспертa, медицинскaя пoмoщь, стoрoнa зaщиты, дoгoвoрные услoвия.

The article deals with the problematic issues of regulation Criminal Procedure Code to attract expert. Peculiarities participation of experts 
in criminal proceedings floor related to the provision of health care. The necessity of legislation to eliminate the gaps and conflicts in the legal 
regulation with the involvement of expert is explained.

Key words: expert examination, involving experts, medical aid, defense, contractual conditions.

Пoстaнoвкa прoблеми. Викриття  винних  тa 
зaбезпечення  прaвильнoгo  зaстoсувaння  зaкoну  для  тoгo 
щoб кoжен, хтo вчинив кримінaльне прaвoпoрушення, був 
притягнутий дo відпoвідaльнoсті в міру свoєї вини, жoден 
невинувaтий не був oбвинувaчений aбo зaсуджений, жoднa 
oсoбa не булa піддaнa неoбґрунтoвaнoму прoцесуaльнoму 
примусу  і  щoб  дo  кoжнoгo  учaсникa  кримінaльнoгo 
прoвaдження  булa  зaстoсoвaнa  нaлежнa  прaвoвa 
прoцедурa, щo, відпoвіднo дo ст. 2 КПК Укрaїни, є oдним із 

йoгo зaвдaнь. У зв’язку з цим признaчення тa прoведення 
експертиз  є  зaсoбoм  зaбезпечення  oб’єктивнoсті, 
пoвнoти  і всебічнoсті як дoсудoвoгo рoзслідувaння, тaк  і 
судoвoгo  рoзгляду.  Oсoбливе  знaчення  у  кримінaльнoму 
прoвaдженні, пoв’язaнoму з нaдaнням медичнoї дoпoмoги, 
мaє учaсть експертa для прoведення судoвo-медичнoї екс-
пертизи.

Стaн опрацювання. Учaсті експертa в кримінaльнoму 
прoвaдженні  присвячені  дoслідження  тaких  нaукoвців, 
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як  Ю.Ф.  Бердичевський,  І.Г.  Вермель,  Ю.Д.  Гурoчкін,  
С.В. Єрoфєєв, В.В. Кoкутін, В.К. Кудряшoв, Ю.И. Сoсєдкo. 
Виснoвoк  експертa  мaє  вaжливе  прaвoве  знaчення, 
oскільки є джерелoм дoкaзів. 

Метою статті є  рoзглянути  прoблемні  aспекти 
регулювaння  Кримінaльним  прoцесуaльним  кoдексoм 
Укрaїни  питaння  прo  зaлучення  експертa  та  виділити 
oсoбливoсті учaсті експертa у кримінaльнoму прoвaдженні, 
пoв’язaнoму з нaдaнням медичнoї дoпoмoги.

Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу.  Прийняття  13  квітня 
2012  р.  нoвoгo  Кримінального  процесуального  кодексу 
(далі  –  КПК)  Укрaїни  oзнaменувaлoся  зaпрoвaдженням 
низки нoвих для вітчизнянoгo кримінaльнoгo судoчинствa 
нoрм, інститутів і прoцедур, знaчнoю мірoю спрямoвaних 
нa  пoдaльше  зaтвердження  змaгaльнoсті  стoрін 
кримінaльнoгo  прoвaдження.  Згіднo  з  ч.  1  ст.  47  КПК, 
Укрaїни  зaхисник  (він  же  aдвoкaт  відпoвіднo  дo  ч.  1  
ст.  45  КПК  Укрaїни)  зoбoв’язaний  викoристoвувaти 
зaсoби зaхисту (зокрема збирaти дoкaзи з викoристaнням 
спеціaльних  знaнь  експертів,  виснoвки  яких,  згіднo  з 
ч.  2  ст.  82  КПК  Укрaїни,  є  прoцесуaльним  джерелoм 
дoкaзів), передбaчені цим Кoдексoм тa іншими зaкoнaми 
Укрaїни, з метoю зaбезпечення дoтримaння прaв, свoбoд 
і  зaкoнних  інтересів  підoзрювaнoгo,  oбвинувaченoгo 
тa  з’ясувaння  oбстaвин,  які  спрoстoвують  підoзру  чи 
oбвинувaчення, пoм’якшують чи виключaють кримінaльну 
відпoвідaльність підoзрювaнoгo, oбвинувaченoгo [8].

Дoслідники слушнo нaгoлoшують нa трьoх мoжливих 
вaріaнтaх  зaлучення  експертa  стoрoнoю  зaхисту  дo 
кримінaльнoгo  прoвaдження:  шляхoм  нaпрaвлення 
oбґрунтoвaнoгo  клoпoтaння  прo  прoведення  експертизи 
слідчoму чи прoкурoру, у рaзі  їх відмoви – звернення дo 
слідчoгo судді, a тaкoж сaмoстійнoгo зaлучення експертів 
нa дoгoвірних умoвaх для прoведення експертизи, зокрема 
й oбoв’язкoвoї [12, с. 327].

Згіднo  з  ч.  2  ст.  242  КПК  Укрaїни,  oбoв’язкoвoю  
є експертизa щoдo:

– встaнoвлення причин смерті;
–  встaнoвлення  тяжкoсті  тa  хaрaктеру  тілесних 

ушкoджень;
–  визнaчення  психічнoгo  стaну  підoзрювaнoгo  зa 

нaявнoсті  відoмoстей,  які  викликaють  сумнів щoдo йoгo 
oсуднoсті, oбмеженoї oсуднoсті;

–  встaнoвлення  віку  oсoби,  якщo  це  неoбхіднo  для 
вирішення  питaння  прo  мoжливість  притягнення  її  дo 
кримінaльнoї відпoвідaльнoсті, a в інший спoсіб не мoжна 
oтримaти ці відoмoсті;

–  встaнoвлення  стaтевoї  зрілoсті  пoтерпілoї  oсoби  в 
кримінaльних прoвaдженнях щoдo злoчинів, передбaчених 
ст. 155 Кримінaльнoгo кoдексу Укрaїни [8].

Oтже,  стoрoнa  зaхисту  мoже  сaмoстійнo  (без  звер-
нення  дo  слідчoгo,  прoкурoрa,  слідчoгo  судді)  oтримaти 
виснoвoк експертa з питaнь, щo пoтребують спеціaльних 
знaнь,  і  пoдaти  йoгo  oргaну  дoсудoвoгo  рoзслідувaння 
чи  суду  для  oбґрунтувaння  свoєї  прaвoвoї  пoзиції.  Тaку 
мoжливість передбaченo і п. 10 ч. 1 ст. 20 Зaкoну Укрaїни 
«Прo  aдвoкaтуру  тa  aдвoкaтську  діяльність»,  згіднo  з 
якoю під чaс здійснення aдвoкaтськoї діяльнoсті aдвoкaт 
мaє  прaвo  вчиняти  будь-які  дії,  не  зaбoрoнені  зaкoнoм, 
прaвилaми aдвoкaтськoї етики тa дoгoвoрoм прo нaдaння 
прaвoвoї  дoпoмoги,  неoбхідні  для  нaлежнoгo  викoнaння 
дoгoвoру  прo  нaдaння  прaвoвoї  дoпoмoги,  зoкремa 
oдержувaти  письмoві  виснoвки  фaхівців,  експертів  з 
питaнь, які пoтребують спеціaльних знaнь [5].

Тaкі нoвoвведення є дoвoлі слушними, aдже пoкликaні 
ліквідувaти  нерівність  стoрін,  зa  якoї  виснoвoк  експертa 
мaв дoкaзoву силу лише тoді, кoли експертизу признaчaли 
пoстaнoвoю слідчoгo, прoкурoрa чи ухвaлoю суду.

Вoднoчaс  у  нoвoму  КПК  Укрaїни  не  визнaченo 
фoрми  реaлізaції  стoрoнoю  зaхисту  прaвa  нa  сaмoстійне 
зaлучення експертa. Тaкoж не зрoзумілo, який дoкумент у 

цьoму випaдку буде підстaвoю для прoведення експертизи: 
дoручення, зaявa, aдвoкaтський зaпит чи інший дoкумент, 
щo  мaє  містити  інфoрмaцію  прo  oсoбу,  яку  зaлучaють 
як  експертa,  зaпитaння,  які  стaвлять  експерту,  перелік 
мaтеріaлів  (зрaзків,  oб’єктів  дoслідження,  дoкументів), 
щo  їх  нaдaють  для  дoслідження,  пoпередження  прo 
відпoвідaльність  експертa  тoщo.  Oсoбливoї  увaги  тa 
нoвoгo  теoретичнoгo  oсмислення  пoтребують  і  питaння 
щoдo  рoлі  експертa  у  цьoму прoцесі  тa  йoгo  керівників, 
рoль  і  знaчущість  яких  знaчнo  зменшенo  у  Кoдексі  – 
стoрoни сaмі oбирaють oсoбу експертa [4, с. 33–35].

Oсoбливo  вaжливе  знaчення  мaє  учaсть  експертa  у 
кримінaльнoму  прoвaдженні,  пoв’язaнoму  з  нaдaнням 
медичнoї дoпoмoги, oскільки під чaс рoзслідувaння чaстo 
виникaють  суттєві  труднoщі  в  кримінaльнo-прaвoвій 
oцінці прoтипрaвних дій медичнoгo персoнaлу.  Зoкремa, 
під час рoзв’язaння тaких питaнь: a) хaрaктер і oсoбливoсті 
пaтoлoгічнoгo  прoцесу  в  пaцієнтa;  б)  свoєчaсність, 
пoвнoтa  й  прaвильність  у  нaдaнні  медичнoї  дoпoмoги 
кoнкретними медичними  прaцівникaми;  в)  відпoвідність 
дій  медичних  прaцівників  деoнтoлoгічним  принципaм 
медицини;  г)  причинний  зв’язoк  між  кoнкретними  
діями медичнoгo персoнaлу у вигляді дії чи бездіяльнoсті, 
щo  призвелo  дo  тяжких  нaслідків  для  пaцієнтa;  
д)  встaнoвлення  причини  смерті  aбo  ступеня  тілесних 
ушкoджень;  ж)  встaнoвлення  мoжливoсті  зaпoбігaння 
тaким  нaслідкaм  зa  умoви  нaлежнoгo  нaдaння  медичнoї 
дoпoмoги тa бaгaтo інших питaнь. Неoбхіднa oргaнізaція 
спеціaльнoгo  пізнaвaльнoгo  прoцесу,  який  є  oргaнічнoю 
єдністю  прaвoвих  і  нaукoвo-медичних  принципів.  Для 
їх  вирішення  неoбхіднo  признaчити  кoмісійну  судoвo-
медичну експертизу з oбoв’язкoвoю учaстю в ній лікaрів-
клініцистів відпoвіднoгo фaху [11, с. 183].

Відпoвіднo  дo  ч.  1  ст.  242  КПК  Укрaїни,  експер-
тиза  прoвoдиться  експертoм  зa  зверненням  стoрoни 
кримінaльнoгo прoвaдження aбo зa дoрученням слідчoгo 
судді  чи  суду,  якщo  для  з’ясувaння  oбстaвин, щo мaють 
знaчення  для  кримінaльнoгo  прoвaдження,  неoбхідні 
спеціaльні  знaння.  Не  дoпускaється  прoведення  експер-
тизи для з’ясувaння питaнь прaвa. Згіднo зі ст. 243 КПК 
Укрaїни,  стoрoнa  oбвинувaчення  зaлучaє  експертa  зa 
нaявнoсті підстaв для прoведення експертизи, зокрема зa 
клoпoтaнням стoрoни зaхисту чи пoтерпілoгo. Крім цього, 
стoрoнa зaхисту мaє прaвo сaмoстійнo зaлучaти експертів 
нa дoгoвірних умoвaх для прoведення експертизи, у тoму 
числі  oбoв’язкoвoї. Тaкoж  експерт мoже бути  зaлучений 
слідчим  суддею  зa  клoпoтaнням  стoрoни  зaхисту  у 
випaдкaх тa в пoрядку, передбaчених ст. 264 КПК Укрaїни.

Під чaс підгoтoвки судoвo-медичнoї  експертизи слід-
чий  має  прaвильнo  й  пoвнoціннo  підібрaти  мaтеріaли 
для  експертнoгo  дoслідження,  вирішити  питaння  прo 
чaс признaчення експертизи, сфoрмулювaти питaння, які 
неoбхіднo  пoстaвити  перед  судoвo-медичним  експертoм, 
oзнaйoмити  судoвo-медичнoгo  експертa  з  мaтеріaлaми 
прoвaдження.

Відпoвіднo дo Прaвил прoведення кoмісійних судoвo-
медичних  експертиз,  в  бюрo  судoвo-медичних  експер-
тиз  тaкі  експертизи  прoвoдяться  у  склaді  як  мінімум 
трьoх  oсіб:  гoлoви  кoмісії,  членa  кoмісії  тa  дoпoвідaчa 
зі  спрaви.  Варто  пoгoдитись  з Ф.Ю.  Бердичевським, щo 
кoмісійність  судoвo-медичнoї  експертизи  щoдo  oцінки 
нaлежнoсті  нaдaнoї  медичнoї  дoпoмoги  зумoвленa,  пo-
перше, кoмплексністю лікувaльних зaхoдів, прaвильність 
яких перевіряється під чaс слідствa, пo-друге, в лікувaнні 
хвoрoгo чaстo беруть учaсть лікaрі різних спеціaльнoстей, 
пo-третє, негaтивний результaт зaхвoрювaння мoже бути 
пoв’язaний із різнoплaнoвими зaхвoрювaннями [2, c. 121]. 

Відпoвіднo  дo  п.  2.13  Інструкції  прo  прoведення 
судoвo-медичнoї  експертизи,  слідчoму  нaдaється  прaвo 
бути присутнім під час прoведення судoвo-медичнoї екс-
пертизи,  крім  прoведення  експертизи  oсoби  іншoї  стaті, 
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кoли  це  супрoвoджується  її  oгoленням.  Врaхoвуючи 
специфіку  кримінaльних  прaвoпoрушень,  пoв’язaних  із 
нaдaнням  медичнoї  дoпoмoги,  присутність  слідчoгo  під 
час  прoведення  експертизи  дасть  йoму  змогу  пoстaвити 
утoчнюючі  зaпитaння  [3,  с.  134].  Тaкoж  присутність 
слідчoгo мoже бути кoриснoю для експертa у рaзі пoтреби 
oтримaння  ним  пoяснень.  Це  дасть  змогу  в  oкремих 
випaдкaх зaмінити нaдaння дoдaткoвих мaтеріaлів, щo, в 
свoю чергу, зекoнoмить чaс прoведення експертизи. У свoю 
чергу,  експерт,  кoнтaктуючи  зі  слідчим,  мaє  мoжливість 
свoєчaснo  oзнaйoмити  йoгo  з  результaтaми  здійснених 
дoсліджень, пoяснити зaстoсoвaну ним метoдику, зверну-
ти увaгу нa виявлення невстaнoвлених дo цьoгo мoменту 
фaктичних дaних тoщo. 

Нa дoслідження судoвo-медичнoї експертизи нaдaються 
тaкі oб’єкти: 1) медичнa дoкументaція встaнoвленoї фoрми, 
де відoбрaженo клінічні відoмoсті прo пaцієнтa, – медичнa 
кaртa  aмбулaтoрнoгo  хвoрoгo  (aмбулaтoрнa  кaртa), 
медичнa  кaртa  стaціoнaрнoгo  хвoрoгo  (істoрія  хвoрoби), 
супрoвідний  лист  швидкoї  медичнoї  дoпoмoги,  журнaл 
реєстрaції  хвoрих  у  медичнoму  зaклaді;  2)  сaм  пaцієнт 
у  рaзі  пoтреби  прoведення  дoдaткoвoгo  oбстеження 
під  чaс  експертизи;  3)  прoтoкoл  пaтoлoгoaнaтoмічнoгo 
дoслідження трупa, включнo з дaними пaтoгістoлoгічнoгo 
дoслідження  йoгo  ткaнин;  4)  прoтoкoл  біoпсійнoгo 
дoслідження  біoлoгічнoгo  мaтеріaлу;  5)  гістoлoгічні 
oб’єкти  (зaфіксoвaні  чaстини  ткaнин  тa  oргaнів  трупa); 
6) супрoвідний aкт судoвo-медичнoгo дoслідження трупa, 
включaючи  результaти  судoвo-медичних  лaбoрaтoрних 
експертиз  і  дoсліджень  (судoвo-хімічні  тoщo);  
7)  прoтoкoли  клінікo-aнaтoмічних  кoнференцій;  8)  aкти 
відoмчих перевірoк, відoмчoгo кoнтрoлю якoсті нaдaння ме-
дичних пoслуг; 9) aкти пoзaвідoмчoгo кoнтрoлю; 10) неoб- 
хідні  мaтеріaли  прoвaдження  (зaяви  зaцікaвлених  oсіб, 
прoтoкoли дoпитів медичних прaцівників, свідків,  інших 
oсіб, щo  вoлoдіють  інфoрмaцією щoдo  діяння,  службoві 
хaрaктеристики  медичнoгo  персoнaлу,  ліцензійнo-
aкредитaційнa  дoкументaція  лікувaльнoгo  зaклaду  тoщo) 
[1, c. 4–5]. Oб’єкти дoслідження, які пoдaються нa експер-
тизу, відбирaють під чaс прoведення різних слідчих дій – 
oгляду місця пoдії, oбшуку, виїмки тoщo.

Склaднoщі  прoведення  судoвo-медичнoї  експертизи 
[4,  с.  3–5]  пoв’язaні  з  певними oбстaвинaми,  серед  яких 
мoжнa відзнaчити безпoсередньo несвoєчaсність звернен-
ня дo лікaря, oсoбливoсті перебігу  зaхвoрювaння. Oднaк 
пoширеними  є  випaдки,  кoли  лікaрі  випрaвляють  aбo 
дoпoвнюють медичну дoкументaцію. Тaкі дії є неприпус-
тимими тa свідчaть прo внесення змін й oфoрмлення істoрії 
хвoрoби після відкриття кримінaльнoгo прoвaдження.

Судoвo-медичнa  експертизa  для  кoжнoгo  з  видів 
кримінaльних  прaвoпoрушень,  пoв’язaних  з  нaдaнням 
медичнoї  дoпoмoги,  мaє  свoї  oсoбливoсті.  Нaприклaд,  
у  кримінaльних  прoвaдженнях,  відкритих  зa  oзнaкaми  
ст. 139 КК Укрaїни, зa дoпoмoгoю судoвo-медичнoї експер-
тизи неoбхіднo з’ясувaти, які медичні зaхoди міг здійсни-
ти медичний прaцівник щoдo  хвoрoгo:  зaстoсувaння ме-
дичних  препaрaтів,  медикaментів,  хірургічне  втручaння, 
зaпрoшення  відпoвіднoгo  спеціaлістa  для  дoпoмoги 
тoщo.  Тoбтo  бездіяльність  медичнoгo  прaцівникa 
має  бути  чіткo  кoнкретизoвaнo  судoвo-медичнoю 
експертизoю,  щo  дасть  змогу  перейти  дo  рoзв’язaння 
такoгo  зaвдaння:  встaнoвлення  причиннoгo  зв’язку  між 
кoнкретнoю бездіяльністю медичнoгo прaцівникa й шкід-
ливим нaслідкoм. Якщo шкідливий нaслідoк для життя й 
здoрoв’я  пoтерпілoгo мав місце  (хвoрий  пoмер,  oтримaв 
інвaлідність  тoщo),  для  з’ясувaння питaння прo причин-
ний  зв’язoк дoстaтньo перевірити  тaку версію: чи мoгли 
кoнкретні медичні зaхoди, від нaдaння яких ухилився ме-
дичний  прaцівник,  відвернути  несприятливий  нaслідoк 
для  пoтерпілoгo,  чи  нaслідoк  нaстaв  через  будь-які  інші 
причини, нa які не мoгли вплинути ці (упущені) зaхoди.

Кoжний член кoмісії має oзнaйoмитися з мaтеріaлaми 
прoвaдження,  які  нaявні  в  їх  рoзпoрядженні.  Крім  тoгo, 
неoбхіднo  oзнaйoмитися  з  результaтaми  відoмчoгo 
рoзгляду, зoкремa з кoпіями aктів кoмісії oргaнів oхoрoни 
здoрoв’я,  прoтoкoлaми  клінікo-aнaтoмічних  дaних  тoщo. 
Судoвo-медичний  експерт  зoбoв’язaний  прoвoдити  екс-
пертизу  й  дaвaти  виснoвки  відпoвіднo  дo  пoстaвлених 
перед  ним  питaнь.  Якщo  зміст  цих  питaнь  вихoдить  зa 
межі спеціaльних знaнь експертa aбo нaявних мaтеріaлів 
недoстaтньo для склaдaння виснoвку, експерт у письмoвій 
фoрмі має пoвідoмити прo це слідчoгo.

Експерту  в  неoбхідних  випaдкaх  нaдaється 
мoжливість oзнaйoмитися не лише з тими мaтеріaлaми, 
які  нaпрaвляються  нa  експертизу,  aле  й  з  усімa  інши-
ми  oбстaвинaми  кримінaльнoгo  прoвaдження.  Успіх 
експертизи  знaчнoю  мірoю  зaлежить  від  свoєчaснoгo 
її  признaчення.  Тoму  чaс  признaчення  експертизи 
дoцільнo  віднести  дo  мoменту,  кoли  відoмoсті,  які 
вміщенo в медичних дoкументaх,  буде утoчненo,  інoді 
перевіренo шляхoм  дoпиту  тa  прoведення  інших  слід-
чих дій.

Зміст  питaнь,  які  стaвляться  експерту,  не  пoвинен 
мaти прaвoвий  хaрaктер  і  вихoдити  зa межі  кoмпетенції 
експертa.  Щoб  виснoвoк  експертa  був  вичерпним,  пе-
релік питaнь має бути пoвним. У  зв’язку  з  цим питaння 
щoдo  ненaлежнoгo  нaдaння  медичнoї  дoпoмoги  мoжуть 
змінювaтися  зaлежнo  від  випaдку,  який  рoзглядaється. 
Aле  з-пoміж  великoї  кількoсті  питaнь  мoжнa  виділити 
нaйбільш хaрaктерні: 

1.  Чи  прaвильнo  булo  встaнoвленo  діaгнoз  хвoрoгo  ? 
Якщo ні, тo які причини й нaслідки цьoгo?

2. Чи в пoвнoму oбсязі прoведенo oбстеження хвoрoгo?
3.  Чи  відпoвідaлo  прoведене  лікувaння  хвoрoгo 

встaнoвленoму діaгнoзу?
4.  Чи  в  пoвнoму  oбсязі  нaдaнo  медичну  дoпoмoгу 

?  Якщo  ні,  тo  чим  пoяснюється  недoстaтня  медичнa 
дoпoмoгa і яких зaхoдів неoбхіднo булo вжити?

5. Чи не булo шкідливим лікувaння, яке зaстoсoвувaлoся 
дo хвoрoгo?

6. Чи не булo прoведене лікувaння хвoрoгo причинoю 
пoгіршення стaну йoгo здoрoв’я aбo причинoю смерті?

7.  Щo  булo  oснoвним  у  нaслідку  зaхвoрювaння  – 
хaрaктер  і  тяжкість  сaмoгo  зaхвoрювaння  aбo  лікaрські 
пoмилки, які дoпущенo під чaс лікувaння?

8.  Чи  свoєчaснo  булo  нaдaнo  медичну  дoпoмoгу 
хвoрoму? Якщo ні, тo які були нaслідки цьoгo?

9. Яку дoпoмoгу зa нaявних умoв мав нaдaти лікaр, ви-
явивши у хвoрoгo oзнaки зaхвoрювaння?

10.  Чи  зoбoв’язaний  був  лікaр  під  час  виявлення  у 
пaцієнтa  oзнaк  хвoрoби  вжити певних медичних  зaхoдів 
і яких сaме ?

11.  Чи  неoбхідний  був  термінoвий  oгляд  хвoрoгo? 
Якщo тaк, тo чи зoбoв’язaний був лікaр зa нaявних умoв 
oглянути  хвoрoгo  зрaзу  ж  після  йoгo  нaдхoдження  дo 
стaціoнaру (при зверненні дo лікaря)?

12.  Чи  були  пoрушення  чинних  інструкцій  прo 
лікувaння Якщo тaк, тo які сaме пoрушення були, дo якoгo 
нaслідку вoни призвели і хтo зa ці пoрушення має нести 
відпoвідaльність?

13.  Чи  булa  нaукoвo  oбґрунтoвaнoю  метoдикa,  якa 
зaстoсoвувaлaся під час лікувaння?

14. Чи прaвильнo булo вибрaнo метoдику oперaтивнoгo 
втручaння і чи прaвильнo її булo прoведенo?

15.  Чи  нaлежним  чином  булo  прoведенo 
післяoперaційний дoгляд і лікувaння хвoрoгo? [7, с. 76–78]

16.  Чи  існує  причинний  зв’язoк  між  ненaлежним 
нaдaнням  медичнoї  дoпoмoги  і  несприятливими 
нaслідкaми?  (Oбґрунтувaти  відсутність  причиннoгo 
зв’язку).

17.  Які  причини  тa  умoви  сприяли  скoєнню  дaнoгo 
злoчину? (Встaнoвлення цьoгo фaкту є oднією з функцій 
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судoвoгo  експертa  –  зaпoбігaння  злoчинaм  нa  підстaві 
зaстoсувaння спеціaльних знaнь [7, с. 212]).

У  слідчій  і  судoвій  прaктиці  під  час  рoзгляду 
кримінaльних прoвaджень дoсліджувaнoї кaтегoрії нa ви-
рішення судoвo-медичнoї експертизи перевaжнo пoдaється 
перелік тaких питaнь:

1.  Чи  пoтребувaв  стaн  хвoрoгo  термінoвoгo 
медичнoгo втручaння, звaжaючи нa дaні, які були відoмі 
нa  тoй  мoмент  oсoбі,  яку  звинувaчують  в  ненaдaнні 
дoпoмoги?

2. В чoму кoнкретнo мала прoявлятися швидкa медичнa 
дoпoмoгa, яку неoбхіднo нaдaти хвoрoму?

3. Які неoбхідні умoви для нaдaння швидкoї медичнoї 
дoпoмoги  (інструменти,  ліки  тoщo)?  Чи  мoжнa  булo 
нaдaти тaку дoпoмoгу зa відсутнoсті нaлежних умoв?

4.  Чи  існує  причинний  зв’язoк  між  бездіяльністю 
oсoби,  якa  не  нaдaлa  медичнoї  дoпoмoги,  тa  існуючими 
нaслідкaми  (несвoєчaсність  oперaції,  нaстaння  смерті 
тoщo) [9, с. 258–259]?

Рoзглядаючи дoсліджувaні кримінaльні прoвaдження, 
експертнa  кoмісія  має  брaти  дo  увaги  oб’єктивні  умoви, 
в  яких  діяв  підoзрювaний  лікaр.  Якщo  ці  умoви  не 
відпoвідaють  неoбхідним  вимoгaм  (відсутність  певних 
медикaментів,  інструментів,  діaгнoстичнoї  aпaрaтури, 
трaнспoрту,  непристoсoвaність  приміщення  тoщo),  тo 

експертнa  кoмісія  має  зaзнaчити,  чим  це  зумoвленo  
і  хтo  кoнкретнo  мав  зaбезпечити  неoбхідні  умoви  для 
нoрмaльнoї рoбoти [4, с. 161].

Виснoвки фoрмулюються нa oснoві oб’єктивних дaних, 
які встaнoвлені в прoцесі експертнoгo aнaлізу мaтеріaлів 
прoвaдження,  викoристaння  пoлoжень  медичнoї  нaуки, 
a  тaкoж  влaсних  перекoнaнь  експертів.  Вoни  не  мають 
дoпускaти пoдвійнoгo тлумaчення. 

Стрoки  прoведення  експертиз  в  КПК  не  зaкріпленo, 
aле  встaнoвленo  рядoм  інструкцій  прo  прoведення  екс-
пертиз.  Зoкремa  у  п.  3.8.  Інструкції  прo  прoведення 
судoвo-медичнoї  експертизи  зaзнaченo:  «Прoведення 
експертизи пoвиннo бути  зaкінчене прoтягoм oднoгo мі-
сяця з дня oтримaння від oргaнів дізнaння, пoпередньoгo 
слідствa  aбo  суду  всіх  неoбхідних мaтеріaлів. При  пере-
вищенні  експертoм  встaнoвлених  стрoків  він  пoвинен 
дaти усне рoз’яснення причин зaтримки нaчaльнику бюрo 
й  нaпрaвити  прo  це  письмoве  пoвідoмлення  oсoбі,  якa 
признaчилa експертизу». 

Виснoвки. Oтже,  учaсть  експертa  у  кримінaльнoму 
прoвaдженні, пoв’язaнoму з нaдaнням медичнoї дoпoмoги, 
є  зaвжди  неoбхіднoю.  Виснoвoк  судoвo-медичнoї  екс-
пертизи  дaє  мoжливість  слідчoму  oптимізувaти  прoцес 
рoзслідувaння,  встaнoвити  причини  тa  умoви  скoєння 
кримінaльних прaвoпoрушень.
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Статтю присвячено аналізу можливостей використання запахових слідів у встановленні, розшуку та ототожнення особи невідомого 
злочинця. Критично проаналізовано застосування відомих методів та прийомів використання засобів одорології під час проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Сформульовано практичні рекомендації (пропозиції) з удосконалення 
застосування методів і прийомів роботи зі слідами запаху.

Ключові слова: одорологія, сліди запаху, одорологічні властивості та ознаки особи злочинця, ідентифікація особи невідомого  
злочинця.

Статья посвящена анализу возможностей использования запаховых следов в установлении, розыске и идентификации личности не-
известного преступника. Критически проанализировано применения известных методов и приемов использования средств одорологии 
при проведении отдельных следственных (розыскных) действий в уголовном производстве. Сформулированы практические рекоменда-
ции (предложения) по совершенствованию применения методов и приемов работы со следами запаха.

Ключевые слова: одорология, следы запаха, одорологические свойства и признаки личности преступника, идентификация лич-
ности неизвестного преступника.

The article is devoted to the analysis of the possibilities of usings cent traces in the identification, tracing and identification of the identity of 
an unknown criminal. Critical analysis of the application of known methods and techniques of using the means of health in the conduct of certain 
investigative (search) actions in criminal proceedings. Practical recommendations (proposals) on improving the application of methods and tech-
niques for working with traces of odor are formulated.

Key words: Odorology, tracesofthesmell, odorological properties and signs of the identity of the perpetrator, identity of the unknown  
criminal.

Постановка проблеми. Термін  «запах»  має  два  зна-
чення.  По-перше,  нимвизначають  властивості  матері-
альних об’єктів – фізичних тіл тваринного, рослинного і 
мінерального походження, що безперервно відділяют (ви-
паровують) у зовнішнє середовище частинки (молекули), 
які разом  із повітрям потрапляють в нюховий орган лю-
дини (тварини) і впливають на нього. По-друге, терміном 
«запах» визначають суб’єктивне сприйняття (відображен-
ня), що  виникає  в  людини  внаслідок  взаємодії  частинок 
пахучого речовини з нюховими рецепторами [1].

За умов, коли особу ймовірного  злочинця невстанов-
лено, а в базі даних одорологічного криміналістичного об-
ліку недостатньо зразків для порівняльної одорологічної 
вибірки, слід спробувати встановити зв’язок між елемен-
тами, вилученими з місця злочину, запаховими слідами з 
притаманним кожній людини специфічним запахом, який, 
до певної міри, відображує його індивідуальні особливос-
ті (стан, вік, стать, наявність відхилень або захворювань, 
у тому числі психологічних і психічних відхилень, звички 
тощо).

Останнє нам вбачається перспективним  і  актуальним 
науковим завданням. Саме на цьому, на нашу думку, має 
бути зосереджена пізнавальна активність сучасних дослі-
джень у цій галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У  60-х 
роках  минулого  століття  в  криміналістиці  виник  новий 
напрямок, який дозволяє використовувати запах для роз-
шуку  злочинців  по  їхніх  слідах,  установлення  групової 
приналежності  або джерела походження твердих, рідких 
і сипучих тіл, що мають специфічні властивості запаху, а 
також відшукувати предмети – речові докази.

Із  того  часу  з  одорологічної  тематики  видано  понад 
800  наукових  праць,  у  т.ч.  монографій,  спеціальних  на-
вчальних та методичних посібників. До них, у першу чер-
гу, слід віднести роботи: В.Д. Басая [2–6], П.Д. Біленчука 

[7], А.І. Вінберга [8], О.А. Грошенкова [9], О.А Кириченка 
[10–12], В.И. Крутова [13], Р.Х. Райта [14], М.В. Салтев-
ського  [15], В.И. Старовойтова  [16], К.Т. Сулимова  [17], 
Н.Н.Тарнаева [18], Г.В. Федорова [19–20], В.И. Шиканова 
[21] та багато інших [22].

Підсумком на той час розвитку одорологічних проблем 
стала Перша міжнародна одорологічна науково-практична 
конференція, яка мала місце в 2000 р. за участю представ-
ників багатьох країн світу, де українській і польській де-
легаціям було доручено очолити групу з розробки єдиної 
міжнародної методики комісійної одорологічної експерти-
зи та інших пов’язаних із цим проблем [23, с. 21–22].

Проте напрацювання дослідників, які досягли певних 
успіхів у свій час, не знайшли в достатній мірі своє подо-
вження в сучасних наукових працях.

Мета статті. Значення  запахових  слідів  у  слідчій, 
оперативно-розшуковій і судовій практиці має тенденцію 
до  зростання,  пропорційне  запровадженню  нових  тех-
нічних  засобів, методик, у  тому числі  з біології  та хімії, 
комп’ютерних  і технічних приладів. Внаслідок цього ре-
зультати одорологічних досліджень все частіше викорис-
товуються в матеріалах кримінальних проваджень в якості 
важливих джерел доказів.

Тому розробка криміналістичних рекомендацій з удо-
сконалення існуючих технічних засобів, методів і прийо-
мів роботи зі слідами запаху є актуальною й своєчасною.

Виклад основного матеріалу. Запахові сліди – це га-
зоподібні  речовини,  що  відрізняються  від  традиційних 
матеріальних слідів своєю динамічністю. Запаховий слід 
утворюється в тому випадку, якщо речовина безперервно 
з твердого або рідкого стану переходить у газоподібний. 
Предмет  є  джерелом  запаху  доти,  поки  з  поверхні  його 
відокремлюються в навколишнє середовище молекули ре-
човини. Наприклад, сокира, який тримав в руці злочинець, 
є джерелом  запахових слідів до  тих пір, поки не припи-
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ниться процес випаровування потожирового речовини, що 
є на її рукоятці.

Запаховий  слід  можна  визначити  як  газоподібну  ре-
човину, що містить якісну інформацію про матеріальний 
об’єкт. Таке визначення не є вичерпним, але воно вірно ві-
дображає сутність поняття. За Бєлкіним, запаховий слід – 
це  інформація,  що  переноситься  під  час  випаровування 
від  запахоутворюючих  поверхонь  на  об’єкти  зовнішньої 
обстановки.

Запахові сліди – це новий вид слідів у криміналістиці, 
вони значно відрізняються від традиційних властивостя-
ми, прийомами і технічними засобами роботи під час ви-
користання їх у розслідуванні злочинів.

Запахові  сліди  до  недавнього  часу  не  відносили  до 
предмету  судового  слідоведення,  оскільки  не  було  ме-
тодики  їх  збирання,  збереження  і  дослідження. У  даний 
час є підстави говорити про запахові сліди в слідовідчо-
му аспекті, оскільки  існують засоби  і прийоми збирання 
і  збереження  таких слідів  із метою одержання доказової 
інформації.

За механізмом речовини запахові сліди відрізняються 
від  слідів-предметів  і  слідів-відображень  специфічним 
агрегатним  станом  речовини-слідоносія.  Звідси  запахо-
ві  сліди мають характерні властивості,  які детермінують 
способи і засоби виявлення, фіксації і дослідження.

Одорологія – від латинського – «запах» і грецького – 
«слово, вчення».

Кінологія – від грецького, родовий відмінок – собака.
Ольфактроника – від латинського «нюх».
Багато десятків хімічних сполук, які виділяються люди-

ною, є продуктами її життєдіяльності. Ці сполуки (летючі 
метаболіти) утворюються в організмі в процесі обміну ре-
човин і виділяються в навколишнє середовище з повітрям, 
що видихається, сечею, секретами потових і сальних залоз. 
Деякі з них несуть інформацію про статеву приналежність, 
фізіологічний, функціональний та емоційний стани люди-
ни. Крім постійних ознак індивідуума, ці сполуки можуть 
відображати  і  тимчасові  (випадкові)  ознаки  (місце  недав-
нього перебування, з’їдену їжу і так далі). Встановлено, що 
застосовуючи відповідні прийоми, можна виявити, вилучи-
ти, закріпити і тривалий час (кілька років) зберігати моле-
кули запаху людини без зміни ними своїх властивостей.

Значимість  запахових  слідів  для  вирішення  криміна-
лістичних завдань обумовлена тим, що запахове слідоут-
ворення відбувається практично безперервно і продовжу-
ється до тих пір, поки існує джерело запаху і умови його 
формування. Запахові сліди умовно ділять на три групи: 
свіжі («гарячі»), нормальні і «холодні».

Сліди першої групи – свіжі  («гарячі») – виявляються 
протягом  однієї  години  з  моменту  залишення,  другої  – 
нормальні – в період від одного до трьох годин, третьої – 
«холодні» – через три години після залишення запаху.

У  непровітрюваних,  закритих  приміщеннях  запахові 
сліди зберігаються на слідоносіях  із високою абсорбцій-
ною ємністю до двох років.

За  характером  утворення  запахові  сліди  підрозділя-
ються на сліди-запахи і сліди – джерела запаху. Сліди-за-
пахи характеризуються як одноразове явище, пов’язане з 
випаровуванням молекул пахучих речовин, що знаходять-
ся  в  замкнутому просторі  і швидко розсіюються  за його 
межами.  До  слідів  –  джерел  запаху  відносяться  тверді 
і  рідкі  об’єкти,  з  поверхні  яких  молекули  речовини  слі-
ду  випаровуються  безперервно,  взаємодіючи  при  цьому  
з нюховими рецепторами.

До запахів, залишеним людиною, завжди домішуються 
так звані фонові запахи: пошкодженого ґрунтового покри-
ву, розчавлених дрібних комах, рослин і тому подібного.

Для правильного визначення можливих місць присут-
ності  запахових  слідів  і  об’єктів-запахоносіїв  необхідно 
моделювати поведінку злочинців на місці події, звертаючи 
увагу на місця тривалого їх перебування.

Оскільки запахові сліди утворюються в результаті без-
посереднього контакту різних об’єктів із безперервно ге-
неруючим джерелом – тілом людини, пахучі речовини лю-
дини можна відбирати з його тіла, одягу, належних йому 
речей, документів, об’ємних і поверхневих слідів ніг і рук, 
із  перепон,  які  він  долав  або  ушкоджував,  тіла  й  одягу 
жертви, предметів і знарядь злочину, з повітря приміщень, 
де джерело запаху (людина) постійно або тимчасово пере-
бував. Носіями запаху можуть служити і виділення люди-
ни (сеча, сперма та інші), а також волосся і лусочки шкіри 
[24, с. 268–271].

На сьогодні існує декілька теорій запаху [25, c. 12–13]. 
Проте жодна з них не відповідає на багато теоретичних та 
практичних питань.

Істотна для криміналістики властивість запахів поля-
гає в їх індивідуальності [26, c. 57].

Отже,  найбільш  розповсюдженим  джерелом  запаху  
є людина. А.І. Вінберг писав: «Запах виходить від будь-якої 
людини. Він  індивідуальний:  ця  індивідуальність  визна-
чається специфічними особливостями шкірних, потових, 
сальних  та  ендокринних  залоз»  [27,  c.  6].  Запах людини 
складається  із  сукупності «набору» речовин  [14,  c. 105]. 
До них слід віднести: власні  запахи людини, пов’язані  з 
фізіологічною  діяльністю  різних  залоз,  захворюваннями 
окремих органів, дієтою; запахи, що вносяться предмета-
ми туалету і гігієни (мило, парфуми, креми тощо) і запахи, 
пов’язані  з  побутовими  і  професійними  умовами.  Вна-
слідок  змішування  цих  компонентів  утворюється  запах 
конкретної  людини. Однак «букет»  запаху людини може 
змінюватися – одні запахи можуть превалювати над інши-
ми. Очевидно, що в «букеті»  запаху людини в робочому 
і вихідному одязі концентрація власного запаху тіла лю-
дини неоднакова: в першому випадку вона буде меншою,  
в другому – більшою [25, c. 18–19].

Основними  завданнями  як  тваринної  (із  залученням 
собак, свиней; слонів, білих ведмедів, гризунів, равликів 
й  навіть  бджіл  тощо),  так  і  інструментальної  одорології  
є  розробка  методів  і  апаратури,  здатних  реєструвати 
спектр летучих речовин, що визначають запах, із наступ-
ним документуванням його у  вигляді, що піддається на-
ступній  математичній  та  аналітичній  обробці.  З  метою 
отримання інформації про особу невідомого злочинця, чи 
людиною взагалі залишено запаховий слід (чи іншою істо-
тою), про стать, вік, наявні захворювання (як фізичні, так і 
психічні), професію, деякі звички, навіть якості характеру 
(наприклад, за типом духів); подальші дослідження надда-
дуть нам ще більші результати (цю інформацію отримано 
з електронних ресурсів, власних дослідів та спостережень 
і результатів опитування респондентів).

Запорука успішного використання запахового матери-
алу – його грамотний збір із використанням відповідного 
пакувального приладдя.

Що  зараз  входить  до  складу  криміналістичної  валізи 
для  забезпечення  заходів  криміналістичної  одорології? 
Детектори  запаху:  валіза  з  ременем;  баночки  з  кришка-
ми; щипці прямі; медичні хомути прямі; вигнуті ножиці; 
клейкі етикетки; алюмінієва фольга; одноразові рукавич-
ки; олівці; описплати; документація; пінцети, ножиці і ме-
дичні  затискачі.  В  одорологічний  набір  входять:  пакети; 
нітриловінеопудрені рукавички; червоні пломби; стериль-
ний пінцет.

Пакети,  що  будуть  входити  до  складу  набору,  пови-
нні  бути  виготовлені  з  крафтового  металізованого  паперу.  
А папір вироблений без використання хімічних домішок, що 
надає йому нейтральні запахові властивості. Що унеможлив-
лює потрапляння до нього сторонніх запахів. Пакети повинні 
містити фольговий конверт, в якому знаходиться стерильна 
фланелева  серветка  для  відбору  одорологічної  проби.  Для 
зручного  документування  обставин  вилучення  запахового 
сліду на титульну сторону пакету нанесені спеціальні наліп-
ки  для  внесення  інформації. Надійність  зберігання  доказів 
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забезпечиться  спеціальними  пронумерованими  пломбами 
синього та червоного кольору для захисту від несанкціонова-
ного відкриття пакету. У випадку відклеювання такої пломби 
синього кольору та спроби повернути її на попереднє місце 
автоматично  висвітлюється  напис:  «OPEN  OPEN  OPEN». 
Червоні  пломби  «УВАГА!  ОБЕРЕЖНО!  ОПЛОМБОВА-
НО!» використовуються для запахового сліду.

Висновки. Розвиток  даної  галузі  та  подальше  вдо-
сконалення  її  прийомів  і  методів  має  суттєве  значення, 
нерідко тільки завдяки  їхньому застосуванню може бути 
отримано інформацію, яка дає можливість розшукати зло-
чинця та в подальшому викрити його у вчиненні злочину, 
по відношенню до якого провадиться кримінальне прова-
дження.
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У статті досліджуються загальні проблеми використання оперативної інформації у діяльності підрозділів, які забезпечують внутрішню 
безпеку в діяльності органів внутрішніх справ. Здійснено аналіз положень чинного законодавства щодо використання оперативними під-
розділами оперативної інформації. Пропонуються деякі зміни в нормативному забезпеченні діяльності підрозділів внутрішньої безпеки.

Ключові слова: підрозділи внутрішньої безпеки, оперативна інформація, органи внутрішніх справ, забезпечення безпеки, джерела 
оперативної інформації. 

В статье исследуются общие проблемы использования оперативной информации в деятельности подразделений, которые обе-
спечивают внутреннюю безопасность в деятельности органов внутренних дел. Осуществлен анализ положений действующего законо-
дательства в части использования оперативными подразделениями оперативной информации. Предлагаются некоторые изменения в 
нормативном обеспечении деятельности подразделений внутренней безопасности.

Ключевые слова: подразделения внутренней безопасности, оперативная информация, органы внутренних дел, обеспечение без-
опасности, источники оперативной информации.

The article examines the general problems of using the operational information of the activities of departments that provide internal security 
in the activities of internal Affairs bodies. The analysis of the current legislation regarding the use of the operational units operational information. 
Suggests some changes in regulatory support of activity of divisions of internal security.

Key words: internal security, intelligence, internal аffairs bodies, action by the security, sources of operational information.

Постановка проблеми. Система  органів  внутрішніх 
справ (надалі – ОВС) України забезпечує виконання одно-
го з головних завдань держави – захисту прав та законних 
інтересів  її  громадян.  При  цьому  безпека  системи  ОВС 
України є не тільки внутрішньою відомчою проблемою, а 
має загальнодержавне значення. Для забезпечення безпе-
ки системи ОВС створені спеціальні підрозділи внутріш-
ньої безпеки (надалі – ВБ) МВС України. 

Будучи  окремим  структурним  елементом  МВС,  під-
розділи ВБ мають свої, специфічні завдання. Особливість 
цих завдань зумовлює наявність специфічних проблем, які 
виникають у процесі  службової діяльності цих підрозді-
лів. Одним з актуальних питань діяльності підрозділів ВБ 
є можливість отримання, об’єктивної перевірки та реалі-
зації на законних підставах оперативної інформації.

Стан опрацювання. Дослідженням  проблем  щодо 
діяльності  підрозділів  внутрішньої  безпеки  МВС  Укра-
їни  займались  О.Ф.  Гіда,  М.В.  Грищенко,  Р.Я.  Лунга,  
С.О.  Пічкуренко,  М.А.  Погорецький,  О.Ю.  Сафронов,  
С.І. Секереш,  І.Р. Шинкаренко  та  ін. Водночас  зазначені 
автори досліджували лише окремі проблемні питання, які 
не  стосувались  усієї  проблематики  використання  опера-
тивної  інформації у діяльності підрозділів ВБ. У зв’язку 
з цим існує потреба у здійсненні аналізу теоретичних пи-
тань  та  практичного  використання  наукових  досліджень 
вказаних  проблем  у  діяльності  підрозділів ВБ. Актуаль-
ність дослідження також зумовлюється загальним станом 
боротьби зі злочинністю у державі та високим рівнем ко-
румпованості в системі правоохоронних органів.

Метою статті є висвітлення комплексної характерис-
тики найбільш суттєвих проблем, які виникають у діяль-
ності підрозділів ВБ під час здійснення впливу на систему 
безпеки  ОВС  України  шляхом  використання  отриманої 
оперативної інформації. 

Виклад основного матеріалу. Оперативно-розшукова 
діяльність (надалі – ОРД) є важливою галуззю державно-
правової діяльності правоохоронних органів. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшуко-
ву діяльність» [1] «завданням оперативно-розшукової діяль-
ності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні 
діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які перед-
бачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-під-
ривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та ор-
ганізацій з метою припинення правопорушень та в інтересах 
кримінального судочинства, а також отримання інформації в 
інтересах безпеки громадян, суспільства і держави». 

Саме наявність отриманої у законний спосіб достовір-
ної інформації дозволяє підрозділам, які здійснюють ОРД, 
керуючись  наданими  повноваженнями,  вирішувати  такі 
основні завдання: 

– попереджувати, своєчасно виявляти і припиняти зло-
чини, викривати причини та умови, які сприяють вчинен-
ню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень; 

–  виконувати  письмові  доручення  слідчого,  вказівки 
прокурора та ухвали слідчого судді (суду), запити повно-
важних  державних  органів,  установ  та  організацій  про 
проведення оперативно-розшукових заходів; 

– виконувати у межах своєї компетенції запити право-
охоронних органів інших держав або міжнародних право-
охоронних організацій відповідно до законодавства Укра-
їни, міжнародних договорів України, а також установчих 
актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, 
членом яких є Україна; 

–  інформувати  відповідні  державні  органи  про  відо-
мі їм факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці сус-
пільства і держави, а також про порушення законодавства, 
пов’язані із службовою діяльністю посадових осіб; 

– здійснювати взаємодію між собою та іншими право-
охоронними  органами,  зокрема  відповідними  органами 
іноземних  держав  та  міжнародних  антитерористичних 
організацій,  з  метою швидкого  і  повного  попередження, 
виявлення та припинення злочинів; 

– забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку 
працівників  суду  і  правоохоронних органів,  осіб,  які на-
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дають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяль-
ності,  осіб,  які  беруть  участь  у  кримінальному  судочин-
стві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб; 

– брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного за-
хисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактив-
них відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, 
а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску 
до особливих робіт. 

У разі  виявлення ознак  злочину оперативний підроз-
діл,  який  здійснює  оперативно-розшукову  діяльність, 
зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в 
яких  зафіксовано  фактичні  дані  про  протиправні  діяння 
окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена 
Кримінальним кодексом України, до відповідного органу 
досудового розслідування для початку  та  здійснення до-
судового розслідування. 

 Зазначені  завдання здійснюються,  зокрема, підрозді-
лами ВБ МВС України. Оперативно-розшукова діяльність 
підрозділів ВБ здійснюється заради отримання інформації, 
її накопичення, обробки, аналізу та вжиття відповідних за-
ходів з метою впливу на сукупність проблем, які існують 
в ОВС. Відомо, що наявність попередньої інформації про 
злочин і особу, яка його вчинила, є основою запобігання 
злочину або його розкриття.

У багатьох випадках поряд  із  гласними, що передба-
чаються  кримінально-процесуальним  законом,  заходами 
щодо встановлення істини та виявлення порушників слід 
також  використовувати  і  негласні  оперативно-розшукові 
методи пошуку, порядок проведення яких регулюється не 
Кримінальним  процесуальним  кодексом,  а  іншими  зако-
нами та нормативними актами, які регламентують діяль-
ність підрозділів ВБ. 

Слід зазначити, що обов’язково у відомчих норматив-
них актах має бути законодавчо передбачений своєчасний 
обмін  інформацією  оперативно-розшукового  характеру 
між підрозділами ВБ, оперативними підрозділами систе-
ми ОВС та іншими правоохоронними та контролюючими 
органами,  що  здійснюють  оперативно-розшукову  діяль-
ність.  Зокрема,  в  системі ОВС створюються  галузеві  ін-
формаційні  мережі,  які  є  складовою  частиною  інформа-
ційної мережі правоохоронних органів. У правоохоронних 
відомствах  організовуються  спеціальні  галузеві  служби, 
що  займаються  інформаційним  забезпеченням.  Під  час 
створення  інформаційних мереж для взаємодії оператив-
них підрозділів в інтересах інформаційного забезпечення 
оперативно-розшукової  діяльності  обов’язково  врахову-
ється необхідність оперативності та безпеки інформацій-
ного обміну.

Для функціонування автоматизованих  інформаційних 
систем  необхідна  інформація,  яка,  зокрема,  одержується 
від працівників оперативних підрозділів. Інформацію опе-
ративний працівник може отримувати з різних джерел.

Головними носіями  інформації  завжди  є  люди,  доку-
менти, засоби безпровідного і провідного зв’язку, електро-
нні системи обробки інформації, інші наявні джерела.

З огляду на розбіжність характеристик  інформації чи 
у разі її наявності в достатньому обсязі оперативний пра-
цівник ВБ повинен враховувати будь-яку додаткову інфор-
мацію, якою б вона не була (початковою чи загальною).

Джерела інформації можуть бути відкритими (легаль-
ними) і загальнодоступними або закритими (конфіденцій-
ними).

До відкритих джерел належать усі засоби масової  ін-
формації, різні офіційні звіти, повідомлення, відкриті ста-
тистичні дані, протоколи та інші джерела, які не мають об-
межень на розповсюдження і використання. При цьому те, 
що для інших здається беззмістовним повідомленням, для 
оперативного  працівника  може  мати  неабиякий  інтерес. 
Тому важливо користуватися правилом, яке підказує саме 
життя: шукати у звичайному незвичайне та, навпаки, у не-
звичайному звичайне. 

Для  розв’язання  службових  завдань  потрібна  опти-
мальна інформація. Інформація буде корисною тільки тоді, 
коли її можна використати, легалізувати, а це залежить від 
її повноти, конкретності, своєчасності. Під час здійснен-
ня підрозділами ВБ оперативно-розшукової профілактики 
вирішується питання використання оперативно-розшуко-
вої  (зокрема, агентурної)  інформації в  індивідуальних та 
загальних профілактичних цілях. У  зв’язку  з цим є про-
блема легалізації інформації,  її введення в офіційну про-
цедуру профілактики. Для цього необхідно застосовувати 
документування шляхом використання двох видів опера-
тивно-розшукової  інформації  профілактичного  призна-
чення – інформації орієнтуючого призначення та інформа-
ції, що використовується в індивідуально-профілактичних 
заходах. 

Поряд  з  основними  заходами  ОРД,  які  використову-
ються підрозділами ВБ для профілактики та під час доку-
ментування протиправних дій, можуть використовуватися 
такі  заходи:  індивідуальні  бесіди,  компрометація  лідерів 
угрупувань, переведення в інші колективи тощо.

Діяльність підрозділів ВБ, по суті, мало чим відрізня-
ється  від  діяльності  інших оперативних підрозділів  пра-
воохоронних  органів.  Відповідно  до  чинних  відомчих 
нормативних актів МВС України вони застосовують такі 
ж методи й засоби оперативно-розшукової діяльності, які 
використовуються у діяльності інших оперативних підроз-
ділів МВС, СБУ, податкової міліції, Міністерства оборони, 
Департаменту виконання покарань, прикордонної служби 
тощо. Водночас специфіка діяльності підрозділів ВБ від-
різняється від інших, аналогічних за функціями служб. 

Насамперед  різниця  полягає  у  спрямованості  їхньої 
діяльності, оскільки діяльність підрозділів ВБ спрямова-
на на запобігання злочинам та іншим правопорушенням, 
які вчинюються спеціальними суб’єктами – працівниками 
ОВС. Слід зазначити, що, як правило, більшість осіб, які 
перевіряються  або  перебувають  в  оперативній  розробці, 
мають  аналогічну юридичну  освіту  та  спеціальну підго-
товку,  знайомі або користуються у своїй професійній ді-
яльності  засобами  та методами ОРД,  об’єднані  єдиними 
для всіх працівників міліції загальними повноваженнями і 
виконують аналогічні за змістом завдання.

Крім  того,  слід  враховувати  той  факт,  що  існування 
корпоративних  інтересів  у  системі  МВС  також  відіграє 
суттєву роль в оцінці діяльності підрозділів ВБ. Принцип 
корпоративності  в МВС,  як  і  в  інших  високоорганізова-
них системах, базується на положеннях, згідно з якими всі 
працівники ОВС, зокрема й працівники ВБ, є співробітни-
ками міліції та представниками однієї структури. Тому всі 
мають дбати про формування позитивного іміджу системи 
ОВС, намагатися «не виносити сміття з хати». Зазначені 
обставини  ускладнюють  подолання можливого  психоло-
гічного  дискомфорту під  час  виконання функціональних 
обов’язків працівниками ВБ, особливо це стосується тих 
працівників, які нещодавно прийшли на роботу до підроз-
ділу  з  інших  служб ОВС. При цьому  до  нового  статусу, 
який  зобов’язує  здійснювати  перевірку  і  документувати 
колишніх  «товаришів  по  зброї»,  відразу  пристосуватися 
досить  проблематично.  Завжди  є  вірогідність  виникнен-
ня  конфлікту  інтересів  між  основними  завданнями,  що 
стоять  перед  підрозділами  ВБ,  моральними  принципа-
ми працівників  та  корпоративними цінностями  системи. 
Врахування й оптимізація зазначених обставин є одним з 
основних факторів під час формування поглядів на оцінку 
діяльності підрозділів ВБ. 

На нашу думку, під час відбору і підготовки потенцій-
них кандидатів до підрозділів ВБ та формування кадрово-
го складу цієї служби необхідно обов’язково враховувати 
принципи  моралі  та  службової  етики.  Це  буде  сприяти 
більш динамічному формуванню у працівників ВБ пози-
тивного  ставлення  до  виконання  службових  обов’язків. 
При  цьому  одним  з  основних  напрямів  діяльності  цієї 
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служби  повинна  бути  діяльність  щодо  запобігання  вчи-
ненню  злочинів  та  інших правопорушень на  ранніх  ста-
діях шляхом своєчасного виявлення працівників ОВС, що 
здатні до протиправних дій, вжиття щодо них відповідних 
заходів  реагування.  Результати  такої  діяльності  повинні 
забезпечити формування позитивного іміджу всієї систе-
ми ОВС. 

У разі виявлення працівниками ВБ правопорушень, зо-
крема злочинів, саме своєчасне  інформування особового 
складу про вжиття відповідних заходів реагування до ви-
нних осіб повинно слугувати утримуючим фактором для 
всіх діючих працівників, які, можливо, тільки збираються 
порушити закон. Для цього необхідна висока поінформо-
ваність  щодо  негативних  явищ  у  самій  системі  ОВС  та 
підтримка  офіційної  позиції  керівництва  МВС,  спрямо-
ваної на формування нетерпимості до осіб, що скоюють 
правопорушення і злочини. 

Вважаємо,  що  необхідно  активізувати  дії,  спрямова-
ні  на формування  у  суспільстві  та  всій  системі ОВС  за-
гального  позитивного  ставлення  до  осіб,  які  сумлінно 
дотримуються вимог закону, закріплення думки, що бути 
законослухняним громадянином і дисциплінованим служ-
бовцем є матеріально вигідно та доцільно, можливо, варто 
матеріально стимулювати таких осіб. 

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про оперативно-роз-
шукову  діяльність»  матеріали  оперативно-розшукової  
діяльності використовуються: 

– як приводи та підстави для початку досудового роз-
слідування;

– для отримання фактичних даних, які можуть бути до-
казами у кримінальному провадженні; 

–  для  попередження,  виявлення,  припинення  і  роз-
слідування  злочинів,  розвідувально-підривних  посягань 
проти  України,  розшуку  злочинців  та  осіб,  які  безвісти 
зникли; 

– для забезпечення безпеки працівників суду, правоо-
хоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінально-
му судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів, а 
також співробітників розвідувальних органів України та їх 
близьких родичів, осіб, які конфіденційно співпрацюють 
або співпрацювали з розвідувальними органами України, 
та членів їхніх сімей; 

– для взаємного  інформування підрозділів, уповнова-
жених  здійснювати  оперативно-розшукову  діяльність,  та 
інших правоохоронних органів; 

– для інформування державних органів відповідно до 
їхньої компетенції. 

Досить  проблемним  нині  є  питання  добору  та  вико-
ристання підрозділами ДВБ джерел негласної інформації з 
метою попередження та припинення злочинів. Формуван-
ня негласного апарату підрозділів ВБ і пошук потенційних 
джерел  негласної  інформації  здійснюються,  як  правило, 
серед працівників ОВС. Діяльність вказаних осіб щодо на-
дання достовірної оперативної інформації має деякі особли-
вості і проблеми. Як свідчить власний практичний досвід та 
досвід інших практичних працівників, підбір і співпраця із 
джерелами негласної інформації, їх використання повинно 
спиратися  на  наявність  високоморальних  принципів  і  до-
тримання корпоративних цінностей (у їх позитивному ро-
зумінні). Важливим, на нашу думку, є етап перевірки отри-
маної від вказаних джерел оперативної інформації. 

Досягнення позитивних результатів в оперативно-роз-
шуковій  діяльності  підрозділів  внутрішньої  безпеки  не-
можливе без удосконалення роботи з особами, що співп-
рацюють  з  ОВС  на  конфіденційній  основі.  При  цьому 
наявність  проблем на  цьому  напрямі  оперативно-розшу-
кової діяльності викликає потребу в проведенні наукових 
досліджень.

Одним з основних напрямів діяльності  і  завдань під-
розділів  внутрішньої  безпеки  є  захист  системи  МВС 
України  в  інтересах  суспільства,  коли  забезпечується  її 

стабільне функціонування та нейтралізація загроз її ціліс-
ності.  З цією метою підрозділами ВБ  здійснюється  збір, 
накопичення,  систематизація  та  оброблення  інформації 
щодо негативних явищ і тенденцій, спрямованих на дес-
табілізацію системи, проведення системного аналізу опе-
ративної обстановки на лінії внутрішньої безпеки з метою 
прогнозування,  своєчасного  виявлення  та  упередження 
розвитку негативних процесів у структурних підрозділах 
ОВС, попередження і виявлення серед діючих працівників 
фактів  зловживань службовим становищем, корупційних 
діянь, інших правопорушень. 

Виконання  цих  завдань  підрозділами  ВБ  неможливе 
без своєчасного отримання достовірної інформації, зокре-
ма з використанням можливостей осіб, що негласно співп-
рацюють  зі  службою.  Наявність  достовірної  інформації 
щодо негативних процесів в ОВС та щодо осіб, які замис-
люють, готують або вчиняють протиправні дії, є основою 
для результативної діяльності цієї служби щодо запобіган-
ня злочинам у системі ОВС. 

З огляду на це можна виокремити такі типові ситуації, 
що виникають під час отримання оперативної інформації 
про можливі протиправні діяння:

1)  звернення  до  правоохоронних  органів  особи  з  за-
явою про протиправну діяльність працівника ОВС;

2)  отримання  оперативним  працівником  гласної  або 
негласної  інформації  про  факти  готування  чи  вчинення 
злочинів  від  негласних  співробітників  чи  інших  осіб  та 
правоохоронних органів.

Залежно  від  вказаних  ситуацій  застосовується  той 
чи  інший  алгоритм  дій  працівників  ВБ.  При  цьому 
обов’язковою  умовою  перед  застосуванням  оперативно-
розшукових  заходів  повинна  бути  попередня  перевірка 
достовірності отриманої  інформації. З цією метою необ-
хідно  перевірити  джерело,  з  якого  надійшла  та  чи  інша 
оперативна інформація, встановити, чи не є отримана ін-
формація дезінформацією, метою якої може бути наведен-
ня наклепу на працівників ОВС, що чесно виконують свої 
службові обов’язки. 

Для  встановлення  правдивості  будь-якої  оперативної 
інформації необхідно використовувати декілька способів і 
джерел її перевірки. Встановлення надійності джерел опе-
ративної інформації та, відповідно, її достовірності дозво-
лить заощадити сили і засоби у разі подальшої перевірки 
інформації, яка є неправдивою. 

Слід зазначити, що під час використання можливостей 
негласних  співробітників  слід  спиратися  насамперед  на 
взаємні людські взаємини між оперативним працівником 
внутрішньої  безпеки  та  джерелом  негласної  інформації. 
Справді якісна та результативна співпраця можлива за на-
явності спільних  інтересів, поглядів на життя  і довірчих 
відносин,  а  в  кращому  варіанті,  як  показує  практика,  на 
підставі дружніх взаємин.

Підставами для використання можливостей негласних 
джерел  інформації  у  діяльності  підрозділів  внутрішньої 
безпеки можуть бути положення  статті  11 Закону Украї-
ни  «Про  оперативно-розшукову  діяльність»  [1],  якими 
зафіксовано  можливість  реалізації  громадянами  їхнього 
конституційного права на захист від протиправних пося-
гань через надання органам, які здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, сприяння у підготовці і проведенні 
оперативно-розшукових заходів. 

Пропонується  внести  до  відомчої  інструкції,  яка  ре-
гламентує діяльність підрозділів ВБ, положення, згідно з 
яким під час одержання оперативної інформації від інших 
оперативних  підрозділів  щодо  протиправної  діяльності 
працівників ОВС, а також інформації про протиправні дії 
стосовно працівників ОВС та їхніх родичів, працівникам 
підрозділів ВБ (з дозволу керівників кримінальної міліції) 
може надаватися право на зустріч із джерелом оператив-
ної інформації (за його згодою) у присутності оперативно-
го працівника цього підрозділу. У разі необхідності дже-



242

№ 1 2017
♦

рело оперативної  інформації  (за його згодою) може бути 
передано на зв’язок працівнику внутрішньої безпеки. 

Висновки. Таким  чином,  для  забезпечення  якісного 
функціонування оперативної діяльності підрозділів внутріш-
ньої безпеки їхнє інформаційно-аналітичне забезпечення та 
використання  оперативних  обліків  повинно  здійснюватися 
незалежно, із забороною доступу інших структур. 

Слід  зазначити,  що,  як  свідчить  практичний  досвід, 

закритість  обліків  оперативно-розшукової  діяльності  під-
розділів ВБ відіграє загалом позитивну роль, що дозволяє 
отримати якісні результати оперативної розробки і забезпе-
чити збереження отриманої інформації. Особливо це стосу-
ється діяльності, пов’язаної із взаємодією з особами, що пе-
ребувають на зв’язку в підрозділах ВБ. Повне шифрування 
базових даних вказаних осіб є обов’язковою умовою забез-
печення їхньої безпеки і результативності їхньої діяльності.
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СТРУКТУРНиЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВиТКУ ЗАПОБІЖНих ЗАхОДІВ, 
НЕ ПОВ’ЯЗАНих ІЗ ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ, В КРиМІНАЛьНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАїНи
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Визнання Української держави правовою на сьогодні належить розглядати не як реальність, а як одну з першочергових задач, яка 
ще знаходиться на стадії вирішення в ході реформуванні існуючих правових інститутів. При цьому основну увагу слід звернути саме на 
необхідність захисту прав людини від безпідставного втручання органів державної влади та посадових осіб у приватне життя. Суспіль-
ство довірило державі боротьбу із самим небезпечним видом девіантної поведінки – злочинністю. Одним із методів функціонування 
державних органів є примус. 

Ключові слова: генезис, запобіжні заходи, права людини, застава, особиста порука, КПК України.

Признание Украинского государства правовым в настоящее время следует рассматривать не как реальность, а как одну из перво-
очередных задач, которая еще находится в стадии решения в ходе реформировании существующих правовых институтов. При этом 
основное внимание следует обратить именно на необходимость защиты прав человека от необоснованного вмешательства органов 
государственной власти и должностных лиц в частную жизнь. Общество доверило государству борьбу с самым опасным видом девиант-
ного поведения – преступностью. Одним из методов функционирования государственных органов является принуждение. 

Ключевые слова: генезис, меры пресечения, права человека, залог, личное поручительство, УПК Украины.

Legal recognition of Ukrainian state today should be seen not as a reality but as one of the priority tasks that are is in the process solution 
during reforming existing legal institutions. Thus, the focus should be paid is the need to protect human rights against arbitrary interference by 
public authorities and officials in private life. Society has entrusted the state to fight the most dangerous kind of deviant behavior – crime. One 
method of functioning of state bodies is coercion. 

Key words: genesis, precautions, human rights, mortgage, personal guarantee, Criminal Procedural Code of Ukraine.

Постановка проблеми. У  теперішній  час  на  території 
України втілюються передові реформи в різноманітних галу-
зях права. Зокрема, увага суспільства найбільш прикута до 
реформ, що стосуються позитивних змін, які кожний грома-
дянин країни зможе відчути на собі. За допомогою ЗМІ, Ін-
тернету та соціальних мереж громадяни стали більш актив-
ними в прагненні удосконалення існуючих правових систем 
та  інститутів. Актуальні  питання  застосування  запобіжних 
заходів у кримінальному процесі також не обділені увагою 
активної частини суспільства, яка намагається брати участь 
або  контролювати  в  резонансні  кримінальні  провадження, 
особливо на стадії застосування запобіжних заходів.

Аналіз останніх досліджень.  Вивченню  питань, 
пов’язаних  із  застосуванням  запобіжних  заходів,  при-
діляли  увагу  у  своїх  дослідженнях  такі  науковці,  як  
С.А.  Бояров,  Г.І.  Глобенко,  А.Л.  Даль,  Т.В.  Карпова,  
В.В. Назаров, М.В. Пешков, В.І. Фаринник, О.О. Юхно та 
інші. Але незважаючи на той факт, що в їх дослідженнях 
містяться цінні наукові ідеї, висновки і рекомендації, деякі 
аспекти застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із 
позбавленням волі, не були порушені, а тому підлягають 
структурному аналізу та потребують більш теоретичного 
та практичного вдосконалення.

Метою статті  є  визначення  системних особливостей 
дефініції становлення та розвитку неізоляційних запобіж-
них заходів, а також проведення структурного аналізу пра-
вового регулювання даних запобіжних заходів відповідно 
до законодавства України в різні періоди її існування.

Виклад основного матеріалу. Деякі правові інститути 
походять із далекого минулого нашого народу. Це має пря-
ме відношення  і до  інституту запобіжних заходів. Діюча 
система  запобіжних заходів України сприйняла багато  із 
практики європейських держав. 

І.Я. Фойницький пропонує періодизацію розвитку кри-
мінального судочинства: перший період – IX–XI сторіччя; 
другий  період  –  XI–XII  сторіччя;  третій  період  –  XIII–
XVI; четвертий – XVI–XVIII; п’ятий період – XVIII–XIX 
та шостий період 1864–1917 роки [1, с. 156–215].

Розглянемо  дану  періодизацію  відносно  саме  інсти-
туту запобіжних заходів, що не пов’язані з позбавленням 
волі. Так, протягом першого та другого періоду не вияв-
лено жодного факту застосування запобіжного заходу, що 
не пов’язаний із позбавленням волі. Однак вже на початку 
третього  періоду  можна  зустріти  прообраз  запобіжного 
заходу  у  вигляді  особистої  поруки.  Так,  родова  громада 
несла  відповідальність  за  члена  свого  суспільства  в  разі 
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вчинення останнім злочину, а в подальшому дана відпові-
дальність стала перекладатись на заможних осіб громади. 

Слід відзначити, що в даний період у республікансько-
му  Римі  в  якості  запобіжних  заходів  також  застосовува-
лась порука, та на поруки можна було брати будь кого, в 
тому числі і раба. В імператорський період широко засто-
совувалась порука у вигляді права двох солдат постійного 
нагляду за осудженим. Найбільш небезпечних підозрюва-
них сковували рука об руку із солдатом [2, с. 64].

Четвертий період. Під  час  дії  Судебнику  1497  р.  та 
1550 р. із запобіжних заходів, що не пов’язані з позбавлен-
ням  волі,  існувала  лише  порука,  та  застосовувалась  вона 
лише за чолобитною, а не за ініціативою органів державної 
влади. Та слід зазначити той факт, що особи, які виступали 
поручителями,  були  зобов’язані  відповідати  своєю «голо-
вою» перед державою за особу, яку беруть на поруки. Так, 
відповідно до Судебнику 1497 р.: «І на нас, поручителів, по-
зов весь сповна, а пеня – що великий государ вкаже», «та 
наші голови поручителів замість його голови» [3, с. 32].

Дослідження  четвертого,  умовно  визначеного  нами 
періоду  доцільно  почати  із Соборного  уложення  1649  р. 
Злочин за Соборним уложенням визначався як суспільне 
зло, а покарання – як кара за вчинене. Запобіжні заходи, 
що не пов’язані з позбавленням волі, поступаються три-
манню під вартою. 

Петро I посилив державну владу в кримінальному про-
цесі та ліквідував інститут запобіжних заходів, що існував 
раніше.  Був  скасований  майновий  характер  для  поруки, 
відповідальність  наступала  виключно  «головою».  Осно-
вним запобіжним заходом виступає тримання під вартою. 

Під  час  правління  Катерини  II  із  трактату  Ч.  Бекка-
рія  «Про  злочин  та  покарання»  1764  р.  [4]  в  Росії  запо-
зичили  та  відобразили  у  відомому  Наказі  Катерини  ІІ 
від  30.07.1767  р.,  а  потім  у  Статуті  1782  р.  приблизний 
перелік доказів, що достатньо для застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної 
особи.  Пізніше  даний  перелік  доказів  був  застосований 
у  Кримінально-процесуальному  кодексі  України  (в  ред.  
1960 року).

Слід  зазначити,  що  протягом  третього  та  четвертого 
періоду відсутня чітка система та конкретні вказівки щодо 
їх застосування. А із запобіжних заходів, не пов’язаних із 
триманням під вартою, мало місце лише застосування за-
побіжного заходу у вигляді особистої поруки. 

П’ятий період. У  зв’язку  з  введенням  в  дію  Зводу 
законів 1832 р.  запобіжні  заходи розглядаються як окре-
мий інститут. Система запобіжних заходів, передбачених 
Зводом законів (1832 р. та 1857 р.), включала в себе такі 
заходи:  тримання  під  вартою,  домашній  арешт,  поліцей-
ський нагляд та віддача на поруки. Обрання запобіжного 
заходу залежало від ступеню тяжкості злочину, доказів та 
звання обвинуваченого. Та  слід  зазначити, що основним 
запобіжним заходом виступає саме тримання під вартою. 
Поліцейський нагляд не застосувався, а домашній арешт, 
що  передбачав  цілодобове  знаходження  поліцейського  в 
помешканні,  застосовувався  доволі  рідко.  Із  заходів,  що 
не  пов’язані  з  позбавленням  волі,  як  і  в  минулих  періо-
дах, застосовується особиста порука. Та на даному етапі 
з’являються  «професійні»  поручителі,  що  здійснюють 
свою діяльність на оплатній основі. 

Вагоме значення для кримінального процесу має судо-
ва реформа 1860 року, коли був введений інститут судових 
слідчих. Застосування всіх запобіжних заходів, окрім ко-
роткострокового затримання, було вилучено з компетенції 
поліції та стало прерогативою слідчих, що відносились до 
судової влади [5].

Шостий період.  Досліджуючи  шостий  період,  необ-
хідно  зупинитися на Статуті  кримінального  судочинства 
1864 р., який остаточно відокремив судову владу від ви-
конавчої.

Система  запобіжних  заходів  із  прийняттям  Статуту 
кримінального  судочинства  1864  р.  доповнилась  двома 
видами запобіжних заходів, що не пов’язані з триманням 
під вартою, а саме позбавленням виду на проживання та 
заставою. 

Таким  чином,  система  запобіжних  заходів  згідно  із 
Статутом кримінального судочинства виглядала таким чи-
ном:

1)  відібрання  виду  на  проживання  особи  або 
зобов’язання її підпискою про явку до слідства без права 
залишення місця проживання (п. ст. 416 СКС);

2) віддання під особливий нагляд поліції (п. 2. ст. 416 
СКС);

3)  віддача  на  поруки  (п.  3.  ст.  416,  ст.  422,  ст.  424,  
ст. 425, ст. 426 СКС);

4) застава (п. 4 ст. 416, ст. 423, ст. 424, ст. 425, ст. 426, 
ст. 427 СКС);

5) домашній арешт (п. 5 ст. 416, ст. 428 СКС);
6) взяття під варту (п. 6 ст. 416, ст. 417, ст. 418, ст. 419, 

ст. 430 СКС) [6].
Процесуалісти  того  часу  систематизували  запобіжні 

заходу  за  різними  критеріями.  Однією  з  таких  систем  є 
триступенева  система  запобіжних  заходів,  запроваджена 
С.І. Вікторським, в основу класифікації якого закладаєть-
ся ступінь позбавлення різного роду прав під час реаліза-
ції кримінального покарання. По відношенню до підозрю-
ваного, якому передбачалось покарання у вигляді тюрми 
або  фортеці  без  позбавлення  прав  чи  майна,  застосову-
вався один із запобіжних заходів: відібрання виду на про-
живання особи або зобов’язання її підпискою про явку до 
слідства без права залишення місця проживання; віддання 
під  особливий  нагляд  поліції;  віддача  на  поруки.  Тобто 
по  відношенню  до  підозрюваного,  якому  передбачалось 
покарання  у  вигляді  тюрми  або  фортеці  без  позбавлен-
ня прав чи майна,  застосовувались запобіжні заходи, що 
не пов’язані з триманням під вартою. По відношенню до 
підозрюваного, якому передбачалось покарання у вигляді 
тюрми з позбавленням деяких прав та майна,  застосову-
вався один із запобіжних заходів першої групи з додаван-
ням  застави. Отже,  застосувались  вже  декілька  запобіж-
них заходів та лише не пов’язанні з триманням під вартою. 
Лише на третій ступені міг бути застосований будь-який 
запобіжний захід із вищеперерахованих із додаванням за-
побіжних  заходів, що пов’язані  з  позбавленням волі,  зо-
крема домашній арешт та взяття під варту [7, с. 309].

Незважаючи на той факт, що на даному етапі вже існу-
вав вичерпний перелік запобіжних заходів, законодавством 
передбачалась можливість у деяких випадках не застосову-
вати до підозрюваного жодного із запобіжних заходів. Не-
обхідно зазначити, що окрім загальної системі запобіжних 
заходів, застосувались й особливі заходи, такі як: передача 
малолітнього та неповнолітнього під нагляд батьків, опіку-
нів, інших благонадійних осіб, а по відношенню до військо-
вослужбовців – під нагляд керівництва [6]. 

Досягаючи  законодавчо  закріплених  цілей,  будь-який 
правовий інститут має виключне юридичне значення, під-
креслюючи тим самим свою правову та соціальну цінність. 

Значення  запобіжних  заходів,  що  не  пов’язані  з  по-
збавленням волі, полягає в певних аспектах:

1) правильне, своєчасне та раціональне їх застосування 
дозволяє отримати найбільш суспільно корисний резуль-
тат.  Цілеспрямованим  застосуванням  запобіжних  захо-
дів, що не пов’язані з триманням під вартою, суспільство 
отримує  всебічне  та  об’єктивне  досудове  розслідування 
та  прийняття  по  ньому  справедливих  рішень. Уповнова-
женими  органами  в  необхідних  випадках  за  допомогою 
застосування запобіжних заходів втілюється корекція по-
ведінки підозрюваного або обвинуваченого;

2)  окремим  значенням  запобіжних  заходів,  не 
пов’язаних  із  позбавленням  волі,  вважаємо,  є  запобіган-
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ня  вчинення  підозрюваним,  обвинуваченим  інших  про-
типравних  дій,  адже  запобіжні  заходи  –  це,  насамперед, 
державний примус,  який  за допомогою морально-психо-
логічного впливу виступає як превенція;

3) необхідність  існування  інституту запобіжних захо-
дів проявляється в досягненні задач кримінального судо-
чинства,  оскільки  цілі  застосування  запобіжних  заходів 
мають прямий зв’язок із призначенням кримінального су-
дочинства, а саме: захист прав та законних інтересів осіб 
від  злочинних посягань,  захист особистості  від незакон-
ного та безпідставного порушення її прав та свобод;

4)  запобіжні  заходи, що не  пов’язані  з  позбавленням 
волі, мають виховний характер. Сам факт існування пра-
вового  інституту  запобіжних  заходів,  можливість  його 
практичного застосування до підозрюваного або обвину-
ваченого,  що  не  бажають  виконувати  свої  процесуальні 
обов’язки, стимулюють подальшу відмову від порушення 
законних приписів. Безумовно, виховний вплив запобіж-
них  заходів,  не  пов’язаних  із  позбавленням  волі,  прояв-
ляється  не  автоматично.  Слідчий  суддя,  суд,  оголошую-
чи підозрюваному про  застосування  запобіжного  заходу, 
зобов’язується дати йому відповідні настанови, попереди-
ти про недопустимість неналежної поведінки та наслідків 
такої поведінки. На практиці відомо багато випадків, коли 
подібні  настанови  впливали на  підозрюваного, що  в  по-
дальшому  попереджувало  повторне  вчинення  злочину. 
Застосування  запобіжних  заходів  до  осіб,  що  порушили 
вимоги чинного законодавства, сприятливо впливають на 
їх  волю,  свідомість,  емоції  та  поведінку,  спонукаючи  до 
критичної оцінки своїх дії та переконуючи в тому, що не-
можливо  протидіяти  встановленим  державою  правилам 
поведінки,  а  тим  паче  порушувати  їх.  Обґрунтоване  та 
справедливе застосування запобіжних заходів до підозрю-
ваного ще  на  етапі  досудового  розслідування  допомагає 
змінити  його  психологію,  погляди  на  державну  владу, 
впровадити у свідомість моральні принципи. Саме цим за-
побіжні заходи становлять цінність не тільки для суспіль-
ства в цілому, а і для самих осіб, до яких застосовуються. 
Особи, яким притаманна негативна поведінка, легко під-
даються шкідливому впливу та часто не можуть самостій-

но стримувати себе від негативних поступків. А тому вони 
потребують зовнішніх дисциплінуючих заходів; 

5) своєчасне та повне застосування запобіжних заходів 
демонструє  кожному,  що  будь-яке  суспільно  небезпечне 
діяння  присікається  державою,  суспільством  та  сприяє 
підтриманню принципу невідворотності покарання у сві-
домості людей, які в силу різних причин можуть опини-
тися залученими до вчинення злочину. Інститут запобіж-
них  заходів  передбачає  можливість  залучення  громадян  
(ст. 180 КПК України – особиста порука) до участі в забез-
печенні  необхідної  поведінки  кримінально-відповідаль-
них осіб під час розслідування кримінального проваджен-
ня, що має вагомий вплив на формування, укріплення та 
розвиток правосвідомості громадян країни [8]; 

6) визначене юридичне та соціальне значення набува-
ють запобіжні заходи, що не пов’язані з позбавлення волі, 
в умовах політики держави, яка спрямована на формуван-
ня правової держави та укріплення законності, що вказує 
на  застосування  запобіжних  заходів,  що  не  пов’язані  з 
позбавленням волі, а запобіжні заходи у вигляді триман-
ня під вартою повинні застосовуватись тільки як крайній  
захід.

Висновки. Отже,  запобіжні  заході,  що  не  пов’язані 
з  позбавленням  волі,  –  це  соціально  обумовлений, 
об’єктивно необхідний правовий інститут кримінального 
процесуального права,  а  тому потреба  в ньому виступає 
в якості соціальної цінності даної норми права. Той факт, 
що дані кримінальні процесуальні  заходи мають  законо-
давче закріплення, які беруть свій початок ще з XIII сто-
річчя, підкреслює їх необхідність та цінність. Вищевказа-
ні цілі, функції, значення інститут запобіжних заходів, не 
пов’язаних із позбавлення волі, дають підстави визнавати 
їх соціально цінними. 

Тобто  соціальна  цінність  запобіжних  заходів,  не 
пов’язаних  із  позбавленням  волі,  з  одного  боку,  втілює 
достовірне  відображення  об’єктивних  потреб  соціально-
го життя в галузі кримінального судочинства, а з  іншого 
боку, полягає в тому, що запобіжні заходи даної категорії 
є потужним фактором, визначаючим напрямок криміналь-
ного процесуального права країни. 
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У статті досліджено сутність інституту підсудності у кримінальному провадженні, його призначення, види підсудності, правила її ви-
значення. Виявлено недоліки правової регламентації підсудності у Кримінальному процесуальному кодексі України та запропоновано 
деякі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: підсудність, компетенція суду, види підсудності, територіальна підсудність, інстанційна підсудність.

В статье исследована сущность института подсудности в уголовном производстве, его назначение, виды подсудности, правила ее 
определения. Выявлены недостатки правовой регламентации подсудности в Уголовном процессуальном кодексе Украины и предложе-
ны некоторые пути их разрешения.

Ключевые слова: подсудность, компетенция суда, виды подсудности, территориальная подсудность, инстанционная подсудность.

The article investigated the essence of the institute of jurisdiction in criminal proceedings, its purpose, types of jurisdiction, the rules for its 
determination. Identified deficiencies of legal regulation of jurisdiction in the CPC of Ukraine and suggested some ways of their solution.

Key words: jurisdiction, competence of the court, types of jurisdiction, territorial jurisdiction, instance jurisdiction.

Постановка проблеми.  Завданням  сучасної  судово-
правової  реформи  є  побудова  нової  судової  системи  із 
чітким визначенням компетенції судів та підсудності про-
ваджень. Ідея зміцнення правового захисту і гарантій прав 
і свобод людини зумовила спрямування вектора розвитку 
держави на розширення судової юрисдикції і встановлен-
ня нових правил судочинства на демократичних засадах. 
Одними з таких правил є правила підсудності, яка вимагає 
чітко визначити, який суд, у якому складі і де повинен роз-
глянути конкретне провадження.

Інститут підсудності займає важливе місце серед пра-
вових  інститутів, що  процесуально  та  організаційно  ви-
значають основи побудови системи правосуддя. При цьо-
му питання встановлення суду та його складу вирішується 
з огляду на те, який суд є найбільш спроможним ефектив-
но  й  неупереджено  розглянути  конкретне  кримінальне 
провадження по суті.

Стан опрацювання. Значний внесок у вивчення тео-
ретичних основ  інституту підсудності зробили такі відо-
мі  правознавці,  як  С.І.  Вікторський,  Л.Є.  Володимиров,  
С.В. Познишев, М.М. Розін, В.К. Случевський, Д.Г. Таль-
берг,  І.Я.  Фойницький,  Ю.М.  Грошевий,  К.Ф.  Гуценко, 
Г.П.  Івлієв,  В.Т.  Маляренко,  М.М.  Міхеєнко,  В.В.  Мол-
дован,  В.Т.  Нор,  Г.М.  Омельяненко,  М.М.  Полянський,  
І.Л. Петрухін, М.В. Савицький, М.І. Сірий, Ю.І. Стецов-
ський, М.С. Строгович, В.М. Тертишник, М.О. Чельцов, 
В.І. Шишкін, М.Є. Шумило, М.Л. Якуб та ін.

Разом  із  тим  можна  стверджувати,  що  проблематика 
підсудності  кримінальних  проваджень  поки  що  не  при-
вернула  до  себе  належної  уваги  українських  правознав-
ців.  Однак  необхідно  згадати  дисертаційне  дослідження  
С.В. Оверчук «Поняття та види підсудності у криміналь-
ному процесі України» 2005 р., яке ґрунтувалося на поло-
женнях  Кримінального  процесуального  кодексу  України 
(далі – КПК України) 1960 р.

Правила  підсудності  динамічно  розвиваються  у  про-
цесуальному  законодавстві.  Так,  у  новому КПК України 
законодавець залишив два види підсудності: територіаль-
ну  та  інстанційну,  що  нібито  спростило  питання  визна-
чення підсудності. Аналіз норм КПК України, що регла-
ментують  це  питання,  виявив  багато  недоліків  правової 
регламентації  інституту  підсудності.  Водночас  у  судовій 
практиці виникло багато спірних питань щодо визначен-

ня підсудності, які потребують теоретичного осмислення 
та розроблення практичних рекомендацій з огляду на нові 
вимоги часу.

Метою статті є комплексний системний аналіз інсти-
туту підсудності та чинного кримінального процесуально-
го законодавства, яке його регулює, з метою формування 
на цій основі пропозицій, спрямованих на удосконалення 
законодавства та судової практики.

Виклад основного матеріалу. Розкриття  сутності  та 
юридичної  природи  інституту  підсудності  насамперед 
вимагає  чіткості  визначень  на  понятійному  рівні.  Слід 
зазначити, що в юридичній літературі зміст поняття під-
судності  тлумачиться  фахівцями  по-різному.  Найбільш 
поширеним є визначення підсудності як ознаки або влас-
тивості справи. Так, В.Т. Нор зазначає, що в науці та прак-
тиці  кримінального  процесу  під  підсудністю  розуміють 
сукупність юридичних ознак (властивостей) кримінальної 
справи, на основі яких кримінально-процесуальний закон 
визначає  суд, що має  право  розглянути  її  і  вирішити  по 
суті пред’явлене обвинувачення [1, с. 308].

Термін «підсудність» не завжди застосовується для ви-
значення одного і того самого поняття. Нерідко, говорячи 
про підсудність, мають на увазі повноваження конкретно-
го  суду  або  судів певної  ланки  з  розгляду  як  судом пер-
шої  інстанції  якоїсь  групи  (категорії)  справ. Такий  зміст 
вкладається, наприклад, у поняття «підсудність місцевого 
суду», «підсудність міського суду» тощо. М.С. Строгович 
заперечує  подібне  формулювання:  «Це  неточний  вислів. 
Підсудність  є  ознакою  (властивістю)  не  суду,  а  справи,  
і  тому  правильніше  говорити:  «Підсудність  (такої-то) 
справи (такому-то) суду» [2, с. 145].

Визначення  підсудності  як  властивості  справи  або  її 
ознак  потребує  певного  корегування.  Підсудність  є  на-
самперед  визначеним  законодавцем  процесуальним  ін-
ститутом, тоді як властивості (ознаки), притаманні безпо-
середньо  справам,  є  швидше  об’єктивною  передумовою 
підсудності, ніж самою її сутністю. Поширеними є випад-
ки, коли самі властивості (ознаки) певної категорії справ 
залишаються  загалом  незмінними,  однак  підсудність  їх 
відповідно до волі законодавця суттєво змінюється.

Властивості  й  ознаки  справ  слід  вбачати  як  один  із 
критеріїв встановлення підсудності, як частину її розумін-
ня. Мається на увазі та сукупність юридичних ознак, влас-



246

№ 1 2017
♦

тивостей кримінального провадження, відповідно до яких 
законодавством  визначається  той  суд  і  його  суддівський 
склад, які правомочні розглянути цю справу як суд першої 
інстанції. Визначення підсудності як властивості, ознаки 
справи орієнтує законодавця на виявлення тільки матері-
ально-правових ознак справи, але при цьому ігноруються 
або відсуваються на другий план властивості органу, упо-
вноваженого на розгляд  тієї  чи  іншої  категорії  правових 
спорів. У  результаті  вирішення  окремих  категорій  справ 
може доручатися судовим органам, які через свою приро-
ду  і функціональні можливості не придатні для  їх  ефек-
тивного вирішення.

Існує  також  позиція,  згідно  з  якою  підсудність  –  це 
право  й  обов’язок  суду  розглядати  визначену  категорію 
кримінальних  справ  як  суду  першої  інстанції. На  думку 
Л.Н. Гусєва, підсудність – це частина компетенції суду: «У 
разі встановлення того чи іншого виду судів законодавець 
завжди  визначає  компетенцію  цього  виду  судів,  зокрема 
їх повноваження щодо розгляду справ як суду першої ін-
станції. <…> Отже, не можна ставити знак рівності між 
поняттями компетенції суду та підсудності або використо-
вувати ці терміни один замість іншого. Компетенція – весь 
обсяг  повноважень  суду,  а  підсудність  –  тільки  частина 
його прав» [3, с. 9].

Отже,  підсудність  є  багатогранним  явищем,  сутність 
якого не можна розкрити,  застосовуючи лише один кри-
терій. Деякі автори, розуміючи це, намагалися відійти від 
одностороннього погляду на підсудність, але так і не ство-
рили  єдиного  комплексного  визначення  цього  інституту. 
Одні  вчені  розглядають  підсудність  тільки  як  інститут 
процесуального права, як властивість, ознаку справи. Інші 
трактують її як частину компетенції суду, тобто виключно 
з позиції судоустрою. На нашу думку, необхідно врахову-
вати позиції  обох сторін, оскільки йдеться про подвійну 
природу інституту підсудності.

Такі науковці, як К.Ф. Гуценко, С.В. Бородін, Г.П. Ів-
лієв [4, с. 277; 5, с. 294; 6, с. 369] та ін., вказуючи на існу-
вання декількох розумінь підсудності, віддають перевагу 
лише одному з них – вони вбачають непримиренну різни-
цю між цими поняттями підсудності, але все ж об’єднують 
їх по суті, бо наголошують на визначенні суду, який пови-
нен розглядати справу. Подібна взаємозаміна понять стала 
кроком уперед до більш системного дослідження підсуд-
ності, але разом із тим роз’єднане визначення не дає єди-
ного розуміння цього інституту як цілісного явища.

Інші автори у своїх працях також намагалися визначи-
ти співвідношення понять «компетенція» та «підсудність», 
а через нього  і  їх  сутність.  Зокрема, М.С. Строгович  за-
значає: «Взаємний зв’язок підсудності справ і компетенції 
суду полягає в тому, що підсудність справ є процесуаль-
ним  вираженням  компетенції  суду,  а  компетенція  суду  – 
судоустрійним вираженням підсудності справ. Інакше ка-
жучи, підсудність і компетенція є двома сторонами одного 
і того самого моменту організації правосуддя» [2, с. 145].

Л.Н. Гусєв із цього питання зазначає, що «в такому разі 
буде правильніше говорити не про два поняття, а про два 
значення підсудності: одне – в судоустрої, а друге – у кри-
мінальному процесі» [3, с. 12].

Протиріччя  розуміння  норм,  що  регулюють  підсуд-
ність у різних галузях права, можуть бути усунені, якщо 
розглядати це питання у  світлі  концепції  судового права 
як складної, комплексної галузі права, що включає судоу-
стрій та різні види судочинства. Підсудність, виступаючи 
правовим  інститутом судового права,  одночасно  є  інсти-
тутом  судоустрою,  цивільного,  господарського  та  кримі-
нального процесів. Розгляд її тільки в одній галузі права 
дає  однобічне  розуміння  підсудності.  Потрібно  визнати, 
що норми підсудності у процесуальному праві не мають 
пріоритету над нормами підсудності в судоустрої і пови-
нні  розглядатися  як  складова  частина  єдиного  інституту 
підсудності [7, с. 21].

Питання  підсудності  повинні  бути  чітко  законодавчо 
врегульовані. Під час визначення суду, який повинен роз-
глядати справу, має враховуватися його компетенція, тоб-
то об’єм повноважень у судовій системі з розгляду справ. 
Для того, щоб установити, зазначає Г.П. Івлієв, якому суду 
підсудна  конкретна  справа,  співставляються  властивості 
(ознаки) цієї справи та компетенція судів [5, с. 311].

Проведений аналіз положень щодо поняття підсуднос-
ті дозволяє зробити загальний висновок, що під терміном 
«підсудність» необхідно розуміти певне відношення між 
юридичною справою та судом, через яке залежно від су-
купності ознак і властивостей справи закон встановлює, у 
якому суді і в якому складі цього суду вона повинна роз-
глядатися.

Інститут  підсудності  має  важливе  значення  як  для 
суб’єктів  кримінального  провадження,  так  і  для  всього 
суспільства, тому що підсудність є інститутом, створеним 
і в публічних інтересах, і в приватних. Значення інституту 
підсудності в судоустрої полягає у визначенні та розмеж-
уванні  повноважень  судів  різних ланок  судової  системи, 
а  також  однойменних  судів  однієї  ланки  щодо  розгляду 
справ як судів першої інстанції. Тим самим забезпечується 
оптимальне функціонування  всієї  судової  системи,  ство-
рюються умови для вирішення покладених на неї завдань.

З’ясування  питання  про  підсудність  має  для  справи 
першочергове  значення.  Як  зазначав  І.Я.  Фойницький, 
питання про підсудність є важливим для правильного на-
правлення та руху кримінальних справ. Постановка і ви-
рішення  його  на  самому  початку  провадження  поперед-
жує прийняття судом справ, йому не підвідомчих, і таким 
чином  сприяє  швидкості  судового  розгляду.  Порушення 
підсудності супроводжується тяжкими для суду наслідка-
ми: відмова у прийнятті судом справи, йому підсудної, є 
відмовою у  правосудді,  тобто  бездіяльністю  влади;  при-
йняття до провадження справи, йому непідсудної, є пере-
вищенням  влади.  Оскільки  підсудність  лежить  в  основі 
провадження, то питання про неї може бути порушене в 
будь-якому  положенні  справи,  не  обмежуючись  ніякими 
строками,  і  тільки  вирок  компетентного  суду  визнаєть-
ся  рішенням  «належного»  суду,  що  має  auctoritatem  rei 
judicatae [8, с. 152]. Отже, публічний інтерес в  існуванні 
чітких правил про підсудність є очевидним.

Інститут підсудності має також велике значення і для 
приватних осіб. Кожному важливо знати, який суд розгля-
датиме його справу, кожен має право вимагати, щоб його 
справу розглядав суд компетентний, незалежний та неупе-
реджений. Відповідно до ч. 1 ст. 14 Міжнародного пакту 
про  громадянські  і  політичні  права  1966  р.  «кожен  має 
право під час розгляду будь-якого кримінального обвину-
вачення, що пред’являється йому, або під час визначення 
його прав і обов’язків у будь-якому цивільному процесі на 
справедливий і публічний розгляд справи компетентним, 
незалежним  та  неупередженим  судом,  який  створено  на 
підставі закону».

Компетентним  є  суд,  до  підсудності  якого  належить 
конкретне провадження. Однією з гарантій того, що суд, 
який  розглядає  справу,  буде  справедливим  і  неуперед-
женим,  є  неможливість  безпідставної  зміни  підсудності. 
Підсудність має бути чітко регламентована законом, щоб 
запобігти  суб’єктивізму  посадових  осіб  у  вирішенні  пи-
тання про те, у який суд необхідно направити справу для 
її розгляду по суті.

Підсудність є однією із правових гарантій справедли-
вого правосуддя, а отже, є також і процесуальною гаранті-
єю, тобто встановленим процесуальним законом засобом, 
яким забезпечується правильне виконання у кожній справі 
завдань правосуддя. Особливого значення вона набуває як 
засіб, яким охороняються та забезпечуються права та за-
конні інтереси осіб.

Роль  інституту  підсудності  полягає  в  тому,  що  він 
сприяє  досягненню  завдань  кримінального  провадження 
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судочинства,  оскільки  передбачає  такий  розподіл  прова-
джень між судами та розгляд  їх  таким складом суду,  які 
створюють  найбільш  сприятливі  умови  для  всебічного, 
повного  та  неупередженого  дослідження  обставин  спра-
ви, забезпечують максимальний виховний вплив судових 
процесів та усувають тяганину в судовій діяльності. Отже, 
правила про підсудність захищають інтереси правосуддя, 
забезпечують права  особи,  підвищують  ефективність  ді-
яльності суду.

Порушення правил підсудності, згідно зі ст. 412 КПК 
України,  визнається  істотним  порушенням  криміналь-
ного  процесуального  закону  і  тягне  за  собою  безумовне 
скасування вироку або ухвали суду в разі  їх оскарження 
в апеляційному чи касаційному порядку. Тому правильне 
визначення  підсудності  кримінального  провадження  має 
дуже важливе значення для ухвалення законного судового 
рішення.

Згідно зі ст. 32 КПК України кримінальне провадження 
здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчи-
нено кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення 
кримінального  правопорушення  встановити  неможливо, 
кримінальне провадження здійснюється судом, у межах те-
риторіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслі-
дування. Виникає питання: як визначити підсудність, коли 
вчинено декілька злочинів, об’єднаних в одне проваджен-
ня,  які  підсудні  різним  судам  територіальної юрисдикції? 
Наприклад, в одному злочині відоме місце його вчинення, в 
іншому – не відоме. Як вирішити таку конкуренцію правил 
підсудності,  КПК  України  не  пояснює,  тому  на  практиці 
виникають різні ситуації щодо тлумачення правил підсуд-
ності на  користь  тієї  чи  іншої  ознаки, що в майбутньому 
може поставити під сумнів дотримання правил підсудності. 
На нашу суб’єктивну думку, у такому разі першочерговим 
визначальним  правилом  має  бути  ознака  місця  вчинення 
кримінального правопорушення, оскільки закон називає її 
як основне правило. І оскільки щодо одного злочину воно 
відоме, то все кримінальне провадження повинно здійсню-
ватися  судом,  у  межах  територіальної  юрисдикції  якого 
вчинено  одне  із  кримінальних  правопорушень.  Але  для 
уникнення  різних  тлумачень  цієї  норми  законодавець  по-
винен чітко визначити у КПК України порядок визначення 
підсудності у разі виникнення такої конкуренції останньої 
за об’єднання кількох проваджень.

Аналогічне питання виникає за об’єднання криміналь-
ного провадження щодо обвинувачення судді та іншої осо-
би. Згідно зі ст. 32 КПК України кримінальне проваджен-
ня щодо обвинувачення судді не може здійснюватися тим 
судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду 
судді,  і  здійснюється  судом,  найбільш  територіально на-
ближеним до суду, у якому обвинувачений обіймає чи обі-
ймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної 
одиниці. А щодо іншого обвинуваченого, наприклад, під-
судність визначається за місцем вчинення кримінального 
правопорушення та має здійснюватися тим судом, у якому 
інший  обвинувачений  обіймає  чи  обіймав  посаду  судді. 
На нашу думку, у такому разі цю конкуренцію правил під-
судності необхідно вирішувати на користь персонального 
критерію  визначення  підсудності,  оскільки  норма  ст.  32 
КПК України  містить  пряму  заборону  –  «не  може  здій-
снюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи 
обіймав посаду судді», тому таке об’єднане провадження 
повинно розглядатися судом, найбільш територіально на-
ближеним до суду, у якому обвинувачений обіймає чи обі-
ймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної 
одиниці. Разом із тим таке правило вирішення зазначеної 
конкуренції правил підсудності також повинно бути чітко 
визначено у КПК України,  інакше це може призвести до 
неоднозначного тлумачення правил підсудності та  їх по-
рушення.

На практиці багато труднощів виникає у разі направ-
лення  кримінального  провадження  з  одного  суду  до  ін-

шого, оскільки законодавець нечітко прописав процедуру 
цієї процесуальної дії.

Досить часто суди першої інстанції зловживають своїм 
правом передати кримінальне провадження на розгляд ін-
шого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, 
що воно надійшло до суду з порушенням правил територі-
альної підсудності, користуючись недоліками КПК Укра-
їни, що були згадані вище, або неточним встановленням 
органами  розслідування  місця  вчинення  кримінального 
правопорушення.

КПК України взагалі не виділяє критеріїв, за якими ви-
значається підсудність у разі направлення кримінального 
провадження з одного суду до іншого. І якщо питання ви-
никає у зв’язку з порушенням правил територіальної під-
судності,  то  тут  нібито  все  зрозуміло,  але  як  визначити, 
до якого саме суду направити кримінальне провадження, 
коли після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших 
випадках неможливо утворити новий склад суду для судо-
вого розгляду, зовсім не зрозуміло.

На практиці апеляційні суди, керуючись якоюсь «вка-
зівкою»  чи  «рекомендацією»  Державної  судової  адміні-
страції, у таких ситуаціях направляють кримінальне про-
вадження  до  територіально  наближених  (до  суду,  якому 
було  підсудне  кримінальне  провадження)  судів,  у  яких 
найменша завантаженість суддів. Такий варіант критерію 
визначення  підсудності,  по-перше,  незаконний,  оскіль-
ки  не  передбачений  нормами  КПК  України,  по-друге, 
зовсім  не  враховує  думки  і  бажання  учасників  судового 
провадження або ж хоча би сторін та створює об’єктивні 
труднощі і перешкоди для доступу до правосуддя. Незро-
зуміло, чому суди не визначають у таких випадках підсуд-
ність  за  місцем  проживання  обвинуваченого,  більшості 
потерпілих  або  свідків  чи  за  спільним бажанням  сторін. 
Можливо, сторони прийшли до єдиної думки, що саме в 
цьому суді повинно здійснюватися провадження, що всім 
буде зручніше туди добиратися і т. п.

Наявний  порядок  розгляду  питання  про  направлення 
кримінального провадження з одного суду до іншого вза-
галі не визнає обов’язковою присутність учасників судо-
вого  провадження,  передбачено  лише  повідомлення  їм 
часу та місця розгляду подання чи клопотання. І цим час-
то зловживають і користуються суди апеляційної інстанції 
та, навіть не повідомивши нічого учасникам судового про-
вадження, вирішують самостійно питання про направлен-
ня справи з одного суду до іншого без урахування їхньої 
думки, що, на наше переконання, порушує права й законні 
інтереси учасників судового провадження та іноді навіть 
може  обмежувати  їхнє  право  на  доступ  до  правосуддя. 
Учасники  судового  провадження,  безперечно,  повинні 
мати можливість  висловити  свою позицію  вищому  суду, 
можливо, вони взагалі вважають незаконним і необґрун-
тованим таке подання суду, клопотання сторін чи потер-
пілого про направлення провадження до іншого суду. Тим 
більше, що згідно з КПК України оскаржити рішення про 
направлення кримінального провадження з одного суду до 
іншого вони не мають права.

Така ситуація, що склалася на практиці, є неприпусти-
мою та вимагає негайного виправлення на законодавчому 
рівні шляхом запровадження неможливості розгляду цьо-
го питання  без  підтвердженого належного повідомлення 
учасникам судового провадження часу та місця розгляду 
такого  подання  чи  клопотання,  а  також  обов’язковості 
єдиної  позиції  сторін  (або  врахування  інтересів  (думки) 
сторін) для суду, який вирішує питання щодо визначення 
підсудності, якщо це не суперечить  іншим правилам ви-
значення підсудності.

КПК України також не визначив критерій визначення 
підсудності під час передання кримінального проваджен-
ня на розгляд  іншого суду в разі неможливості  здійсню-
вати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні 
ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, 
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епізоотії,  режим  воєнного,  надзвичайного  стану,  прове-
дення  антитерористичної  операції).  До  якого  саме  суду 
необхідно  передавати  провадження?  Така  правова  неви-
значеність може породжувати всякого роду зловживання з 
боку апеляційних судів для передання проваджень певним 
судам чи суддям. Тому для уникнення таких ситуацій вва-
жаємо доцільним визначення у КПК України зазначеного 
критерію, і, на нашу думку, у такому разі кримінальне про-
вадження повинно передаватися до  іншого суду, у якому 
можливо здійснювати правосуддя, найбільш територіаль-
но наближеного до суду, з якого передається провадження.

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  слід  зазначити, 
що  правила  підсудності  визначають  стійкий  юридичний 
зв’язок між кримінальним провадженням та судом на осно-
ві збалансування публічних інтересів правосуддя із права-
ми приватного характеру. Вони дозволяють визначити кон-
кретний суд та його склад, який повинен розглянути певне 
провадження, права особи на законний склад суду і сприя-
ють досягненню завдань кримінального судочинства.

Встановлено нагальну необхідність усунення деяких 
прогалин інституту підсудності у чинному КПК України: 

потрібно чітко окреслити порядок визначення підсуднос-
ті у разі виникнення конкуренції її правил за об’єднання 
кількох проваджень, підсудних різним судам  за  терито-
ріальною  підсудністю;  встановити  правило  вирішення 
конкуренції  правил  підсудності  на  користь  персональ-
ного  критерію  визначення  підсудності  за  об’єднання 
провадження  щодо  судді  та  іншої  особи;  встановити 
критерій  визначення  підсудності  у  разі  неможливості 
здійснювати правосуддя відповідним судом – криміналь-
не  провадження  повинно  передаватися  до  іншого  суду, 
у якому можливо здійснювати правосуддя, найбільш те-
риторіально  наближеного  до  суду,  з  якого  передається 
провадження; запровадити норму про неможливість роз-
гляду питання про передання провадження з одного суду 
до  іншого без підтвердженого належного повідомлення 
учасникам  судового  провадження  часу  та місця  розгля-
ду такого подання чи клопотання, а також обов’язковості 
єдиної позиції сторін (або врахування інтересів (думки) 
сторін) для суду, який вирішує питання щодо визначення 
підсудності, якщо це не суперечить іншим правилам ви-
значення підсудності.
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ОСОБЛиВОСТІ ОПЕРАТВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДи НАРКОТиЧНих ЗАСОБІВ, 

ЩО ВЧиНЯЄТьСЯ ОРГАНІЗОВАНиМи ЗЛОЧиННиМи ГРУПАМи

fEaTurES Of ThE OPEraTIVELy-SEarCh PrOVIdINg 
Of INVESTIgaTION Of CONTraBaNd gOOdS Of NarCOTIC faCILITIES 

ThaT IS aCCOMPLIShEd By ThE OrgaNIZEd CrIMINaL grOuPS

Рудницький І.Л.,
аспірант кафедри кримінального права і процесу 

Навчально-наукового інституту права та психології 
Національного університету «Львівська політехніка»

Розглянуто сутність та зміст оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування контрабанди наркотичних засобів. 
Визначено основні напрями оперативно-розшукового забезпечення розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняється 
транснаціональними, економічними й етнічними організованими злочинними групами. Запропоновано порядок оперативно-розшукового 
документування протидії досудовому слідству, вчиненої членами організованих злочинних груп. 

Ключові слова: досудове розслідування, оперативно-розшукове забезпечення, організована злочинна група, контрабанда, нарко-
тичні засоби, взаємодія. 

Рассмотрены сущность и содержание оперативно-розыскного обеспечения досудебного расследования контрабанды наркотических 
средств. Определены основные направления оперативно-розыскного обеспечения расследования контрабанды наркотических средств, кото-
рая совершается транснациональными, экономическими и этническими организованными преступными группами. Предложен порядок опе-
ративно-розыскного документирования противодействия досудебному следствию, совершенного членами организованных преступных групп. 

Ключевые слова: досудебное расследование, оперативно-розыскное обеспечение, организованная преступная группа, контрабан-
да, наркотические средства, взаимодействие. 

Essence and maintenance of the operatively-search providing of pre-trial investigation of contraband goods of narcotic facilities are consid-
ered. Basic directions of the operatively-search providing of investigation of contraband goods of narcotic facilities that is accomplished by the 
transnational, economic and ethnic organized criminal groups are certain. The order of the operatively-search documenting of counteraction to 
pre-trial investigation is offered accomplished by the members of the organized criminal groups. 

Key words: pretrial investigation, operatively-search providing, criminal group is organized, contraband goods, narcotic facilities, co-operation. 
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Постановка проблеми. Організовані  злочинні  групи 
транснаціонального,  економічного  та  етнічного  спряму-
вання  постійно  вдосконалюють  свою  злочинну  тактику 
вчинення  контрабанди.  Їх  організатори  цілеспрямовано 
займаються  розробленням  заходів  захисту  від  викриття 
та  притягнення  їх  до  кримінальної  відповідальності,  за-
стосовуючи власну розвідку та контррозвідку, сучасні тех-
нічні засоби, створюючи таким чином перешкоди для нор-
мальної діяльності підрозділів досудового розслідування. 
Успіх у подоланні протидії  у виявленні  та розслідуванні 
злочинів з боку членів організованих злочинних груп за-
лежить, насамперед, від своєчасності та характеру вжитих 
заходів і багатьох інших факторів, у тому числі від особис-
тих якостей, здібностей, рівня професіоналізму слідчих і 
оперативних працівників, які протистоять злочинцям.

Стан опрацювання. Розроблення  проблеми  опера-
тивно-розшукове забезпечення досудового розслідування 
здійснили  О.М.  Бандурка,  Р.С.  Бєлкін,  Е.О.  Дидоренко, 
О.Ф.  Долженков,  Г.О.  Душейко,  А.Н.  Іванов,  І.П.  Коза-
ченко, Я.Ю. Кондратьєв, Є.Д. Лук’янчиков, С.І. Ніколаюк,  
І.В. Сервецький, П.М. Павлик, М.М. Перепелиця, М.А. По- 
горецький,  О.М.  Рябков,  В.М.  Рудик,  В.П.  Хомколов, 
 В.М. Цимбалюк, І.Р. Шинкаренко, Р.М. Шехавцов та ін. 

В.П.  Хомколов  визначає  оперативно-розшукове  за-
безпечення  діяльності  слідчого  комплексом  правових 
та  організаційно-тактичних  заходів,  що  зумовлюють 
взаємозв’язок і взаємовплив слідчого та оперативних під-
розділів ОВС із метою всебічного, повного та об’єктивного 
дослідження обставин справи  [1,  с. 13]. Є.М. Рябков ви-
значає, як діяльність оперативних підрозділів зі створення 
оптимальних умов для повного й об’єктивного розсліду-
вання,  шляхом  здійснення  комплексу  ОРЗ,  здебільшого 
розвідувального  характеру,  щодо  осіб,  які  притягуються 
до  кримінальної  відповідальності,  їх  зв’язків  та  інших 
осіб, які мають відношення до злочинів, що розслідують-
ся,  а  також  нейтралізації  їх  неправового  впливу  на  про-
цесуальне доказування [2, с. 20]. Схоже визначення знахо-
димо в роботах І.Р. Шинкаренка та В.М. Рудика [3, с. 135].

Уперше дефініція «оперативно-розшукове забезпечен-
ня» була сформульована в нормативних документах МВС 
СРСР 1984 р.[4].

Наприкінці  ХХ  ст.  Р.С.  Бєлкін  у  роботі  «З’ясування 
ознак злочину» обґрунтовує теорію поєднання слідчих дій 
і оперативно-розшукових заходів:

– під час порушення справи за оперативними даними 
зміст і результати вжитих оперативних заходів визначають 
характер і тактику первинних слідчих дій, за допомогою 
яких здійснюється реалізація оперативних даних;

–  оперативно-розшукові  заходи  слугують  засобом 
створення умов для проведення у подальшому конкретних 
слідчих дій. Ця форма поєднання може мати і зворотний 
характер, коли слідча дія проводиться з метою створення 
оптимальних умов для вжиття тих або інших оперативно-
розшукових заходів [5, с. 795]. 

О.М. Бандурка на початку ХХI ст. визначає, що завдя-
ки  вжиттю  оперативно-розшукових  заходів можуть  бути 
одержані предмети, документи і відомості, що мають важ-
ливе інформаційне значення і можуть бути використані як 
докази у кримінальній справі після їх оформлення і пере-
вірки  в  порядку,  визначеному  Кримінально-процесуаль-
ним кодексом [6, с. 227]. 

Найбільш  досконале  теоретико-правове  дослідження 
використання  оперативно-розшукових  матеріалів  у  роз-
слідуванні злочинів здійснив у 2007 р. М.А. Погорецький 
у  монографії  «Функціональне  призначення  оперативно-
розшукової діяльності у кримінальному процесі». Вчений 
здійснив  фундаментальні  наукові  дослідження  генезису 
взаємозв’язку  кримінального  розшуку  та  кримінально-
го процесу,  їх функціональної,  гносеологічної  і правової 
природи, сучасної науково обґрунтованої концепції вико-
ристання матеріалів ОРД у кримінальному процесі, розро-

бленої з урахуванням досвіду західних країн і США, а та-
кож практики Європейського суду з прав людини [7, с. 6]. 

Оперативно-розшукове  забезпечення  досудового  роз-
слідування  є  комплексною  формою  взаємодії  органів 
слідства з оперативними підрозділами, оскільки у процесі 
реалізуються різні форми взаємодії, а саме: процесуальні, 
передбачені  КПК  України,  й  непроцесуальні  (організа-
ційно-тактичні),  визначені  відомчими правовими  актами 
та вироблені багаторічною правозастосовною практикою  
[8, с. 614]. 

Вчені зазначають, що у процесі супроводження справи 
кримінального  провадження  вирішуються  питання щодо 
забезпечення  слідчих  дій  у  таких  напрямах:  1)  передача 
слідству даних, отриманих оперативним шляхом; 2) забез-
печення тактики проведення слідчих (розшукових) дій та 
негласних  слідчих  (розшукових)  дій;  3)  здійснення  опе-
ративних комбінацій, спрямованих на ефективність вико-
нання слідчих (розшукових) дій та забезпечення безпеки 
учасників слідства [9, с. 35]. 

Метою статті  є  визначення  особливостей  оператив-
но-розшукового забезпечення розслідування контрабанди 
наркотичних  засобів,  що  вчиняються  транснаціональни-
ми,  етнічними  та  економічними  організованими  злочин-
ними групами. 

Виклад основного матеріалу.  Оперативно-розшу-
кова  діяльність  завжди  була  засобом  кримінально-про-
цесуального  пізнання,  який  розширює  його  пізнавальні 
можливості, а із прийняттям КПК України функції опера-
тивно-розшукової діяльності фактично увійшли до складу 
кримінально-процесуальної  діяльності  у  вигляді  неглас-
них слідчих (розшукових) дій у кримінальних проваджен-
нях. 

Є.Д. Лук’янчиков стверджує, що новий КПК України 
суттєво розширює перелік процесуальних засобів  інфор-
маційного  забезпечення  досудового  розслідування  з  ви-
користання  негласних  слідчих  (розшукових)  дії.  Вчений 
доходить висновку, що норми Глави 21 КПК за своїми піз-
навальними  прийомами  не  відрізняються  від  одноймен-
них оперативно-розшукових заходів, що передбачені в ст. 
8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
[10, с. 31].

У сучасних криміналістичних джерелах порушено пи-
тання про доцільність негласних слідчих (розшукових) дій 
забезпечення кримінального судочинства щодо злочинів, 
які вчиняють організовані групи. Зокрема, С.І. Ніколаюк 
зауважує, що необхідність і правомірність негласних слід-
чих  (розшукових) дій кримінального судочинства  зумов-
люється стійкою тенденцією до збільшення кількості тяж-
ких й особливо тяжких злочинів корисливо-насильницької 
спрямованості,  витонченістю  способів  учинення,  прийо-
мами й методами їх приховування, ескалацією насильства, 
професіоналізацією і посиленням протидії кримінального 
середовища правоохоронній сфері [11, с. 3–5].

Наводимо  аналіз  використання  негласних  слідчих 
(розшукових)  дій  у  процесі  досудового  розслідування 
контрабанди  наркотичних  засобів,  що  вчиняється  орга-
нізованими  злочинними  групами:  накладення  арешту  на 
кореспонденцію (ст. 261 КПК України) (24% – ОЗГ транс-
національного,  етнічного  спрямування),  (100%  –  еко-
номічного  спрямування);  огляд  і  виїмка  кореспонденції  
(ст.  262  КПК  України)  (24%  –  ОЗГ  транснаціонально-
го,  етнічного  спрямування),  (100%  –  ОЗГ  економічного 
спрямування);  зняття  інформації  з  транспортних  телеко-
мунікаційних мереж  (ст.  263 КПК України)  (44% – ОЗГ 
транснаціонального, етнічного спрямування), (80% – ОЗГ 
економічного спрямування); зняття інформації з електро-
нних інформаційних систем (ст. 264 КПК України) (44% – 
ОЗГ транснаціонального, етнічного спрямування), (80% – 
ОЗГ  економічного  спрямування);  обстеження  публічно 
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 
КПК України) (44% – ОЗГ транснаціонального, етнічного 
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спрямування),  (50%  –  ОЗГ  економічного  спрямування); 
спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК 
України) (89% – ОЗГ транснаціонального, етнічного спря-
мування), (34% – ОЗГ економічного спрямування); аудіо-, 
відеоконтроль місця  (ст.  270 КПК України);  контроль  за 
вчиненням  злочину  (ст.  271  КПК  України)  (44%  –  ОЗГ 
транснаціонального, етнічного спрямування), (80% – ОЗГ 
економічного  спрямування);  виконання  спеціального  за-
вдання  з  розкриття  злочинної  діяльності  організованої 
групи  чи  злочинної  організації  (ст.  272  КПК  України) 
(24%  –  ОЗГ  транснаціонального,  етнічного),  (1%  –  еко-
номічного  спрямування);  негласне  отримання  зразків, 
необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК 
України)  (11%  –  ОЗГ  транснаціонального,  етнічного), 
(4% – економічного спрямування).

Окремі вчені дійшли висновку, що система звітності й 
обчислення показників слідчих та оперативних працівни-
ків призводить до того, що законодавчо закріплена спільна 
мета їх діяльності – боротьба зі злочинністю – насправді 
у  слідчих  та  оперативних  працівників  характеризуєть-
ся  зовсім  різними,  а  іноді  й  протилежними цілями.  Так, 
оперативні  працівники  прагнуть,  щоб  у  кримінальних 
принадженнях  за  будь-яких  обставин  було  пред’явлено 
більше звинувачень, аби прозвітувати про розкриття біль-
шої кількості злочинів у звітний період, а, отримавши такі 
показники, вони часто втрачають  інтерес до подальшого 
досудового розслідування [12, с. 151–160]. 

На наше переконання, основною метою забезпечення 
процесу  розслідування  контрабанди  наркотичних  засо-
бів, що вчиняється організованими злочинними групами, 
є створення сприятливих умов для повного, всебічного й 
об’єктивного розслідування кримінального провадження, 
для чого оперативні підрозділи виконують негласні слідчі 
(розшукові) дії і такі завдання:

– встановлюють і затримують осіб, що вчинили контр-
абанду;

– відшукують, збирають, забезпечують збереження ре-
чових, а також інших доказів й іншої інформації, викорис-
тання якої може слугувати для одержання доказів або для 
побудови слідчих і пошукових версій;

– використовуючи оперативно-розшукові сили, засоби 
і методи, допомагають перевіряти, чи стосуються докази 
розслідуваної події;

– встановлюють наміри обвинувачуваних, підозрюва-
них  і  їхніх зв’язків, що мають намір перешкоджати нор-
мальному проведенню досудового розслідування;

– здійснюють постійний оперативний контроль за під-
озрюваним  і  обвинувачуваним  з  метою  запобігання  з  їх 
боку протидії або припинення спроб ухилитися від слід-
ства і суду;

– здійснюють розшук встановлених слідством злочин-
ців, які переховуються, а також доходів, здобутих від неза-
конного обігу наркотичних засобів [13, с. 326]. 

Нашим дослідженням доведено, що організовані зло-
чинні  групи,  які  вчиняють  контрабанду  наркотичних  за-
собів,  цілеспрямовано  займаються  розробленням  заходів 
захисту  від  викриття  та  притягнення  їх  до  кримінальної 
відповідальності, застосовуючи власну розвідку та контр-
розвідку,  використовуючи сучасні  технічні  засоби. Орга-
нізатори контрабанди наркотиків з метою уникнення ви-
криття  приділяють  велику  увагу  одержанню  відомостей 
про діяльність оперативних підрозділів та органів досудо-
вого розслідування, чинять активну протидію їм шляхом 
прямих погроз, підкупу, шантажу. Вони також розробля-
ють  спроби  схилити  працівників  зазначених  підрозділів 
до співпраці зі злочинними структурами.

Припинення  або  нейтралізація  протидії  учасників 
організованих злочинних груп, що вчиняють контрабан-
ду  наркотичних  засобів,  досудовому  слідству,  є  одним 
із  важливих  напрямів  оперативно-розшукового  забез-
печення, яке вимагає кваліфікованого застосування сис-

теми негласних слідчих (розшукових) дій: 1) виконання 
спеціального  завдання  з  розкриття  злочинної  діяльнос-
ті організованої  групи чи  злочинної організації  (ст. 272 
КПК); 2) використання конфіденційного співробітництва 
(ст. 275 КПК); 3)  здійснення спостереження за особою, 
річчю або місцем (ст. 269 КПК) у середовищі учасників 
кримінального  процесу,  їх  службового  чи  побутового 
оточення,  а  також  активних  відвідувачів  судових  засі-
дань; 4)  за наявності відповідних підстав,  застосування 
оперативно-технічних  засобів  контролю  дій  підозрюва-
них та документування  їх протиправної діяльності. Су-
купність  виявлених  таким  чином фактичних  даних  про 
факти  та  способи  здійснення  протидії  розслідуванню, 
може бути за рішенням слідчого, прокурора безпосеред-
ньо долучена до матеріалів кримінального провадження 
щодо  організованої  контрабанди.  Отримані  фактичні 
дані,  залежно від характеру  та форми протидії, можуть 
бути  підставою  для  прийняття  рішення  про  притягнен-
ня  винних  до  адміністративної  чи  кримінальної  відпо-
відальності. Своєчасність здійснення негласних слідчих 
(розшукових)  дій  з  виявлення,  документування  фактів 
протидії кримінального середовища створює сприятливі 
умови для об’єктивного та повного досудового розсліду-
вання й судового розгляду корисливо-насильницької ор-
ганізованої злочинної діяльності.

Проведене нами опитування свідчить, що основними 
заходами подолання протидії є  здійснення заходів з дис-
кредитації  організаторів  та  членів  груп  (45,6%  респон-
дентів) та притягнення до кримінальної відповідальності 
осіб, які вчиняють протидії (55,4%).

Повнота нейтралізації протидії злочинних груп перед-
бачає обов’язкове їх документування. Як зазначає профе-
сор В.Л. Ортинський, з метою успішної реалізації неглас-
но  зібраної  інформації  мають  бути  встановлені  основні 
факти злочинної діяльності [14, с. 62].

Вважаємо, що документування спроб учинення проти-
дії має здійснюватися за двома взаємозумовленими напря-
мами:

1. Пошук  і фіксація фактичних даних про підготовку 
злочинної групи до вчинення протидії (відмова від пока-
зів, надання неправдивих доказів тощо). 

2. Пошук  і фіксація фактичних даних про плановані, 
чинені й вчинені дії, спрямовані на залякування учасників 
кримінального судочинства та підкуп посадових осіб (по-
грози вбивством, знищення майна, давання хабара тощо) 
[15, с. 95].

На нашу думку, для цього необхідно визначити комп-
лекс негласних слідчих (розшукових) дій із пошуку і фік-
сації таких фактичних даних про: 

1) наявність і реалізацію злочинної змови із злочинни-
ми зв’язками, які є у групі; 

2)  наявність  внутрішньогрупових  кримінальних 
обов’язків між підозрюваним та іншими членами органі-
зованої злочинної групи; 

3) наявність усних або письмових правил протиправ-
ної поведінки, дотримання злочинних кримінальних тра-
дицій; 

4)  існування  загальногрупових  матеріальних  засобів, 
механізму їх використання для підкупу; 

5) наявність або пошук корумпованих зв’язків у право-
охоронних органах та  інших структурах влади та управ-
ління. 

Документування  щодо  другого  напряму  передбачає 
пошук і фіксацію фактичних даних про факти залякуван-
ня учасників досудового розслідування членами  злочин-
ної  групи.  Їх  підкуп  концентрується  навколо  виявлення 
потенційних  свідків,  матеріальних  слідів,  використову-
ваних при протидії повному та об’єктивному виявленню. 
Розв’язання цих  завдань ускладнене й  тим, що  злочинні 
лідери, які підозрюються у здійсненні актів протидії, на-
магаються не залишати матеріальних слідів (свідків), тому 
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довести  їх  співучасть  у  протиправних  діяннях  досить 
складно.

Визначення  типових  структур  організованих  зло-
чинних  груп  і  їх  аналіз,  знання  спрямованості  групової 
діяльності  дає  можливість  співробітникам  оперативних 
підрозділів обрати більш раціональні й ефективні заходи 
діяльності та впливу як на всю групу, так і на окремих її 
членів, вирішуючи тим самим проблему їх нейтралізації.

Висновки. Оперативно-розшукове забезпечення досу-
дового  розслідування  контрабанди  наркотичних  засобів, 
що  вчиняється  транснаціональними,  етнічними  та  еко-

номічними організованими злочинними група є комплек-
сною формою взаємодії органів слідства з оперативними 
підрозділами,  основною  метою  є  забезпечення  процесу 
розслідування  та  створення  сприятливих  умов  для  по-
вного,  всебічного  і  об’єктивного  розслідування  кримі-
нального  провадження,  для  чого  оперативні  підрозділи 
виконують негласні слідчі (розшукові) дії. Основними за-
вданнями є забезпечення слідства доказами, виявлення та 
затримання всіх членів ОЗГ, оперативний контроль за аре-
штованими, подолання протидії слідству та забезпечення 
захисту учасників кримінального провадження.
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У статті проаналізовано питання викладання дисципліни «Медичне право України» для слухачів юридичних вищих навчальних за-
кладів. Проведено аналіз роботи юристів у медичних установах, зроблено висновки щодо підготовки спеціалістів зазначеної галузі та 
визначено основні проблемні питання за реалізації отриманих знань.
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В статье проанализированы вопросы преподавания дисциплины «Медицинское право Украины» для слушателей юридических ву-
зов. Проведен анализ работы юристов в медицинских учреждениях, сделаны выводы по подготовке специалистов данной отрасли и 
определены основные проблемные вопросы при реализации полученных знаний.

Ключевые слова: юрист, медицина, право, отрасль, ответственность.

In the article the question of teaching “Medical Law of Ukraine” for students of law schools. Analysis of lawyers in hospitals, the conclusions 
on the preparation of specialists of the sector and identified key issues during the implementation of the knowledge gained.

Key words: lawyer, medicine, law, industry, responsibility.

Постановка проблеми. Реформи,  які  відбуваються у 
сфері охорони здоров’я та правової освіти, створюють не-
обхідність формування нової якісної спільноти фахівців, 
які мають володіти питаннями, пов’язаними з розвитком 
системи охорони здоров’я, правом, економікою. Зміни по-
винні  відбуватись  одночасно  у  всіх  освітніх  галузях  для 
досягнення  єдиної мети  –  вдосконалення  роботи медич-
них працівників та юристів, формування дійсно правової 
держави.

Сучасний стан економічного розвитку України, її праг-
нення  стати  повноправним  членом  світової  спільноти 
зумовлює  необхідність  підвищення  рівня  правової  осві-
ченості громадян на основі надбань вітчизняної та зару-
біжної юридичної,  медичної,  психолого-педагогічної  на-
уки, передового досвіду організації виховної роботи серед 
населення. Зокрема, першочерговим кроком у суспільстві 
в період реформування галузі охорони здоров’я є правова 
підготовка медичних працівників.

Стан опрацювання. Зазначене питання останнім ча-
сом  цікавить  провідних  спеціалістів.  Так,  І.Я.  Сенюта,  
С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко та ін. у своїх працях постій-
но акцентують увагу на значенні вивчення медичного пра-
ва студентами, аспірантами юридичних і медичних вищих 
навчальних закладів.

Метою статті  є  аналіз  та  визначення  основних  про-
блем у процесі підготовки юристів вищих навчальних за-
кладів України з дисципліни «Медичне право України».

Викладення основного матеріалу. Питання  інфор-
мованості, юридичної  відповідальності,  яка  встановлена 
чинним законодавством за правопорушення у сфері охо-
рони здоров’я, повинні вивчатись лікарями. Це, по-перше, 
їх  буде  певним  чином  дисциплінувати,  по-друге,  змен-
шить імовірність безпідставного притягнення до відпові-
дальності,  а  також  надасть  певного  правового  захисту  у 
взаємовідносинах  із пацієнтами у разі надання медичної 
допомоги. Усі ці питання розглядаються під час вивчення 
медичними  працівниками  курсу  «Медичне  право  Украї-
ни» для факультетів післядипломної освіти. Майбутні фа-
хівці, спеціалісти повинні чітко уявляти систему підготов-
ки медичних працівників,  яка має обов’язково включати 
вивчення матеріалу не тільки щодо своєї спеціалізації, а і в 
обов’язковому порядку законодавство, що регулює цю ді-

яльність. Викладання дисципліни «Медичне право Укра-
їни»  саме  медичним  працівникам  –  це  крок  до  впоряд-
кованої  системи надання медичних послуг. Це не  тільки 
вимоги держави, а і формування надійного «фундаменту» 
захисту медичних працівників. До того ж прагнення нашої 
держави  до  підвищення  якості  медичної  освіти  вимагає 
від сучасного фахівця медичної діяльності знань чинного 
законодавства.

На сьогодні відкриваються кафедри «Медичного права 
України» на базі медичних закладів освіти – і це є пози-
тивним кроком реалізації планів і програм держави. Заува-
жимо лише, що, на превеликий жаль, часу, передбаченого 
програмою на ознайомлення, вивчення, закріплення мате-
ріалу саме на післядипломному рівні, недостатньо. Слу-
хачі, які проходять спеціалізацію, передатестаційні цикли, 
на заняттях вперше отримують від викладача інформацію 
щодо чинного законодавства, для них вона є зовсім новою. 
Тому необхідність впровадження такої дисципліни ще на 
етапі  навчання  майбутніх  спеціалістів  є  нагальною.  До 
того ж обов’язковою умовою навчання  є  самопідготовка 
в майбутньому. І однією із пропозицій є реалізація інтер-
нет-проектів:  створення  сайтів  для  надання  матеріалів 
медичним працівникам щодо чинного законодавства, про-
понування проходження тестів для перевірки рівня своїх 
знань, отримання постійних новин щодо запропонованих 
проектів законодавчих актів, а також прийнятих значущих 
актів для держави загалом. Це дасть змогу реалізовувати 
основні права в державі: право на освіту, захист і працю.

Аналізуючи питання  впровадження дисципліни «Ме-
дичне  право  України»  на  теренах  навчальної  діяльності 
майбутніх  спеціалістів  у  сфері  медичної  діяльності,  не 
можна  оминути  вивчення  цього  предмета  спеціалістами 
юридичних  вишів,  оскільки  на  базі  медичних  закладів 
працюють юристи, які надають правову допомогу, ведуть 
облік документації, що надходить до медичних закладів, 
відповідають на запити від громадян та державних уста-
нов. На превеликий жаль, сьогодні не всі вищі начальні за-
клади України впроваджують у навчання вивчення питань 
медичного права. Актуальність цього питання повинна на-
бути державного значення, оскільки кількість позовів до 
медичних установ, лікарів на сьогодні зростає, а юристи, 
отримавши вищу освіту, не володіють елементарними зна-
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ннями  законодавчої  бази  стосовно  медичної  діяльності. 
Це насамперед стосується навчальних закладів, які випус-
кають спеціалістів, що надалі працюють у системі право-
охоронних  органів. Не  можна  розслідувати  кримінальну 
справу стосовно вини медичного працівника у нанесенні 
шкоди  здоров’ю пацієнта  і не володіти нормами, що ре-
гулюють діяльність  сфери охорони  здоров’я. Отримання 
такими особами другої освіти – медичної – украй рідкісне 
явище. У житті  більш  розповсюдженим  є  отримання  лі-
карями  вищої юридичної  освіти. Отже,  слідчому,  опера-
тивному працівнику вкрай необхідні  знання чинної нор-
мативно-правової бази у галузі охорони здоров’я.

Держава  робить  кроки  вперед  щодо  опанування  на-
вчальних програм, їх оновлення та вдосконалення. Із 2012 р.  
викладається  дисципліна  «Медичне  право  України»  на 
післядипломному  рівні  медичних  навчальних  закладів. 
У  2015  р. МОЗ  України  затвердила  нову  оновлену  про-
граму для лікарів, що передбачає проходження навчання 
за  цією  дисципліною  лікарями  всіх  спеціальностей  та 
окремо  виділено  проходження  курсу  тематичного  удо-
сконалення  організаторами  охорони  здоров’я  та юристів 
медичних  закладів  і  профілактичних  установ,  упродовж 
якого слухачі отримають необхідний обсяг теоретичних і 
практичних знань  із медичного права  і який забезпечить 
належне здійснення службових і професійних обов’язків 
у сфері охорони здоров’я. У вивченні указаного циклу ви-
користовується чинна нормативно-правова база, починаю-
чи з міжнародно-правових стандартів, які є основою для: 
вивчення  законодавства  України  про  охорону  здоров’я; 
окреслення правового статусу суб’єктів медичних право-
відносин, з’ясування питань юридичної відповідальності 
за вчинення професійних правопорушень, а також пробле-
матики дефектів надання медичної допомоги; висвітлення 
форми, способів і засобів захисту прав медичних праців-
ників і пацієнтів; аналізу юридичної практики в контексті 
розгляду медичних справ.

Наприкінці  проходження  тематичного  вдосконалення 
слухачі  повинні  вміти:  застосовувати  набуті  теоретичні 
знання на практиці, забезпечувати документообіг у закла-
ді охорони здоров’я відповідно до вимог чинного законо-
давства  України,  забезпечувати  розгляд  звернень  грома-
дян згідно  із законодавством України, створювати умови 
для забезпечення прав пацієнтів, захищати свої та очолю-
ваного закладу, структурного підрозділу права та законні 
інтереси в необхідному обсязі, дотримуватись і поважати 
права пацієнтів [1].

На кафедрі соціальної медицини, організації й управ-
ління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи 
державного закладу «Запорізька медична академія після-
дипломної  освіти  МОЗ  України»  реалізується  політика 
держави,  вимоги  Міністерства  охорони  здоров’я  щодо 
впровадження  програми  з  дисципліни  «Медичне  право 
України». Щороку  проводяться  цикли  тематичного  вдо-
сконалення, де організатори охорони здоров’я отримують 
цінну  інформацію  щодо  чинного  законодавства  у  сфері 

охорони здоров’я. Лікарі всіх спеціальностей мають мож-
ливість  здобути  знання  під  час  проходження  передатес-
таційного циклу та циклу спеціалізації. У березні 2017 р.  
викладачами  кафедри  було  вперше  проведено  цикл  те-
матичного  удосконалення  з  дисципліни «Медичне право 
України» для юристів медичних закладів. Програма була 
виконана в повному обсязі, але виникало дуже багато ін-
ших питань, які потребували вирішення.

Базові знання з галузі охорони здоров’я юристи засто-
совували на практиці, уже працюючи на місцях, що свід-
чить про те, що вкрай необхідно впроваджувати зазначену 
дисципліну юристам у разі отримання ними вищої освіти. 
Згідно із проведеним опитуванням, багато з них – 90% – 
беруть участь у судових процесах щодо оскарженнях актів 
перевірки державними органами трудових спорів; 50% – 
брали  участь  у  проведенні  обшуків  органами  поліції; 
40% – брали участь у розгляді позовів щодо відшкодуван-
ня матеріальної та моральної шкоди, завданої неналежним 
лікуванням. Тому програмою повинні бути включені, а ви-
кладачем надані рекомендації щодо алгоритму дій під час 
проведення  будь-якої  перевірки.  Це  допоможе  уникнути 
конфліктних  ситуацій,  порушення  прав  суб’єктів  з  обох 
сторін.

Обов’язковою умовою роботи в таких державних уста-
новах, як прокуратура, національна поліція, залишається 
постійне вдосконалення набутих знань, підвищення квалі-
фікації. На превеликий жаль, слідчі та оперативні праців-
ники підрозділів поліції, прокуратури через навантаження 
не можуть постійно вдосконалювати набуті знання, але це 
є необхідною умовою під час здійснення ними службових 
повноважень.  Тільки  встановлення  обов’язкового  прохо-
дження підвищення кваліфікації такою категорією праців-
ників може дати дійсно позитивний результат у виконанні 
вимог,  поставлених  законодавцем щодо  «швидкого  і  по-
вного розкриття злочинів, викриття винних та забезпечен-
ня  правильного  застосування  Закону  з  тим,  щоб  кожен, 
хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності 
і жоден невинний не був покараний» [2].

Висновки. Юристи, отримуючи вищу юридичну осві-
ту,  переважно  не  вивчають  норм  медичного  права,  але 
надалі їм доводиться провадити розслідування криміналь-
них справ, суб’єктами злочинів яких є медичні працівни-
ки. Тому необхідність впровадження в систему освіти, як 
медичної,  так  і юридичної,  спеціалізованих  дисциплін  є 
потребою  для  суспільства.  Підготовка  студентів  та  кур-
сантів освітніх установ повинна здійснюватися в органіч-
ному взаємозв’язку  із цілісним розвитком особистості,  з 
урахуванням усіх її особистісних властивостей і якостей, 
установок  і  мотивів,  потреб,  ідеалів,  досвіду  життя,  за-
гальних і професійних знань, навичок й умінь. Зазначений 
підхід  є  одночасним  розгортанням  процесів  виховання  і 
самовиховання  –  одним  із  провідних факторів  у форму-
ванні  творчого,  відповідального  громадянина,  спромож-
ного  самостійно  приймати  компетентні  рішення  і  вміло 
будувати свою професійну кар’єру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Програма із суміжної дисципліни «Медичне право України» для лікарів-слухачів факультетів післядипломної освіти вищих на-

вчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 26 червня 2015р. – К., 2015. – 86 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.

rada.gov.ua/laws/show/4651-17.



254

№ 1 2017
♦

УДК 343.131

ПРО ДОЦІЛьНІСТь ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВиНУВАЧЕНОГО) 
НА МЕДиЧНУ ДОПОМОГУ У КРиМІНАЛьНОМУ ПРОЦЕСУАЛьНОМУ КОДЕКСІ УКРАїНи

aBOuT ThE fEaSIBILITy Of CONSOLIdaTINg ThE rIghTS Of ThE SuSPECT (aCCuSEd) 
TO MEdICaL aId IN ThE CrIMINaL PrOCEdurE COdE Of uKraINE

Уварова Н.В.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Статтю присвячено розгляду доцільності закріплення права підозрюваного (обвинуваченого) на медичну допомогу у Кримінальному 
процесуальному кодексі України. Наголошено, що закріплення права на медичну допомогу дозволить більш ефективно забезпечити від-
повідні права людини та сприятиме підвищенню стандартів якості у здійсненні кримінального провадження. Обґрунтовано необхідність 
закріплення права на медичну допомогу у змісті Кримінального процесуального кодексу України та його деталізації в підзаконних актах.

Ключові слова: кримінальне провадження, кримінальний процесуальний кодекс, право на медичну допомогу, медичне обстеження, 
підозрюваний.

Статья посвящена рассмотрению целесообразности закрепления права подозреваемого (обвиняемого) на медицинскую помощь в 
Уголовном процессуальном кодексе Украины. Отмечено, что закрепление права на медицинскую помощь позволит более эффективно 
обеспечить соответствующие права человека и будет способствовать повышению стандартов качества проведения уголовного произ-
водства. Обоснована необходимость закрепления права на медицинскую помощь в тексте Уголовного процессуального кодекса Украи-
ны и его детализации в подзаконных актах.

Ключевые слова: уголовное производство, Уголовный процессуальный кодекс, право на медицинскую помощь, медицинское об-
следование, подозреваемый.

The article is devoted to the feasibility of consolidating the rights of the suspect (accused) to medical aid in the Criminal Procedure Code of 
Ukraine. Emphasized that consolidating the right to medical aid will more effectively provide appropriate human rights and promote higher stan-
dards of quality till criminal proceedings. Pay attention to the necessity of consolidating the rights to medical aid in the content Code of Ukraine 
and its regulations in detail.

Key words: criminal procedure, Criminal procedure Code, right to medical aid, medical examination, suspect.

Постановка проблеми. Курс  України  на  входжен-
ня  до Європейського Союзу  (далі  – ЄС)  як  повноправної 
держави-учасниці вимагає ґрунтовних змін у її правовому, 
політичному  та  економічному  середовищі.  Важливою  і 
невід’ємною запорукою таких змін є оновлення національ-
ного законодавства до високих європейських стандартів.

Практична  реалізація  анонсованих  в  Україні  реформ 
традиційно  відображає  наявність  лідерів  та  аутсайдерів 
серед сфер суспільного життя. Так, найбільш проблемни-
ми напрямами часто вважаються економіка, освіта, меди-
цина та правоохоронна система. Також досягнення пози-
тивного результату практично неможливе без належного 
нормативно-правового забезпечення перетворень у певній 
сфері. Прийняття у квітні 2012 р. Кримінального проце-
суального кодексу України (далі – КПК України) є пози-
тивним  кроком  в  аспектах  реформування  правоохорон-
ної системи та правосуддя в Україні. Разом із тим окремі 
положення КПК України досі не діють або залишаються 
суто декларативними (сутність і види кримінальних про-
ступків, функціонування Державного бюро розслідувань 
та ін.) [1]. Керуючись тим, що за ст. 3 Конституції Укра-
їни людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність  і безпека визнаються в Україні найвищою соці-
альною цінністю [2], найголовнішим завданням держави 
сьогодні є належне забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів людини. Дієвість зазначеної конституційної нор-
ми  стає  особливо  важливою  в  період,  коли  права  люди-
ни стають більш вразливими – за надзвичайних правових 
режимів, виникнення особливих обставин або у разі здій-
снення провадження у справах про правопорушення.

Стан опрацювання.  Дослідженню  різних  аспектів 
кримінального  провадження  присвятили  наукові  праці 
такі фахівці в царині кримінального процесу: Ю.П. Але- 
нін,  Є.М.  Блажівський,  Ю.М.  Грошевий,  О.М.  Гумін, 
О.Ю.  Костюченко,  Г.К  Кожевніков,  О.П.  Кучінська,  
Л.М.  Лобойко,  Ю.М.  Мірошниченко,  О.Р.  Михайленко,  
А.В. Молдаван, О.Б. Муравін, Т.В. Садова, С.М. Смоков,  

В.В.  Назаров,  М.А.  Погорецький,  В.М.  Тертишник,  
О.Г. Шило,В.П. Шпонька, А.Ю. Шумилов, Ю.П. Янович, 
О.Г. Яновська та багато інших. Також не втрачають акту-
альності наукові дослідження, присвячені удосконаленню 
забезпечення прав учасників кримінального провадження, 
зокрема підозрюваної (обвинуваченої) особи.

Метою статті є  спроба  наукового  обґрунтування  до-
цільності  закріплення права підозрюваного  (обвинуваче-
ного) на медичну допомогу у Кримінальному процесуаль-
ному кодексі України.

Виклад основного матеріалу. Нагадаємо, що фунда-
ментальні  права  людини  і  процесуальні  права  підозрю-
ваного  (обвинуваченого)  у  кримінальному  провадженні 
закріплені  низкою  правових  актів  як  національного,  так 
і  міжнародного  характеру. Проте  не  всі  права  учасників 
кримінального  провадження  мають  належне  правове  за-
безпечення  на  рівні  національного  законодавства,  що 
може призвести як до  зловживання відповідним правом, 
так і до його порушення.

Так, право на охорону здоров’я є гарантованим ст. 49 
Конституції України, за якою кожен має право на охорону 
здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування [2]. 
На  практиці ж  під  час  здійснення  кримінального  прова-
дження реалізація цього права підозрюваним  (обвинува-
ченим) ускладнюється через відсутність належної право-
вої регламентації.

Нагадаємо, що  за  ч.  ч.  3  та  4  ст.  42  «Підозрюваний, 
обвинувачений»  КПК  України  підозрюваний  має  вісім-
надцять процесуальних прав, а обвинувачений додатково 
наділений вісьмома правами [1].

Однак  у  зазначеному  переліку  таких  прав  відсутні 
норми,  що  стосуються  забезпечення  права  на  охорону 
здоров’я  такої  особи  (фундаментального права  людини), 
зокрема права підозрюваного (обвинуваченого) на медич-
ну допомогу.

Проаналізувавши низку зарубіжних кримінально-про-
цесуальних джерел, ми дійшли висновку про неоднознач-
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не ставлення до виокремлення і закріплення права на ме-
дичну допомогу під час кримінального провадження.

Зокрема, у кримінально-процесуальних кодексах Рес-
публіки Казахстан (від 4 липня 2014 р.), Республіки Біло-
русь (від 16 липня 1999 р.), Азербайджанської Республіки 
(від 14 липня 2000 р.), Республіки Вірменії (від 1 вересня 
1998 р.), Туркменістану (від 18 квітня 2009 р.), Литовської 
Республіки (від 14 березня 2002 р.), Естонської Республіки 
(від 12 лютого 2003 р.) та Киргизької Республіки (від 30 
червня 1999 р.) не закріплено відповідного права підозрю-
ваного (обвинуваченого). Як бачимо, недостатня увага до 
права на медичну допомогу під час кримінального прова-
дження  притаманна  як  кримінально-процесуальному  за-
конодавству окремих держав-учасниць СНД, так і держав, 
що входять до складу ЄС.

Однак кримінальний процесуальний закон інших дер-
жав  містить  норми  про  «медичні  права»  підозрюваного 
(обвинуваченого).

Так, Кримінально-процесуальний кодекс Грузії  (від 9 
жовтня 2009 р.) серед прав та обов’язків обвинуваченого, 
закріплених ст. 38 у ч. 9, визначає, що обвинувачений має 
право після  затримання  або  в  разі  арешту  вимагати без-
коштовне  медичне  обстеження  й  отримати  відповідний 
письмовий  висновок. Це  право  обвинуваченого  повинно 
бути  здійснено негайно. Він  також має право в порядку, 
встановленому законодавством Грузії, в будь-який час за 
власний рахунок негайно пройти медичний огляд в обра-
ного ним експерта [3].

Можна  відмітити  зроблений  законодавцем  акцент  на 
негайному та безкоштовному характері реалізації права на 
медичне обстеження та можливості негайного проходжен-
ня медичного огляду в обраного експерта за власний кошт 
обвинуваченої особи.

Кримінально-процесуальний  кодекс  Республіки Мол-
дова  (від  14  березня  2003  р.)  розмежовує  та  закріплює 
право  на медичну  допомогу  як  підозрюваного,  так  і  об-
винуваченого  (підсудного).  Зокрема,  відповідно  до  п.  15 
ч. 2 ст. 64 «Права та обов’язки підозрюваного» така осо-
ба, серед іншого, має право подавати заяви, зокрема щодо 
незалежної медичної допомоги. Також за п. п. 18 та 18-1 
ч. 2 ст. 66 «Права й обов’язки обвинуваченого, підсудно-
го»  зазначена  особа має право на подання  заяв,  зокрема 
щодо незалежної медичної допомоги, та негайно після за-
тримання або ознайомлення  з рішенням про  застосуван-
ня до неї  запобіжного  заходу мати доступ до медичного 
обстеження та незалежної медичної допомоги, зокрема за 
власний рахунок [4].

Наведені  вище положення встановлюють можливість 
для  отримання  незалежної  медичної  допомоги  підозрю-
ваним та доступ до медичного обстеження та незалежної 
медичної допомоги обвинуваченим як безоплатно, так і за 
власний рахунок.

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Поль-
ща (від 6 червня 1997 р.)  також не оминає увагою окре-
мі медичні питання, пов’язані зі статусом підозрюваного 
(обвинуваченого),  зокрема  у  кримінальному  проваджен-
ні.  Зі  змісту  §§  1,  2  арт.  74  випливає, що  підозрюваний 
не  зобов’язаний  доводити  свою  невинуватість,  як  і  не 
зобов’язаний надавати докази, що можуть йому нашкоди-
ти. Водночас він зобов’язаний пройти: 1) огляд тіла і до-
слідження, що пов’язані з порушенням цілості тіла, взяття 
відбитків пальців, фотографування і демонстрацію іншим 
особам;  2)  психологічні  та  психіатричні  дослідження,  а 
також  дослідження,  пов’язані  із  проведенням  процедур 
на  тілі,  за  винятком хірургічних,  за  умови, що це  не  за-
грожує  здоров’ю,  якщо  проведення  таких  досліджень  є 
необхідним (забір крові, волосся або виділень з організму, 
наприклад,  слини);  дослідження  повинні  бути  проведені 
уповноваженим  працівником  служби  охорони  здоров’я; 
3) взяття поліцейським мазка зі слизової оболонки щоки, 
якщо це є необхідним і не несе загрози для здоров’я.

Невиконання цих обов’язків може призвести до затри-
мання і примусового приведення підозрюваного, а також 
до застосування щодо нього в необхідному обсязі фізичної 
сили або технічних засобів, створених для приборкування 
[5].

Як  бачимо,  у  зазначеному  вище  акті  детально  регла-
ментовано межі  і  процедури медичного  втручання щодо 
підозрюваної  особи  та  наслідки невиконання передбаче-
них кримінально-процесуальним законом вимог.

Важливо звернути увагу на те, що у 2015 р. окремими 
розпорядженнями  міністра  юстиції  Республіки  Польща 
визначено  типові  інструкції  з  роз’яснення  прав  учасни-
ків  кримінального  провадження  (підозрюваного,  зааре-
штованого,  тимчасово  заарештованого,  заарештованого 
на підставі європейського ордеру, свідка та потерпілого). 
Так, особа, затримана на підставі європейського ордеру на 
арешт,  серед  іншого, має право на доступ до необхідної 
медичної допомоги (п. 14). Особа, затримана у криміналь-
ному провадженні, має право на доступ до необхідної ме-
дичної допомоги (п. 10). Тимчасово заарештований, серед 
інших, має право на забезпечення необхідної медичної до-
помоги (п. 10) [6].

Таким чином, можна відмітити, що, за польським зако-
нодавством, право на медичну допомогу в кримінальному 
провадженні забезпечується для різних категорій осіб, які 
виступають  як підозрювані,  заарештовані,  тимчасово  за-
арештовані та заарештовані за європейським ордером.

Наведене  вище  дозволяє  говорити  про  неоднознач-
ність підходів до забезпечення права підозрюваного  (об-
винуваченого) на медичну допомогу. Також перераховані 
норми національних кримінально-процесуальних законів 
достатньою  мірою  дозволяють  забезпечити  фундамен-
тальне право людини на охорону здоров’я в межах кримі-
нального провадження.

Про відсутність проблем у досліджуваному нами пи-
танні  свідчить  стаття  «Реальність  чи  декларація?»,  при-
свячена  гарантії  забезпечення  прав  і  законних  інтересів 
особи, яка тримається під вартою у зв’язку з підозрою або 
обвинуваченням у вчиненні злочину, на надання їй квалі-
фікованої медичної допомоги, яка традиційно забезпечу-
ється працівниками медичної частини слідчого ізолятора. 
У висновках статті наголошується, що на сьогодні (станом 
на 2012 р. ) створено належне правове підґрунтя для забез-
печення особи, взятої під варту, необхідною медичною до-
помогою. Однак реалізація цього права залежить не тільки 
і не стільки від його правового забезпечення, скільки від 
того, чи не зведуть його нанівець, залишивши лише декла-
рацією, різноманітні детермінанти неправового характеру 
(людський фактор, правосвідомість практичних працівни-
ків, які не завжди готові визнати пріоритет забезпечення 
прав людини у сфері кримінального судочинства, коруп-
ційні практики тощо) [7].

Ми категорично не погоджуємось із тезою про забез-
печення  належного  правового  підґрунтя  для  реалізації 
відповідного  права.  Інформація  з  відкритих  джерел  про 
окремі  резонансні  провадження  у  кримінальних  спра-
вах  демонструє  тенденцію  до  раптового  захворювання 
підозрюваних  (обвинувачених)  осіб,  їх  довготривалого 
лікування  для  затягування  процесуальних  дій,  подання 
сфальсифікованих  медичних  висновків  тощо.  З  іншого 
боку,  права  більшості  підозрюваних  (обвинувачених)  на 
належну медичну допомогу взагалі не стають предметом 
дискусії через відсутність закріплення у КПК України.

Під час наради з питань реформування діяльності ме-
дичних служб установ Державної кримінально-виконавчої 
служби України Генеральний прокурор Ю.В. Луценко за-
явив, що в Україні станом на 30 березня з початку 2017 р.  
померло  144  ув’язнених  та  засуджених.  Генеральний 
прокурор  також  зазначив,  що  «Європейськими  пенітен-
ціарними  правилами  передбачено,  що  політика  охоро-
ни  здоров’я  в  пенітенціарних  установах  повинна  бути 
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невід’ємною  частиною  національної  системи  охорони 
здоров’я;  ув’язнені мають право на доступ до медичних 
послуг, які існують у країні, без дискримінації за ознакою 
їх правового становища» [8]. Все це, на наше переконан-
ня,  є  актуальним  і  для  підозрюваного  (обвинуваченого), 
чиї «медичні права» часто порушуються і не мають ефек-
тивного механізму реалізації, підкріпленого підзаконними 
актами і єдиною практикою його реалізації.

Зауважимо, що у 2014–2015 рр. Міжнародним фондом 
«Відродження» разом із Правовою Ініціативою Відкрито-
го Суспільства (м. Будапешт; Угорщина) та національни-
ми фондами Фундацій Відкритого Суспільства в Молдові 
та  Грузії, Університетом  Західної Англії  було  проведено 
дослідження  практичного  забезпечення  процесуальних 
гарантій осіб, затриманих за підозрою у вчиненні право-
порушень.  У  фокусі  дослідження  були  такі  права  та  га-
рантії: право на інформацію; право на правову допомогу; 
право не відповідати на запитання; право мати доступ до 
необхідної медичної допомоги; право користуватись пере-
кладом документів та усного спілкування; особливі гаран-
тії для вразливих груп підозрюваних. Щодо забезпечення 
права  на  медичну  допомогу,  зафіксовано  випадки  нена-
дання  або неналежного/несвоєчасного надання медичної 
допомоги особам, які перебувають у хворобливому стані, 
стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; наголоше-
но, що в Україні відсутній ефективний механізм надання 
медичної допомоги затриманим особам [9]. Оскільки вка-
зане дослідження проводилось за дії нового КПК України, 
отримані результати підтверджують недосконалість окре-
мих його положень.

Завершуючи  розгляд  доцільності  закріплення  права 
підозрюваного  (обвинуваченого) на медичну допомогу у 
КПК України, наведемо цитату відомого фахівця в галузі 

медичного права  І.Я. Сенюти,: «У разі порушення права 
людини  на  медичну  допомогу  вона  може  скористатись 
усім  необхідним  правовим  інструментарієм  для  захис-
ту своїх можливостей, зокрема судовим» [10, с. 283]. Не 
отримавши можливості реалізувати право на медичну до-
помогу,  підозрюваний  (обвинувачений)  має  всі  підстави 
для подання судового позову про порушення його прав у 
здійсненні кримінального провадження, зокрема до Євро-
пейського Суду із прав людини.

Висновки. Підводячи  підсумок  розгляду  доцільнос-
ті  закріплення права підозрюваного  (обвинуваченого) на 
медичну допомогу у КПК України, можемо констатувати:

1. Закріплення права на медичну допомогу і медичне об-
стеження в межах окремого пункту ч. ч. 3 та 4 ст. 42 «Під-
озрюваний, обвинувачений» КПК України дозволить більш 
ефективно  забезпечити  відповідні  права  людини  та  сприя-
тиме підвищенню стандартів якості у здійсненні криміналь-
ного провадження. Указане право має включати можливість 
отримання  медичної  допомоги  або  проведення  медичного 
обстеження на оплачуваній основі та вільного вибору медич-
ного працівника підозрюваним (обвинуваченим).

2.  Законодавчі  положення  про  право  на  медичну  до-
помогу  підозрюваного  (обвинуваченого),  у  разі  їх  закрі-
плення  у  змісті  КПК  України,  обов’язково  мають  бути 
деталізовані  інструкцією (наказом) про порядок надання 
медичної  допомоги  підозрюваному,  обвинуваченому,  за-
триманому.

3.  Законодавче  закріплення  права  на  медичну  допо-
могу  підозрюваного  (обвинуваченого)  нестиме  подвійну 
користь,  зокрема  мінімізує  випадки  зловживання  відпо-
відним  правом  та  можливість  задоволення  позовів  про 
його порушення, поданих до Європейського Суду із прав 
людини.
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ТиПОВІ СПОСОБи УхиЛЕННЯ ВІД ПРиЗОВУ 
НА СТРОКОВУ ВІЙСьКОВУ СЛУЖБУ ТА МОБІЛІЗАЦІї

TyPICaL wayS EVaSION Of MILITary SErVICE aNd MOBILIZaTION

Фокін Я.Ф.,
аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

Університету державної фіскальної служби України

У статті досліджено типові способи ухилення від призову на строкову службу і мобілізації. Проведено аналіз статистичних даних сто-
совно зареєстрованих кримінальних проваджень до винесених вироків за статтями 335 та 336 Кримінального кодексу України. Наведено 
типові обставини, що сприяють ухиленню від проходження військової служби та мобілізації.

Ключові слова: мобілізація, спосіб вчинення злочину, ухилення від призову, призовник, військовий обов’язок.

В статье исследованы типичные способы уклонения от призыва на срочную службу и мобилизации. Также проведен анализ стати-
стических данных относительно зарегистрированных уголовных производств и вынесенных приговоров по статьям 335 и 336 Уголовного 
кодекса Украины. Приведены типичные обстоятельства, что способствует уклонению от военной службы и мобилизации.

Ключевые слова: мобилизация, способ совершения преступления, уклонение от призыва, призывник, воинский долг.

The article examines typical ways of evading conscription and mobilization. Also analyzes statistical data on registered criminal proceedings 
against those convicted under articles 335 and 336 of the Criminal Code of Ukraine. The article describes typical circumstances conducive to 
evasion of military service and mobilization.

Key words: mobilization, way of committing a crime, evasion of conscription, conscript, military duty.

Постановка проблеми. Проблема боротьби зі злочина-
ми у сфері забезпечення призову та мобілізації на сучасно-
му етапі розвитку України є однією з найбільш актуальних 
правових,  соціальних та політичних проблем. Такі  злочи-
ни  являють  собою  істотну  суспільну  небезпеку,  оскільки 
підривають  обороноздатність  нашої  держави  і  спрямова-
ні  проти порядку  управління  в Україні. Діяння,  пов’язані 
з ухиленням від призову на строкову військову службу та 
призову за мобілізацією, формально належать до злочинів 
невеликої та середньої тяжкості, однак свідчать про анти-
патріотичні настрої  суспільства,  деградацію молоді,  нега-
тивні внутрішні процеси, що протікають у Збройних Силах 
України (далі – ЗСУ) зокрема та у країні загалом.

У  зв’язку  із  цим  одним  із  пріоритетних  напрямів  
діяльності правоохоронних органів має бути посилення 
боротьба з такими видами злочинності, своєчасне вияв-
лення  та  запобігання,  підвищення  ефективності  роботи 
працівників правоохоронних органів під час розслідуван-
ня  злочинів,  які  посягають  на  порядок  комплектування 
ЗСУ, що підриває  її обороноздатність. Актуальність до-
слідження способів вчинення таких злочинів зумовлена 
тим, що ці  способи надзвичайно різноманітні  і швидко 
змінюються,  їх  постійно  доповнюють  і  вдосконалюють 
правопорушники.

Стан опрацювання. Питання,  пов’язані  з  аналі-
зом  способів  вчинення  злочинів,  зокрема  тих,  які  по-
сягають  на  порядок  комплектування  ЗСУ,  досліджували  
Р.С.  Бєлкін,  А.І.  Бастрикін,  В.П.  Бахін,  С.М.  Зав’ялов,  
В.В. Шаповалов, М.В. Даньшин, Г.Г. Зуйков, Л.Я. Драпкін, 
Н.В. Кручиніна, А.М. Кустов, В.Ю. Шепітько, М.П. Ябло-
ков, В.І. Шиканов  та  ін. Проте  комплексне  дослідження 
способів вчинення злочинів у сфері забезпечення призову 
та мобілізації останніми роками не проводилось, що є пев-
ною прогалиною в методиці розслідування цих злочинів.

Метою статті є аналіз особливостей способів вчинен-
ня злочинів у сфері забезпечення призову та мобілізації і 
розроблення на його основі криміналістичної класифіка-
ції способів вчинення указаної групи протиправних діянь.

Виклад основного матеріалу. Практично  усі  вчені-
криміналісти  називають  спосіб  вчинення  злочину  цен-
тральним,  домінантним  елементом  криміналістичної  ха-
рактеристики більшості злочинів, оскільки, впливаючи на 
зміст  інших елементів криміналістичної характеристики, 
він утворює взаємозв’язки з кожним із них.

На думку М.В. Даньшина, спосіб вчинення злочину та 
інформація про нього є основою для: об’єднання окремих 
видів злочинів; виявлення взаємозв’язку між структурни-
ми елементами характеристики; розроблення особливос-
тей тактики проведення слідчих дій; прогнозування меха-
нізму вчинення конкретного виду злочинів; розмежування 
схожих складів злочину [1, с. 84].

Як  слушно  зазначає  Г.Г.  Зуйков,  вивчення  способів 
вчинення  злочинів  має  методологічне  значення  для  всі-
єї криміналістики, але особливе місце займає в методиці 
розслідування  окремих  видів  злочинів  [2,  с.  273]. Адже, 
з  одного  боку,  в  методиці  розслідування  відомості  про 
способи вчинення злочинів концентруються і узагальню-
ються,  досліджуються  фактори,  під  впливом  яких  вони 
формуються,  еволюціонують  і повторюються у разі  вчи-
нення злочинів одними і тими самими особами [2, с. 273]. 
З іншого боку, типізація способів вчинення злочинів слу-
гує основою для розроблення версій, планування розслі-
дування, створення рекомендацій про найбільш ефективні 
слідчі дії і тактику їх проведення.

У криміналістичному розумінні спосіб вчинення зло-
чину – це об’єктивно і суб’єктивно зумовлена система по-
ведінки суб’єкта до, у момент і після вчинення ним злочи-
ну, що дозволяє за допомогою криміналістичних прийомів 
і  засобів  отримати  уявлення  про  суть  події,  особливості 
злочинної  поведінки  правопорушника,  його  окремі  осо-
бисті якості [3, с. 25].

В.П. Бахін зазначає, що спосіб вчинення злочину – це 
вираження та відображення образу дії злочинця у разі вчи-
нення ним протиправних дій. При цьому він завжди був та 
залишається визначальним ядром діяльності  з  розкриття 
та розслідування злочинів [4, с. 197].

В.Ю. Шепітько під способом вчинення злочину розу-
міє  спосіб  дії  злочинця,  який  виражається  в  певній  вза-
ємозалежній  системі  операцій  і  прийомів  підготування, 
вчинення і приховування злочину [5, с. 208].

Оскільки  спосіб  вчинення  злочину,  як  будь-яка  сис-
тема,  формується  та  функціонує  під  впливом  певних 
факторів, закономірностей, то він не обирається злочин-
цем мимовільно. «Свобода» вибору визначається більш-
менш правильним пізнанням об’єктивних і суб’єктивних 
чинників,  під  впливом  або  з  урахуванням  яких  спосіб 
вчинення  злочину  складається  і  застосовується  злочин-
цем [6, с. 281].



258

№ 1 2017
♦

Аналізуючи погляди на цю категорію, представляється 
можливим виділити два напрями:

Перший  –  ситуаційний.  Його  прихильники  визна-
ють  вплив  сукупності  об’єктивних  і  суб’єктивних  фак-
торів на сутність способу вчинення  злочину. Наприклад,  
Л.Я.  Драпкін  і  М.С.Уткін  вказують  на  спосіб  вчинення 
злочину  «як  детерміновану  умовами  зовнішнього  серед-
овища  і  психофізичними  властивостями  особистості 
функціональну систему дій злочинців, що складається зі 
спеціальних підсистем із підготовки, вчинення та прихо-
вування злочинного діяння, які використовуються залеж-
но  від  ситуації  повністю  або  частково,  одночасно  або  в 
різній послідовності» [7, с. 72]. Е.Д. Куранова так розуміє 
цю категорію:  «Комплекс  дій  із  підготовки,  вчинення  та 
приховування злочину, обраних винним відповідно до на-
міченої мети,  і  тими  умовами,  у  яких  здійснюється  зло-
чинний задум».

Прихильники  другого  напряму  визнають  суб’єктивну 
сутність поняття «спосіб вчинення злочину». А.Н. Колесні-
ченко визначив спосіб вчинення злочину як «спосіб дій зло-
чинця, що виражається в певній послідовності, поєднанні 
окремих дій, прийомів, застосовуваних суб’єктом». Г.Н. Му- 
дюгін  пропонує  вважати  цю  криміналістичну  категорію 
як «комплекс дій, скоєних злочинцем у певному порядку і 
спрямованих на досягнення злочинної мети» [8, с. 36].

Більш раціональним видається зміст ситуаційного під-
ходу, оскільки спосіб вчинення злочину залежить не тіль-
ки від факторів, що визначаються особистістю злочинця, 
але і зовнішнім середовищем (обстановкою вчинення сус-
пільно  небезпечного  діяння,  типовими  обставинами,  які 
сприяють його вчиненню і т. д.).

Способи ухилення від проходження військової служби та 
мобілізації поділяються на дві основні групи: активні та па-
сивні. Перша група передбачає прикладення певних зусиль 
для досягнення злочинного результату. До них відносяться:

1. Симуляція хвороби або умисне спричинення собі ті-
лесного ушкодження. Застосовуючи цей спосіб вчинення 
злочину,  призовник  приписує  собі  певне  захворювання, 
що  дає  підстави  для  непроходження  військової  служби 
і  мобілізації.  При  цьому  захворювання  може  повністю 
бути відсутнім у симулянта або мати легку форму, за якої 
військовий обов’язок може виконуватися. Різновидом за-
значеного  способу  злочину  є  умисне  спричинення  собі 
тілесного ушкодження. Сьогодні найчастіше призовники 
обирають  симуляцію  хвороб,  визнання  яких  негативно 
не  вплине  на  їхнє майбутнє. Наприклад,  раніше  нерідко 
симулювали психічні розлади, мали місце випадки симу-
ляції наркоманії. Наприклад, призовник за місяць до при-
зовної медкомісії почав регулярний прийом «несильних» 
наркотиків.  Зізнався  лікарям,  що  страждає  наркоманією 
давно. Умовив знайому медичну сестру незадовго до мед-
комісії зробити йому 10 уколів нешкідливого вітамінного 
препарату для імітації слідів ін’єкцій.

Підготовка  симуляції  хвороби  або  умисного  спричи-
нення собі тілесного ушкодження виражається у вивченні 
призовником спеціальної медичної літератури (на предмет 
пошуку симптомів захворювання), нормативних актів, що 
регулюють питання звільнення від призову, консультаціях 
із медиками та  іншими особами, які володіють  інформа-
цією,  що  цікавить  «ухильника».  Приховування  злочину 
здійснюється шляхом  знищення  або  позбавлення  від  за-
значених  матеріалів  чи  знарядь  умисного  спричинення 
собі  тілесного  ушкодження,  також  потрібні  лжесвідки. 
Сліди симуляції  захворювання або умисного спричинен-
ня  собі  тілесного  ушкодження:  ідеальні  сліди,  наявність 
у  призовника  спеціальної  літератури,  знаряддя  завдання 
собі умисного тілесного ушкодження.

Симуляція  хвороби  або  умисне  спричинення  собі  ті-
лесного  ушкодження  як  спосіб  вчинення  злочину  стано-
вить  11%  від  загальної  кількості  способів  ухилення  від 
проходження військової служби та мобілізації.

2.  Введення  в  оману  щодо  віросповідання  та  пере-
конань,  що  дають  підставу  для  проходження  альтерна-
тивної  (невійськової)  служби.  Зазначимо,  що  право  на 
альтернативну  службу мають  громадяни України,  якщо 
виконання військового обов’язку суперечить їхнім релі-
гійним переконанням,  і ці  громадяни належать до релі-
гійних організацій, віровчення яких не допускає корис-
тування зброєю [9].

При  цьому  законодавець  не  конкретизує  перелік  ре-
лігійних переконань, що дають підставу для виникнення 
вищевказаного права. Під час розслідування ухилення від 
проходження військової служби слідчий повинен конкрет-
но уявляти, які переконання і прихильність до якої релігії 
зводять призовника в категорію, зазначену в Законі Украї-
ни «Про альтернативну (невійськову) службу». Прогалини 
в законодавстві дають можливість призовникам безкарно 
ухилятися від проходження військової та альтернативної 
(невійськової) служби та мобілізації.

Підготовка  введення  в  оману  щодо  віросповідання, 
переконань  або  національності:  вивчення  призовником 
спеціальної  літератури,  консультації  із  представниками 
релігійних  течій,  товариств,  національностей,  підшукан-
ня знаків і предметів приналежності до зазначених груп. 
Приховування  злочину  виражається  у  знищенні  або  по-
збавленні від вищевказаних предметів  і матеріалів,  а  та-
кож  у  підбиранні  лжесвідків. Сліди  злочину містяться  в 
показаннях свідків і «ухильника», наявності в останнього 
спеціальної  літератури,  знаків  і  предметів  ідеологічного  
і національного спрямування.

Розглянутий  спосіб  вчинення  злочину  становить  3% 
від загальної кількості способів ухилення від проходжен-
ня військової та альтернативної (невійськової) служби та 
мобілізації.

3.  Надання  неправомірної  вигоди  особам,  здатним 
вплинути на незаконне звільнення від призову, відстроч-
ки від проходження військової служби та мобілізації або 
заміни військової служби на альтернативну (невійськову) 
службу. У ст. 369 Кримінального кодексу України (далі – 
КК України) такий спосіб ухилення визначається як про-
позиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій 
особі неправомірну вигоду, а також надання такої вигоди 
за  вчинення  чи  невчинення  службовою  особою  в  інтер-
есах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в 
інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням на-
даної їй влади чи службового становища [10]. Такими осо-
бами можуть бути самі ухильники, їхні родичі та близькі, 
зацікавлені долею призовника (мобілізованого). Особами, 
які  отримують  неправомірну  вигоду,  найчастіше  стають 
співробітники  військових  комісаріатів,  члени  призовних 
комісій,  лікарі,  працівники  слідства,  суду  й  органів  дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану.

У  зв’язку  із  цим Міністр  оборони України  затвердив 
«Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики вій-
ськових посадових осіб, державних службовців та інших 
осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави,  у 
Міністерстві оборони України та Збройних Силах Украї-
ни». Також генерал армії України Степан Полторак звер-
нувся  до  військовослужбовців  та  цивільного  персоналу 
оборонного відомства  і наголосив на необхідності забез-
печення  нетерпимості  до  корупції  з  боку  кожного  вій-
ськовослужбовця,  державного  службовця чи працівника, 
недопущення порушень антикорупційного законодавства, 
вжиття невідкладних заходів щодо запобігання і протидії 
корупції. Він підкреслив, що боротьба з корупцією є од-
ним із пріоритетних завдань командирів та керівників ор-
ганів військового управління всіх рівнів у реалізації демо-
кратичних оборонних реформ в Україні, що затвердження 
Кодексу  –  це  черговий  прояв  особистої  політичної  волі 
Міністра оборони України в боротьбі з корупцією, тоді як 
завдання інших керівників – власним прикладом сприяти 
формуванню доброчесної поведінки підлеглих [11].
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Зазначимо, що сума неправомірної вигоди за ухилен-
ня від проходження військової служби та мобілізації по-
стійно зростає. Так, упродовж 2016 р. правоохоронці по-
відомляли про затримання чиновників, які брали хабарі за 
ухилення від мобілізації. У різних областях суми в осно-
вному коливаються від 5 до 25 тисяч гривень від призо-
вника, який не хоче служити. Проте, наприклад, у Микола-
ївській області – 13 тис. грн. Там адвокат, помічник судді 
та колишній працівник комісаріату шукали чоловіків, які 
підлягали  призову  чи  мобілізації.  Розробили  навіть  свій 
прайс – сума за ухилення від мобілізації $500–600, за ухи-
лення від призову – $1500. Клієнтів мали постійно, а всі 
гроші ділили між собою порівну. У Києві  – 40  тис.  грн. 
Тут заступника військового комісара затримали на хабарі 
в $1500. Рівненська область – 15 тис. грн. Працівник вій-
ськового комісаріату підшуковував «клієнтів», а лікар ви-
носив рішення про непридатність до військової служби. З 
кожного «непридатного» мобілізованого брали $600 [12].

У багатьох країнах цю проблему вирішили дуже про-
сто – призовник платить офіційний «відкуп» від  армії.  І 
його більше ніхто не чіпає. Наприклад, за турецьким зако-
нодавством ця послуга коштує 18 тисяч лір, що в перера-
хунку на долари складає $8,2 тис. В Узбекистані – близько 
$500. У Грузії призовник має сплатити у бюджет країни 2 
тисяч ларі ($1,1 тис.). Минулого року військкомати озву-
чували статистику «ухилянтів». Наприклад, тільки в Тер-
нопільській області від призову ховалася 21 тисяча людей. 
Якби вони мали змогу офіційно платити за небажання слу-
жити, то бюджет міг би отримувати мільйони гривень. А 
зібрані гроші йшли би не в кишені чиновникам, а їх мож-
на було б направити на фінансування оборонної промис-
ловості,  що  допоможе  технічному  переозброєнню  армії. 
Наприклад, якби кожен сплачував мінімум 5 тис. грн, то 
тільки Тернопільщина приносила би в казну 105 мільйо-
нів гривень.

Підготовка  дачі  хабара  здійснюється  шляхом  підшу-
кання одержувача, посередників і предмета хабара. При-
ховування  злочину  виражається  в  маскуванні  під  повер-
нення боргу, надання послуг, робіт і т. д. Сліди дачі хабара 
виражаються в наявності в одержувача невмотивовано ве-
ликої  суми  грошей,  необґрунтованих  документально по-
слуг і робіт на його користь та ідеальних слідах.

Дача  хабара  як  спосіб  вчинення  злочину  становить 
30% від загальної кількості способів ухилення від прохо-
дження військової та альтернативної (невійськової) служ-
би та мобілізації.

У  ряді  випадків  вищевказаний  спосіб  пов’язаний  із 
підробленням документів.

4.  Підроблення  документів  ухильником  самостійно 
або  за  допомогою  сторонніх  осіб  для  отримання  неза-
конного звільнення від призову, відстрочки від нього або 
заміни військової служби на альтернативну (невійськову) 
службу та ухилення від мобілізації.

У  такому  разі  має  місце  матеріальна  фальсифікація. 
Видозмінюється  або  виготовляється  документ,  наявність 
якого  сприяє  ухиленню  від  проходження  військової  або 
альтернативної (невійськової) служби. Наприклад, остан-
нім часом стали популярні підроблення з використанням 
комп’ютерної техніки, а саме копіювання штампів і печа-
ток лікувальних установ і довідок військово-лікарської ко-
місії, підписи посадових осіб для підроблення документів 
у  разі  ухилення  призовника  від  проходження  військової 
служби та мобілізації.

Щоб не бути призваними на службу, молоді люди ста-
ють фіктивними кандидатами в депутати органів місцевої 
влади (за законом таких в армію не беруть). За тією самою 
схемою успішно уникають служби липові сільські вчителі 
і лікарі, обзавівшись купленими довідками.

Підготовка  підроблення  документів  здійснюється  за 
допомогою: пошуку інструментів і матеріалів підроблен-
ня,  консультацій  із  фахівцями,  вивчення  нормативних 

документів  (у  разі  самостійного  підроблення);  пошуку 
виконавця підроблення, оплати його послуг (у разі підро-
блення документів  іншими особами). Приховування зло-
чину виражається у знищенні матеріалів та  інструментів 
підроблення, також потрібні лжесвідки. Сліди підроблен-
ня документів містяться в показаннях свідків і «ухильни-
ка», інструментах і матеріалах підроблення.

Підроблення  документів  як  спосіб  вчинення  злочину 
становить  3%  від  загальної  кількості  способів  ухилення 
від проходження військової та альтернативної (невійсько-
вої) служби та мобілізації.

Пасивний  спосіб  ухилення  від  проходження  військо-
вої служби та мобілізації здійснюється шляхом неявки за 
повісткою  до  військкомату  для  відправлення  за  місцем 
служби (призовник або веде звичайний спосіб життя, або 
ховається за місцем проживання, у невідомих місцях від 
співробітників  військового  комісаріату).  У  разі  застосу-
вання  цього  способу  ухилення  призовник  не  реагує  на 
отримані  повістки  військового  комісаріату.  Як  правило, 
він  ховається  вдома  або  у  знайомих  (близьких)  людей  
(у 30% випадків). Дуже часто не виходить з укриття на ву-
лицю, не відкриває двері на дзвінки і стукіт. У такому разі 
саме близькі (знайомі) особи, які надають укриття, забез-
печують харчування і догляд за «ухильником».

Неявка за повісткою до військкомату для відправлення 
за місцем служби як спосіб вчинення злочину становить 
77% від загальної кількості способів ухилення від прохо-
дження військової та альтернативної (невійськової) служ-
би та мобілізації.

Підготовка  неявки  за  повісткою  до  військкомату  для 
відправлення за місцем служби відбувається шляхом по-
шуку місця укриття від співробітників військового коміса-
ріату та посібників. Приховування злочину здійснюється 
за допомогою маскування неявки під відсутність із поваж-
них причин. Сліди злочину: сліди перебування «ухильни-
ка» в певному місці, відсутність поважних причин неявки, 
ідеальні сліди.

Крім  того,  вважаємо  неприпустимим  залишити  без 
уваги  такі  факти:  сьогодні  відстрочки  від  призову  на 
військову  службу  створюють  масу  можливостей  для  те-
оретично  законного,  але  практично  необґрунтованого 
ухилення  від  служби.  Наприклад,  відстрочка  надається 
особам, які зайняті постійним доглядом за непрацездатни-
ми членами своєї сім’ї. При цьому поняття «постійний до-
гляд» законодавством не розшифровується. Можна навес-
ти безліч випадків, коли призовник, маючи старих батьків, 
батьків-інвалідів, рідних сестер і братів віком до 18 років, 
не надає їм ніякої допомоги, хоча завдяки їм користується 
відстрочкою від служби.

За даними Міністерства оборони, майже 80% аспіран-
тів фундаментальну наукову освіту отримують тільки для 
придбання  права  на  відстрочку,  студенти  навчаються  на 
військових кафедрах із тих самих причин. І ті, й  інші не 
мають справжнього бажання займатися обраною справою, 
надалі працюють не за фахом.

Тому 5 січня 2017 р. було оголошено, що у 2017 р. на 
військову  службу в ЗСУ будуть призиватися офіцери  за-
пасу, які  закінчили військові кафедри вищих навчальних 
закладів, але раніше не служили. Як зазначив начальник 
прес-служби Генштабу Владислав Селезньов, під призов 
підпадатимуть офіцери запасу віком до 43 років. Загалом 
у 2017 р. планується призвати близько 4 тисяч таких ви-
пускників військових кафедр, які досі не служили.

Адже Закон України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову  службу»  передбачає,  що  у  разі  потреби  офіцери 
запасу  за наказом Міністра оборони України підлягають 
призову для проходження військової служби осіб офіцер-
ського складу [13].

«Ми плануємо цього року провести такий призов офі-
церів на військову службу. Такий вид служби називається 
«військова  служба  за  призовом  осіб  офіцерського  скла-



260

№ 1 2017
♦

ду», – заявив заступник начальника головного управління 
персоналу Генерального штабу ЗСУ Марк Андрусяк.

Таким  чином,  можна  прийти  до  висновку,  що  недо-
сконалість законодавства, яке регулює питання призову на 
військову  службу,  також може  використовуватися  призо-
вниками  як  своєрідний  спосіб  ухилення. На жаль,  пере-
важно подібні вчинки кримінально не є карним злочином 
через відсутність належної системи контролю.

Типовими  обставинами,  що  сприяють  ухиленню  від 
проходження військової служби та мобілізації, є: а) нега-
тивні процеси, що протікають в армії  (дідівщина, суворі 
умови проходження служби і т. д.); б) деградація молоді; 
в) корупція; г) невелике покарання, передбачене ст. ст. 335 
та 336 КК України; ґ) недостатня пропаганда серед насе-
лення військового обов’язку перед Батьківщиною.

Шляхи боротьби  з нестатутними відносинами у ЗСУ 
шукаються  давно.  Найбільш  прийнятними  видаються 
такі:  в  армії  повинні  служити  тільки  контрактники-про-
фесіонали (до початку антитерористичної операції (далі – 
АТО)  призов  був  відмінений,  але  професійної  контрак-
тної армії так і не було сформовано в повному обсязі, а у 
зв’язку із загрозою на Сході був відновлений призов); «ді-
дівщину» придавити можна тільки інтенсивною бойовою 
підготовкою;  відродження  престижу  військової  освіти 
сприяло  б  викоріненню практики  командування  взводом 
призовниками; введення професійної психологічної служ-
би у Збройних Силах України (практика підтверджує або 
її повну відсутність, або неналежну якість застосування). 
Проте  підняття  престижу  професії  військового  активно 
здійснюється на сучасному етапі.

Деградація молоді як фактор, що впливає на ухилення 
від  проходження  військової  служби,  спеціального  дослі-
дження не потребує. Більшість молодих людей не  бажа-
ють служити у ЗСУ з егоїстичних мотивів, деякі не хочуть 
служити в армії, щоб не втрачати даремно роки життя, не 
потрапити  на  службу  в  «гарячу  точку».  Погоджуючись 
на військову службу, молода людина стикається з такими 
факторами:  інший ритм життя; статутний порядок  і дис-
ципліна;  фізичні  і  психічні  навантаження;  побутові  не-
зручності.  Адаптація  призовника  до  нового  життя  зале-
жить від виховання, отриманого в сім’ї, і якості виховної 
роботи офіцерського складу.

Проблема корупції  в Україні  знаходить  своє  відобра-
ження і у способах здійснення злочинів, пов’язаних з ухи-
ленням  від  військової  та  альтернативної  (невійськової) 
служби та мобілізації. Одержувачами хабара можуть стати 
будь-які особи, що впливають на питання призову до лав 
ЗСУ  (працівники  військкоматів,  члени  військово-лікар-
ської комісії, працівник органів державної реєстрації актів 
цивільного стану, слідчий, лікар, суддя і т. д.). Однак ко-
рупційність українського суспільства не є локальним про-
явом і потребує викорінення на більш масштабному рівні.

З  огляду  на  диференціацію  покарання  у  криміналь-
ному  праві  України  та  масштабність  антипатріотичного 
настрою  серед  молоді,  видається  можливим  збільшення 
розмірів покарання за вчинення таких злочинів у превен-
тивних цілях. Вивчення емпіричного матеріалу показало, 
що ухилення від проходження військової служби та мобі-
лізації здійснюється переважно через відсутність страху у 
призовників перед незначним покаранням за скоєне.

Статистична  інформація  з  офіційного  сайту Генеральної 
прокуратури України про зареєстровані кримінальні правопо-
рушення свідчить, що з початком АТО у 2014 р. збільшилась 
кількість таких злочинів порівняно з аналогічним періодом у 
2013 р. Так, у 2013 р. за ст. 335 КК України було зареєстровано 
35 кримінальних справ, а за ст. 336 КК України – 0 криміналь-
них справ. Відповідно, у 2014–2016 рр. за ст. 335 КК України 
було зареєстровано 2062 справи, а за ст. 336 КК України – 3224 
[14]. За аналогічний період, за даними Єдиного реєстру судо-
вих рішень, винесено 1870 обвинувальних вироків [15]. Проте 
насправді практично всі засуджені отримують від одного до 
двох років іспитового строку, уникнувши покарання у вигляді 
позбавлення волі строком на два роки.

Висновки. Отже,  надмірна  корумпованість  системи 
та недостатня в українському суспільстві пропаганда чес-
ті  несення  військового  обов’язку  перед Вітчизною  є,  на 
наш погляд, першопричиною всіх розглянутих вище умов. 
Необхідне посилення викладання у школах і встановлен-
ня  у  вищих  навчальних  закладах  предмета  «Військова 
підготовка», пропаганда у засобах масової інформації пе-
реваг здорового способу життя, занять спортом, вихован-
ня патріотизму, любові до Батьківщини, оскільки 9% від 
загальної  кількості  ухилень  від  проходження  військової 
служби та мобілізації здійснюється із зазначеної причини.
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ПРиЗНАЧЕННЯ І ПРОВАДЖЕННЯ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧОї ЕКСПЕРТиЗи

aPPOINTMENT aNd CarryINg OuT Of JudICIaL ExaMINaTION Of ThE gOOdS
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здобувач кафедри криміналістичних експертиз

Навчально-наукового інституту № 2
Національної академії внутрішніх справ

Судово-товарознавча експертиза розглядається як одна з форм використання спеціальних товарознавчих знань. Визначаються осо-
бливості призначення судово-товарознавчої експертизи. Обґрунтовується, що під час призначення такої експертизи слідчий повинен 
виходити з конкретних обставин кримінального правопорушення, питань, що виникають у ході слідства, існуючих експертних методик та 
досвіду проведення таких експертиз.

Ключові слова: спеціальні знання, призначення судових експертиз, спеціальні товарознавчі знання, судово-товарознавча  
експертиза, судове товарознавство.

Судебно-товароведческая экспертиза рассматривается как одна из форм использования специальных товароведческих знаний. 
Определяются особенности назначения судебно-товароведческой экспертизы. Обосновывается, что при назначении такой экспертизы 
следователь должен исходить из конкретных обстоятельств уголовного правонарушения, вопросов, возникающих в ходе следствия, 
существующих экспертных методик и опыта проведения таких экспертиз.

Ключевые слова: специальные знания, назначение судебных экспертиз, специальные товароведческие знания, судебно-товаро-
ведческая экспертиза, судебное товароведение.

Forensic merchandising expertise is regarded as one of the forms of use of special merchandising knowledge. Defines the features of a 
judicial-commodity expertise. It is proved that in the appointment of such examination, the investigator must proceed from the specific circum-
stances of the criminal offense issues arising in the course of the investigation, existing of expert techniques and experience in conducting such 
examinations.

Key words: special knowledge, forensic expertise, merchandising, special knowledge, forensic examination of merchandising,  
merchandising judicial.

Постановка проблеми. Проведення судової експерти-
зи, різновидом якої є судово-товарознавча експертиза – це 
одна з трьох форм використання спеціальних товарознав-
чих знань під час досудового розслідування.

Така  експертиза  визначена  способом  збирання  дока-
зів, саме тих фактичних даних, котрі мають значення для 
правильного вирішення матеріалів кримінального прова-
дження,  тобто  тих неочевидних фактів,  які можуть  бути 
встановлені  певним  спеціальним  шляхом  прикладного 
дослідження  відповідних  об’єктів.  На  стадії  досудового 
розслідування  судово-товарознавча  експертиза  сприяє 
об’єктивності, повноті та всебічності пізнання події і об-
ставин  кримінального  правопорушення.  Відповідно  до 
чинного  кримінального  процесуального  законодавства 
судово-товарознавча експертиза призначається лише піс-
ля внесення відомостей про вчинене кримінальне право-
порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і 
є основною формою використання науково-технічних до-
сягнень у кримінальному судочинстві.

Судово-товарознавча  експертиза  проводиться  експер-
том  за  зверненням  сторони  кримінального  проваджен-
ня  або  за  дорученням  слідчого  суді  чи  суду,  якщо  для 
з’ясування обставин, що мають значення для криміналь-
ного  провадження,  необхідні  спеціальні  знання  в  галу-
зі  товарознавства.  Чинним  законодавством  не  допуска-
ється  проведення  судово-товарознавчої  експертизи  для 
з’ясування питань права.

Тактиці призначення судово-товарознавчої експертизи 
в кримінальному провадженні присвячено чимало праць 
науковців, зокрема В.В. Архіпова [1], К.А. Букалова [2; 3], 
Л.І. Георгієва [4],  І.А. Петрової [5; 6],  І.В. Федорової [7] 
та ін.

Метою  даної  статті  є  дослідження  теоретичних  про-
блем  використання  спеціальних  товарознавчих  знань  та 
особливостей  призначення  судово-товарознавчої  експер-
тизи в умовах оновлених кримінального процесуального, 
цивільного та господарського процесів.

Виклад основного матеріалу. Серед криміналістів не-
має єдності думок щодо процесуальної форми судової екс-

пертизи [8, с. 23–24]. М.В. Салтевський писав про судову 
експертизу як про автономну форму пізнання [9, с. 96].

В.Д.  Арсеньєв  уважає,  що  проведення  експертизи 
включає її призначення і проведення, яке слід розуміти як 
здійснення експертного дослідження [10, с. 37].

У ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» даєть-
ся  таке  визначення:  «Судова  експертиза – це досліджен-
ня експертом на підставі спеціальних знань матеріальних 
об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про об-
ставини  справи,  яка  знаходиться  в  провадженні  органів 
дізнання,  досудового  або  судового  слідства».  Очевидно, 
що це визначення характеризує судову експертизу як спе-
ціальне дослідження відокремленого об’єкта,  яке прово-
диться особою, що володіє спеціальними знаннями з вико-
ристанням особливих методів і методик. Однак у чинному 
КПК  України  процесуальні  норми,  якими  врегульовано 
порядок залучення експерта і проведення експертизи, ви-
кладені  в  Главі  20  «Слідчі  (розшукові)  дії».  Відповідно, 
судову  експертизу можна  розглядати  як  особливі  проце-
суальні дії, як процесуальний інститут доказового права.

Враховуючи  вимоги  законодавства  і  наукові  дослі-
дження відносно поняття, сутності, цілей слідчих (розшу-
кових)  дій,  можна  констатувати,  що  залучення  експерта 
для  проведення  судових  експертиз  відповідає  притаман-
ним  їх  рисам,  таким  як:  1)  передбачення  кримінальним 
процесуальним кодексом України; 2) безпосередньо про-
ведення  уповноваженою  особою;  3)  спрямованість  на 
збирання,  перевірку  та  оцінку  доказів;  4)  проведення  за 
єдиними правилами та вимогами до фіксації ходу та закрі-
плення одержаних результатів; 5) дозволяють об’єктивно 
фіксувати хід проведеної дії та її результатів.

Тому залучення експерта для проведення судової екс-
пертизи слід розглядати як слідчу (розшукову) дію, оскіль-
ки основне її призначення – одержання фактичних даних у 
провадженні шляхом проведення спеціального досліджен-
ня на основі спеціальних знань.

Кримінальний  процесуальний  закон  сформулював  
у  загальному  вигляді  підстави  для  призначення  судово-
товарознавчої  експертизи в кримінальному провадженні. 
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Чинне законодавство повністю покладає вирішення цього 
питання на слідчого, прокурора або суд. Дане положення 
ще раз підтверджує висновок про те, що під час досудо-
вого  розслідування  головним  суб’єктом  такого  розсліду-
вання є слідчий, який має повне право сам застосовувати 
спеціальні знання без будь-яких обмежень або за потреби 
користуватися послугами спеціаліста чи експерта. Рішен-
ня із цих питань слідчий приймає за своїм внутрішнім пе-
реконанням, виходячи з конкретних обставин, що склада-
ються в процесі досудового розслідування.

Підстави  і  порядок  призначення,  проведення  судово-
товарознавчих експертиз регулюються кримінальним про-
цесуальним  законом. Дотримання  його  вимог  –  гарантія 
всебічного, повного  і об’єктивного розслідування кримі-
нального правопорушення. Тому будь-які порушення ви-
мог  закону  під  час  проведення  такої  експертизи можуть 
впливати на повноту і вірогідність висновків експерта-то-
варознавця, позбавити їх доказової сили.

Підстави  для  призначення  судово-товарознавчої  екс-
пертизи  сформульовані  в  законі  лише  в  загальному  ви-
гляді – коли для вирішення певних питань у проваджен-
ні  потрібні  наукові,  технічні  або  інші  спеціальні  знання 
[11, с. 167].

Слідчий повинен керуватися в кожному випадку необ-
хідністю  застосування  спеціальних  знань  конкретними 
критеріями,  які  б  допомагали  йому  правильно  обирати 
той чи інший спосіб реалізації їх певними уповноважени-
ми суб’єктами.

Отже,  ми  вважаємо,  що  слідчою  (розшуковою)  дією 
із залучення експерта для проведення судової експертизи 
слід називати «проведення судової експертизи», що стосу-
ється  і  судово-товарознавчої  експертизи. А  її  основними 
етапами  є:  1)  підготовка  та  призначення  судової  експер-
тизи; 2) провадження експертного дослідження; 3) оцінка 
висновку  експерта-товарознавця,  визначення  значення  і 
місця  висновку  в  системі  доказової  інформації  у  кримі-
нальному провадженні.

Розглянемо деякі проблемні питання щодо підготовки 
та призначення судово-товарознавчої експертизи.

Для досягнення цілей, проведення судово-товарознав-
чої  експертизи  має  бути  ретельно  підготовлено.  Процес 
підготовки  експертизи містить  такі  основні  елементи:  а) 
визначення  необхідності  проведення  судово-товарознав-
чої експертизи; б) вибір моменту призначення такої екс-
пертизи; в) збирання необхідних матеріалів; г) визначення 
предмету  судово-товарознавчої  експертизи;  ґ)  вибір  екс-
пертної  установи  або  експерта;  д)  складання  постанови 
про призначення судово-товарознавчої експертизи.

Згідно  з  КПК  України  експертиза  призначається  в 
тих випадках, коли для вирішення певних питань у про-
вадженні  потрібні  наукові,  технічні  або  інші  спеціальні 
знання. У цьому випадку необхідно звернути увагу на не-
досконале формулювання законодавства. Як вірно зазна-
чає Б.В. Романюк, із цього випливає, що технічні або інші 
спеціальні знання можуть бути ненауковими» [12, c. 136].

На стадії досудового розслідування судово-товарознав-
ча експертиза може бути призначена в усіх випадках, коли 
без використання спеціальних товарознавчих знань слідчий 
не може вирішити конкретні суттєві питання, що виникли 
в провадженні, призначає цю експертизу тільки після вне-
сення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий 
або  прокурор  зобов’язаний  звернутися  до  експерта  для 
проведення експертизи щодо визначення розміру матері-
альних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди до-
вкіллю заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий несе персональну відповідальність за збиран-
ня  доказів  у  кримінальному провадженні  в  цілому,  тому 
він повинен сам вивчати компетентність спеціаліста, що 
залучається  в  якості  експерта,  роз’ясняти  йому  права  і 
обов’язки, а також особисто попередити про кримінальну 

відповідальність за відмову від виконання покладених на 
нього обов’язків,  а також за дачу завідомо неправдивого 
висновку. Експерт у визначених законом діях є також са-
мостійним суб’єктом (ст. 69 КПК України).

Наведене  підтверджує  неправомірність  покладання 
обов’язку  проведення  експертизи  на юридичних  осіб  чи 
визначення  керівниками  експертних  установ  без  відома 
слідчого,  персональних  суб’єктів  які  виступатимуть  як 
експерти.  Зроблені  із  цього  загального  правила  винятки 
(ст. 332 КПК України) говорять про те, що під час судо-
вого  розгляду  суд  за  клопотанням  сторін  кримінального 
провадження або потерпілого за наявності підстав, перед-
бачених ст. 242 КПК України, має право своєю ухвалою 
доручити  проведення  експертизи  експертній  установі, 
експерту або експертам.

Аналізуючи практику призначення судових експертиз 
та використання їх висновків у кримінальному та цивіль-
ному судочинстві, Пленум Верховного Суду України у По-
станові  від  30.05.1997  р. № 8  «Про  судову  експертизу  у 
кримінальних та цивільних справах» прямо вказує: «Судам 
слід мати на увазі, що під час розгляду справ вони не ма-
ють права приймати рішення без проведення експертизи, 
якщо  за  законом призначення останньої  є  обов’язковою. 
Не  проведення  такої  експертизи  є  підставою  для  повер-
нення справи на додаткове розслідування» [13]. На жаль, 
судово-товарознавчу експертизу слідчі часто сприймають 
як не обов’язкову, тому Постанова Верховного Суду Укра-
їни  в  цій  частині  не  виконується,  і  судово-товарознавчі 
експертизи часто замінюються довідками або актами осіб, 
які не мають базової товарознавчої освіти. Рішення щодо 
призначення  судово-товарознавчої  експертизи  слідчий 
приймає  особисто.  Він  повинен  виходити  з  конкретних 
обставин  правопорушення,  тих  питань, що  виникають  у 
ході слідства, власних можливостей та досвіду і суті екс-
пертного дослідження.

Судово-товарознавча експертиза має свою процесуаль-
ну форму,  а  експерт-товарознавець – визначені функції  і 
права,  які відрізняють його від слідчого або спеціаліста, 
що відображено в кримінальному процесуальному законо-
давстві. Разом  із  тим дослідження слідчим чи спеціаліс-
том об’єктів пізнання, використання ними криміналістич-
них та інших методик, науково-технічних засобів, виклад 
своїх висновків у відповідних процесуальних документах 
майже нічим суттєво не відрізняються від тієї діяльності, 
яку проводить експерт. Законом визначена конкретна фор-
ма висновку експерта, але спеціалісту формально також не 
заборонено підготувати письмовий документ (довідку, акт, 
тощо) з описом своїх дій, в яких він брав участь.

Вивчена нами слідча практика показує, що під час ви-
бору моменту призначення судово-товарознавчої  експер-
тизи важливими є вчасне збирання певного матеріалу, піз-
нання його, інформаційне забезпечення і побудова моделі 
нової доказової інформації, яку можна отримати в процесі 
дослідження  цього  матеріалу.  Це  дозволяє  слідчому  по-
ставити перед експертом найбільш раціональні і конкретні 
питання.

Вчасне  призначення  судово-товарознавчої  експерти-
зи  і визначення на основі матеріалів кримінального про-
вадження конкретних завдань дозволяють слідчому чітко 
планувати  строки  проведення  слідчих  (розшукових)  дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій, розробляти тактику 
їх безпосереднього виконання.

Зазначеному повинне передувати ознайомлення  слід-
чого з нормативною базою щодо процесуального порядку 
призначення і проведення судово-товарознавчої експерти-
зи та безпосереднього врегулювання його іншими закона-
ми та підзаконними актами.

Переконавшись  у  необхідності  призначення  судово-
товарознавчої експертизи, слідчий, керуючись ст. 69, 242, 
243 КПК України, складає мотивовану постанову про при-
йняте  процесуальне  рішення. Чинний КПК України  в  ч. 
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5  ст.  110  визначає  спеціальну  форму  і  структуру  поста-
нови про призначення експертизи. Практикою вироблена 
загальна  форма  постанови,  яка  складається  із  заголовка  
і трьох частин: вступної, описової та резолютивної.

У  заголовку  постанови  зазначається  вид  експертизи,  
а також інша інформація (повторна, додаткова). У вступ-
ній частині вказується, коли (число, місяць, рік), де (місто 
чи інший населений пункт) і хто склав постанову (посада, 
класний чин, звання, прізвище), в якому провадженні про-
водиться  досудове  розслідування  (реєстраційний  номер 
провадження,  найменування факту,  за  яким проводиться 
слідство  або  прізвище  обвинуваченого  (підозрюваного)  
і стаття кримінального закону).

В  описовій  частині  постанови  стисло  викладаються 
встановлені слідством обставини провадження, фактичні 
дані про об’єкти і обставини, що викликали необхідність 
їх  експертного  дослідження.  Така  інформація  повинна 
бути  стислою,  без  висновків  слідчого. Вона має  на меті 
лише зорієнтувати експерта в обставинах, що потребують 
докладання його спеціальних знань. Описова частина за-
вершується  викладенням  прийнятого  слідчим  рішення 
про експертне дослідження відповідних об’єктів, і робить-
ся посилання на  ті  етапи кримінального-процесуального 
законодавства, у відповідності до яких призначається дана 
судово-товарознавча експертиза.

Резолютивна частина постанови складається зазвичай 
із трьох пунктів. У першому пункті вказується, яка саме 
експертиза  призначається  і  якому  експерту  (експертам) 
доручається  її  проведення.  Якщо  вона  доручається  екс-
перту (експертам) експертної установи, то слідчий пови-
нен у постанові зазначити назву цієї установи та прізвище 
експерта. В іншому випадку зазначається лише прізвище 
спеціаліста, який залучається слідчим для проведення екс-
пертизи.

У  другому  пункті  резолютивної  частини  постанови 
формулюються питання експерту. Вони є стрижнем поста-
нови  і процесу проведення судово-товарознавчої експер-
тизи, тому слідчий повинен бути вкрай уважним під час їх 
підготовки та викладу. До них пред’являються підвищені 
вимоги, а саме:

1) перелік питань має бути максимально повним, але 
вони  не  повинні  спонукати  експерта  до  виходу  за  межі 
його спеціальних знань (ч. 6 ст. 69 КПК України)  і вирі-
шення правових проблем (під час досудового розслідуван-
ня правові питання вирішують лише прокурор та слідчий);

2)  питання  формулюються  максимально  точно,  кон-
кретно,  а  за можливістю  і  стисло, для адекватного розу-
міння їх експертом та іншими учасниками процесу;

3)  спочатку  ставляться  питання  загального  характе-
ру,  наприклад  про  характеристику  і  особливість  об’єкту 
(об’єктів)  дослідження,  а  потім  більш  деталізуючі.  На 
початку  також  ставляться  ті  питання,  від  яких  залежить 
вирішення  наступних  питань.  За  можливістю  питання 
групуються за епізодами провадження або об’єктами до-
слідження чи висунутими слідчим версіями в цьому про-
вадженні.  Під  час  призначення  комплексної  судово-то-
варознавчої  експертизи  питання  мають  формулюватися 
окремо для кожного спеціаліста, з метою персоніфікації їх 
висновків, а коли це неможливо, то слід максимально точ-
но  об’єднати  проблему  (проблеми)  вирішення  спеціаль-
них задач шляхом прикладення різних спеціальних знань 
експертів, через поставлене (поставлені) питання.

З  метою  підготовки  правильних  та  влучних  питань 
слідчий  у  низці  випадків,  окрім  оцінки  зібраних  у  про-
вадженні матеріалів, має оглянути за участю спеціалістів 
об’єкти дослідження,  ознайомитися  зі  спеціальною літе-
ратурою  з  питань,  котрі  підлягають  дослідженню,  мето-
дичними посібниками про проведення судово-товарознав-
чих експертиз, в яких викладені питання, що можуть бути 
ними вирішені, а з деяких питань отримати усні довідки 
відповідних спеціалістів.

Якщо  під  час  формулювання  питань  у  слідчого  ви-
никають  труднощі,  він  може  звернутися  за  допомогою  і 
до  спеціаліста  (обізнаної  особи),  яку  вирішив  залучити 
до  проведення  судово-товарознавчої  експертизи.  Пропо-
зиція стосовно того, що слідчий повинен призначати су-
дово-товарознавчої експертизу в кожному випадку тільки 
конкретному експерту (експертам), має своє значення і в 
даному випадку під час підготовки постанови про призна-
чення судово-товарознавчої експертизи, особливо під час 
формулювання питань до експерта.

Слідчій практиці відомі випадки, коли в процесі про-
ведення судово-товарознавчої експертизи експерт чи слід-
чий виявляють, що не всі проблеми дослідження об’єктів 
охоплені  поставленими  питаннями.  Тоді  слідчий  може 
прийняти  рішення  про  постановку  експерту  додаткових 
питань або формулювання вже поставлених питань у но-
вій редакції.

Варто визнати, що перед експертом повинні ставитись 
і такі питання, на які, за припущенням слідчого, експерт 
не може дати категоричної відповіді або взагалі відповісти 
через недостатню кількість об’єктів, котрі досліджуються, 
або через відсутність наукових розробок із цих питань на 
сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу та 
судової експертизи.

Із  цього  приводу Л.О. Сидоренко,  досліджуючи нор-
мативно-правові  документи,  матеріали  судово-слідчої  та 
експертної практик, пропонує класифікацію запитань, що 
ставлять  на  вирішення  експерта  сторони  кримінального 
провадження, які, на його думку, не відповідають науково-
методичним рекомендаціям:

– запитання правового характеру;
– запитання оперативно-розшукового характеру;
– запитання довідкового характеру;
– запитання, які мають характер гіпотетичних припу-

щень;
– запитання, вирішення яких не потребує спеціальних 

знань;
– запитання, які не потребують відповіді через те, що 

не належать до компетенції певного виду експертизи;
–  запитання,  на  які  не  можуть  відповісти,  тому  що 

вони є неконкретними;
–  запитання,  зміст  яких  незрозумілий  експерту,  або 

вони оцінюються неоднозначно [14, с. 85–89].
Запропонована  класифікація  запитань,  викладення 

яких не відповідає розробленим наукою  і практикою на-
уково-методичними  рекомендаціям,  дозволяє  експерту 
здійснювати  певні  алгоритмічні  дії  з  метою  уникнення 
методичних  помилок,  здобуття  доказової  інформації  ви-
рішення поставлених завдань.

У  третьому  пункті  резолютивної  частини  постанови 
про  призначення  судово-товарознавчої  експертизи  слід-
чий зазначає перелік конкретних об’єктів, що передаються 
експерту для дослідження. Серед них можуть бути як ма-
теріальні предмети, так і процесуальні чи інші документи, 
а також зразки почерку, запахів, речовин і т. ін., які необ-
хідні  для  експертного  дослідження.  Одночасно  слідчий 
зазначає матеріали кримінального провадження, що нада-
ються експерту для ознайомлення. Необхідні для експерт-
ного дослідження матеріали можуть бути виявлені під час 
проведення  слідчих  (розшукових)  дій.  Однак  не  завжди 
сторони кримінального провадження мають достатні зна-
ння, щоб точно визначити коло матеріалів, необхідних для 
проведення товарознавчого дослідження.

У зв’язку з тим, що під час призначення судово-това-
рознавчої  експертизи  у  розпорядженні  слідства  можуть 
бути  відсутні  речові  докази,  на  розгляд  експерта  нада-
ються документи, в яких наявні відомості про стан і рух 
об’єктів дослідження. Основними об’єктами дослідження 
в такій ситуації є документи, в яких відображені кількісні 
і якісні характеристики товарів перед його відправленням 
покупцеві, під час транспортування, приймання, зберіган-
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ня,  перероблення  і  реалізації.  До  таких  документів  слід 
віднести товаросупровідні документи – це документи, які 
містять необхідну та достатню інформацію для ідентифі-
кації  партій  товарів  на  всьому шляху  товаропросування. 
Вони, залежно від характеру товару, поділяються на кіль-
кісні, якісні, розрахункові, комплексні.

Кількісні  товаросупроводні  документи  –  призначені 
для  передачі  і  збереження  інформації  про  кількісні  ха-
рактеристики товарів або товарних партій. До кількісних 
документів  відносяться:  пакувальні  листи;  специфікації; 
акти про встановлену розбіжність у кількості товарів; ко-
мерційні акти; акти прийому-передачі; акти про списання 
товарів; журнал обліку  вантажів, що надходять;  паспорт 
сховища; паспорт на продукцію; книга комірника.

Товаросупровідні документи якості призначені для пе-
редачі  і  збереження  інформації  про  якість  товарів. Ці  до-
кументи містять не лише відомості про якісні характерис-
тики товарів,  їхнє  значення,  градацію якості,  а  також про 
найменування товарів,  їхніх виробників, дату виготовлен-
ня, а також інші відомості. Документи якості поділяються 
на  обов’язкові  та  необов’язкові.  До  перших  відносяться: 
сертифікати  відповідності  товарів;  посвідчення  якості;  гі-
гієнічні,  ветеринарні,  фітосанітарні  сертифікати;  акти  пе-
регляду  якості;  акти  експертиз;  акти  лабораторних  дослі-
джень; акти переробки; акти контрольних перевірок; графік 
температури і відносної вологості повітря у сховищі.

Розрахункові товаросупровідні документи – призначе-
ні для документального оформлення угоди про ціни, опла-
ту транспортних витрат, спільне покриття витрат, у тому 
числі  транспортних,  інших  витрат.  До  таких  документів 
відносяться: протокол узгодження цін; рахунки фактури.

Комплексні товаросупровідні документи – призначені 
для передачі та збереження інформації про кількісні, якіс-
ні та вартісні характеристики товарних партій, а також для 
кількісного врахування їх у процесі товаропросування, до 
них відносять: прибутково-видаткові,  товаротранспортні, 
залізничні накладні, коносаменти.

У деяких  випадках на  експертизу можуть  бути нада-
ні  висновки  експертів  інших  спеціальностей,  протоколи 
огляду  предметів,  речей  і  документів,  протоколи  вилу-
чення  документів,  протоколи  допитів,  пояснювальні  і 
роз’яснювальні записки і фотознімки.

Отже, можемо констатувати, що призначення та про-
ведення судово-товарознавчої експертизи має свої особли-
вості.

Перша особливість полягає в тому, що під час визна-
чення часу призначення такої експертизи слідчому необ-
хідно враховувати характер та обсяги об’єктів досліджен-
ня.  Вивчена  нами  слідча  практика  показує,  що  під  час 
вибору моменту призначення експертизи важливим є зби-
рання  певного  матеріалу,  пізнання  його  інформативного 
значення, побудова моделі нової доказової інформації, яку 
можна отримати в процесі дослідження цього матеріалу. 
Що дозволяє слідчому поставити перед експертами най-
більш раціональні і конкретні питання. Крім цього, своє-
часне призначення експертизи і визначення на основі ма-
теріалів провадження конкретних завдань дає можливість 
слідчому  конкретніше  планувати  терміни  проведення 
слідчих (розшукових) дій та розробляти організацію і так-
тику їх проведення. Цьому має передувати й ознайомлен-
ня  слідчого  з  нормативною базою щодо  процесуального 
порядку  призначення  і  проведення  судово-товарознавчої 

експертизи та безпосереднього врегулювання його інши-
ми законами та підзаконними актами.

Друга  особливість  пов’язана  з  тим,  що  продовольчі 
товари вилучаються в повному обсязі, однак експерту на 
дослідження направляється середня проба від однорідної 
продукції  (сипучої,  рідкої  чи  в’язкої  консистенції).  Та-
кий порядок регламентується відповідними Постановами 
Кабінету Міністрів України  або  наказами міністерств  та 
відомств. Відбір проб має здійснюватися в точній відпо-
відності до вимог нормативних документів, відносно по-
рядку, кількості та методів проб із використанням відпо-
відного обладнання та устаткування.

Третя особливість призначення судово-товарознавчих 
експертиз пов’язана з тим, що вони можуть призначатися 
в ході розслідування розкрадань, крадіжок, розбоїв, про-
вадження  за  якими  здійснюється  через  значний  термін 
після  вчинення  кримінального  правопорушення,  і  зазви-
чай товарні об’єкти, які мають бути досліджені, відсутні.  
У такому випадку  судово-товарознавча  експертиза пови-
нна  проводитися  за  матеріалами  кримінального  прова-
дження. Її об’єктами стають надані в повному обсязі до-
кументи (рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, 
технічні паспорти, копії протоколів допитів свідків та під-
озрюваних), в яких найбільш повно відображені відомості 
про товарні об’єкти експертизи.

Переконавшись у необхідності призначення судово-то-
варознавчої експертизи, слідчий керується кримінальним 
процесуальним кодексом, складає мотивовану постанову 
про прийняте процесуальне рішення.

Найважливішою  складовою  частиною  підготовки 
слідчого  до  призначення  судово-товарознавчої  експер-
тизи є формулювання питань, на які необхідно одержати 
відповідь  експерта.  Вони  повинні  випливати  з  обставин 
кримінального провадження, відображати завдання даної 
експертизи і встановлювати її межі.

Питання, поставлені перед експертом-товарознавцем, 
не повинні носити правового характеру і стосуватися оцін-
ки доказів, зібраних у провадженні. Питання в постанові 
доцільно наводити  в  логічній послідовності  і  правильно 
формулювати, що  буде  сприяти  висновку  експерта-това-
рознавця. Неприпустимою є постановка питань, які не мо-
жуть бути розв’язані через відсутність загальних наукових 
товарознавчих методик.

Висновки. Після  того  як  були  визначені  питання  і 
проведені інші слідчі (розшукові) дії, постанову про при-
значення судово-товарознавчої експертизи і необхідні для 
дослідження речові докази  (вилучені товари, документи, 
порівняльні  зразки)  із  супровідним  листом  слідчий  на-
правляє керівнику судово-експертної установи. Якщо су-
дово-товарознавча  експертиза  проводиться  не  в  судово-
експертній установі, слідчий вручає все це особі, яку він 
обрав експертом.

Судово-товарознавча  експертиза,  як  одна  з  форм  ви-
користання  спеціальних-товарознавчих  знань,  зазвичай 
призначається по різним видам кримінальних правопору-
шень, коли необхідно встановити фактичні дані і обстави-
ни в кримінальному провадженні. Її призначення має пев-
ні особливості. Під час призначення судово-товарознавчої 
експертизи слідчий повинен виходити з конкретних обста-
вин конкретного кримінального правопорушення, тих пи-
тань, що виникають у ході слідства, існуючих експертних 
методик та досвіду проведення таких експертиз.
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У статті автором розкривається сутність незалежного правового статусу адвоката як основоположної умови здійсненням його про-
фесійної діяльності. Робиться висновок, що така основоположна умова має визначальний вплив на всі структурні елементи правового 
статусу адвоката (формує сутність їх сприйняття), які у своїй сукупності повинні забезпечувати можливість надання ним професійної 
правничої (правової) допомоги на засадах його абсолютної незалежності.

Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, правовий статус адвоката, незалежність адвоката, незалежний правовий статус 
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В статье автором раскрывается сущность независимого правового статуса адвоката как основополагающего условия осуществлени-
ем его профессиональной деятельности. Делается вывод, что такое условие имеет определяющее влияние на все структурные элемен-
ты правового статуса адвоката (формирует сущность их восприятия), которые в своей совокупности должны обеспечивать возможность 
предоставления им профессиональной правовой помощи на основе его абсолютной независимости.

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, правовой статус адвоката, независимость адвоката, независимый правовой 
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In this article the author explores the essence of the independent legal status of a lawyer as a fundamental condition for the exercise of his 
professional activity. It is concluded that this condition has a determining influence on all structural elements of the legal status of the lawyer 
(forms the essence of their perception), which in their totality should provide the possibility of providing them with professional legal assistance 
on the basis of its absolute independence.
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РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Актуальність теми. Закріплюючи в ст. 59 Конституції 
України право кожного на професійну правничу допомогу, 
держава покладає забезпечення його реалізації на адвока-
туру, а саме на адвоката. Актуальність даної теми полягає 
в тому, що реалізація вищевказаного права є неможливою 
без  забезпечення  належних  умов  здійснення  адвокатської 
діяльності. Без сумніву, одними із основних умов здійснен-
ня такої діяльності є незалежність адвоката. Актуальність 
проявляється й в тому, що однією із центральних категорій 
в юриспруденції є категорія «правовий статус особи». Все 
це зумовлює необхідність розкриття сутності категорії «не-
залежний правовий статус адвоката» в якості основополож-
ної умови здійснення адвокатської діяльності. 

Аналіз наукових публікацій. Проблема  визначення 
сутності як правового статусу адвоката, так і незалежності 
адвоката як однієї з основних умов здійсненням професій-
ної діяльності була предметом досліджень ряду науковців. 
Серед вчених, які досліджували окремі аспекти даної про-
блеми, доцільно виокремити праці С.В. Бровченко, О.В. Іва- 
нова, А. Костіна, М. Молло, Р. Муллерата, А.В. Рагуліна, 
І.Г. Сібірцева, І. Л. Трунова, Б.В. Шагієва та інших.

Метою  даної  статті  є  розкриття  сутності  незалежно-
го правового статусу адвоката як основоположної умови 
здійсненням  його  професійної  діяльності.  Основними 
завданнями  автор  ставлять  перед  собою:  проаналізувати 
позиції науковців, які розкривають сутність незалежності 
адвокатської діяльності; визначити вплив такої основопо-
ложної умови на кожний із структурних елементів право-
вого статусу адвоката, які виділяються нами.

Виклад основного матеріалу.  Під  час  дослідження 
питання про сутність правового статусу адвоката ми нео-
дноразово  відмічали  те,  що  елементами  такого  статусу  
є права,  обов’язки,  гарантії  та  відповідальність  адвоката 
[1, с. 32; 2, с. 111; 3, с. 19]. Лише така сукупність струк-
турних елементів  забезпечує універсальність, дієвість та 

системність  категорії  «правовий  статус  адвоката».  Крім 
цього,  аналізуючи  питання  про  незалежність  адвоката  в 
якості  необхідної  умови  надання  професійної  правничої 
(правової) допомоги, ми доходили до висновку, за яким її 
потрібно сприймати як на зовнішньому, так і на внутріш-
ньому  рівні.  Якщо  незалежність  адвоката  на  зовнішньо-
му рівні асоціюється насамперед із забороною будь-яких 
втручання  та  перешкод  в  здійснення  його  професійної 
діяльності,  то  на  внутрішньому  вона  повинна  сприйма-
тися  як  сукупність  морально-етичних  та  психологічних 
його якостей, які відображають ставлення адвоката щодо 
здійснюваної  ним  адвокатської  діяльності,  за  умови  від-
сутності  будь-якої  позапрофесійної  (зокрема,  особистої) 
заінтересованості в процесі її реалізації [4, с. 243].

Незалежність адвоката як на внутрішньому, так і на зо-
внішньому рівні безпосередньо пов’язана з наявністю тієї 
чи іншої сукупності структурних елементів його правово-
го статусу. Виходячи з того, що універсальність, дієвість 
та  системність  категорії  «правовий  статус  адвоката»,  як 
ми вище відмічали, становить сукупність прав, обов’язків, 
гарантій та відповідальності адвоката, вважаємо за необ-
хідне  розкрити  сутність  таких  елементів  й  в  аспекті  дії 
принципу незалежності адвокатської діяльності. 

Без сумніву, права та обов’язки є вихідними та загаль-
ноприйнятими  елементами  правового  статусу  адвоката. 
Як  слушно  відмічає  Б.В.  Шагієв,  «юридична  практика 
повинна  давати  адвокату  достатньо  засобів  для  існуван-
ня. Якщо цих засобів недостатньо, його незалежність ста-
виться під загрозу» [5, с. 9]. Ми в повній мірі розділяємо 
таку позицію науковця, оскільки для надання правової до-
помоги на професійній основі адвокат повинен наділятися 
не тільки відповідним комплексом прав (як професійних, 
так  і  процесуальних),  але  потрібно  забезпечувати  й  на-
лежний механізм  їх  реалізації. Належний  комплекс  про-
фесійних  прав  та  відповідний механізм  їх  реалізації  дає 
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можливість адвокату займати активну позицію по справі, 
що, на нашу думку, є важливою умовою забезпечення його 
незалежності.

Незалежність  адвоката  не  в  якості  права,  а  як  його 
обов’язок  розглядає  Є.В.  Семеняко,  зазначаючи  також 
те, що для того «щоб адвокат міг виконати свій обов’язок 
щодо кожного свого довірителя, він повинен діяти як не-
залежний  юрист.  Вся  його  поведінка  повинна  диктува-
тися  знанням  закону  і  дотриманням  етичних  принципів 
своєї  професії»  [6].  Подібної  точки  зору  дотримується 
й  Р.  Муллерат,  який,  розглядаючи  незалежність  як  най-
більш характерну сторону діяльності адвокатів, зазначає, 
що  вона  є  одночасно  сильною  стороною,  обов’язком  і  в 
цілому  сутністю  адвоката  [7]. На  обов’язок  адвоката  ді-
яти незалежно вказується, зокрема, в Загальному кодексі 
прав для адвокатів країн Європейського Співтовариства[8]  
(п.  2.1.1),  Основних  положеннях  про  роль  адвокатів  [9] 
(п. 14) та у Висновку № 16 (2013) Консультативної ради 
європейських суддів про відносини між суддями та адво-
катами (п. 7) [10]. На нашу думку, така позиція має право 
на існування, оскільки для того, щоб адвокат міг позицію-
вати себе як незалежний фахівець, він повинен знати про 
всі необхідні умови (встановлюються насамперед в якості 
обов’язків)  надання  правової  допомоги  на  професійній 
основі. Такі обов’язки можуть бути як правового, так і мо-
рально-етичного характеру,  і  їх дотримання має на меті в 
тому числі й забезпечення довірчих відносин між адвока-
том і його клієнтом. Такі відносини між ними, як зазнача-
ється в п. 2.2. вищевказаного Загального кодексу прав для 
адвокатів країн Європейського Співтовариства, можуть ви-
никнути лише в разі відсутності сумнівів щодо професійної 
честі, гідності та порядності адвоката, дотримання яких є 
його  професійними  обов’язками. В  одній  із  наших праць 
[11], на основі аналізу правової природи принципів, на яких 
побудовані  взаємовідносини  адвоката  із  судом  та  іншими 
учасниками судового провадження, ми доходимо до висно-
вку, що чесність та порядність в діяльності адвоката у сво-
їй сукупності з професійною незалежністю є необхідними 
умовами,  які  забезпечать  належний  рівень  довіри  клієнта 
до адвоката. Незалежність адвоката, насамперед через при-
зму його професійних обов’язків, розкриває й український 
законодавець, який у Правилах адвокатської етики [12] таку 
його властивість, зокрема під час здійснення своєї профе-
сійної  діяльності  (ст.  6),  у  взаємовідносинах  із  судом  (ст. 
44), органами досудового розслідування та іншими держав-
ними органами  і  органами місцевого  самоврядування  (ст. 
49), характеризує як діяння, які адвокат повинен здійснити, 
або ж які йому забороняється вчиняти. 

Кожна з вказаних позицій має право на існування, але, 
на нашу думку,  більш прийнятною  є  позиція М. Молло, 
який ще в 1842 році зазначав, що незалежність являє од-
ночасно і право, і обов’язок адвоката. Щодо обов’язку, то 
незалежність,  за його твердженням, наказує адвокату за-
хищати  будь-яку  справедливу  справу,  не  піклуючись  ні 
про особисту вигоду, ні про могутність супротивника, тоді 
як правом адвокат користується незалежністю у відноси-
нах з клієнтами і з магістратурою [13, с. 14–15]. Ми в по-
вній мірі підтримуємо таку позицію М. Молло, оскільки 
закріплюючи  позицію  про  дію  принципу  незалежності 
адвокатської діяльності,  законодавець повинен не  тільки 
визначати умови її здійснення, але й створювати належні 
можливості для її реалізації на професійній основі.

Реальна можливість надання професійної правової до-
помоги  пов’язана  не  тільки  із  закріпленням  відповідно-
го  комплексу прав  адвоката,  а,  насамперед,  із  наявністю 
належної  системи  гарантій  його  забезпечення,  оскільки 
лише така система дозволяє адвокату «активно захищати 
права  людини  і  основні  свободи,  гарантовані  Європей-
ською конвенцією про захист прав людини і основних сво-
бод, реалізуючи конституційне право на отримання квалі-
фікованої юридичної допомоги» [14]. Визначальне місце в 

системі професійних гарантій адвоката займають гарантії 
незалежності здійснення адвокатської діяльності. Основу 
таких  гарантій,  як  слушно  відмічає О.В.  Іванов,  склада-
ють  «імунітети  і  привілеї,  що  діють  стосовно  адвокатів  
і містяться в нормах міжнародного і національного зако-
нодавства» [15, с. 66]. Але в даному випадку як адвокатам, 
так і іншим особам потрібно виходити з того, що гарантії, 
які забезпечують існування принципу незалежності здій-
снення адвокатської діяльності «створені не для адвокатів 
особисто, а для належного захисту інтересів їх клієнтів» 
[16].  Придержуються  позиції,  за  якою  гарантії  незалеж-
ності адвоката мають публічно-правовий, а не особистий 
характер і інші науковці [17, с. 56; 18, с. 56]. 

Ми в повній мірі розділяємо таку позицію науковців, 
оскільки основною метою законодавчого закріплення га-
рантій незалежності адвоката є саме створення умов щодо 
надання правової допомоги на професійній основі. А це, 
на нашу думку, можливо лише в тому випадку, якщо ад-
вокат  буде  виступати  в  ролі  незалежного  професіонала, 
якому зможе довіритись його клієнт. Це пов’язано з тим, 
що клієнт зможе довіритися адвокату лише тоді, коли він 
буде впевнений, що останній буде мати можливість надати 
йому професійну допомогу без будь-якого впливу на нього 
як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні.

У  даному  випадку  слід  звернути  увагу  на  те, що  га-
рантії діяльності адвоката стосуються не тільки його прав, 
але вони мають вплив й на обов’язки адвоката,  забезпе-
чуючи  належне  їх  виконання.  Забезпечення  належного 
виконання  професійних  обов’язків  адвоката  пов’язане  з 
існуванням інституту відповідальності адвоката, зокрема 
дисциплінарної відповідальності. Усе це вказує на багато-
гранне функціональне призначення гарантій адвокатської 
діяльності,  зокрема  гарантій  незалежності  адвоката,  які 
покликані  забезпечувати  належну  реалізацію  не  тільки 
його прав, але й виконання ним обов’язків та притягнення 
його до відповідальності.

Важливе значення відіграє і взаємозв’язок між гаран-
тіями  незалежності  адвоката  та  його  відповідальністю 
як  елементом  правового  статусу  адвоката.  Як  зазначає  
Г.І.  Сібірцев,  «незалежність  повинна  бути  врівноважена 
відповідальністю за свої дії, адже лише така умова ство-
рює  природну  гарантію  того,  що  надана  суб’єкту  неза-
лежність не перетвориться на вседозволеність. В іншому 
випадку виникає свого роду асиметрія, яка з неминучістю 
тягне порушення інтересів третіх осіб» [19, с. 31–32]. Як 
ми уже зазначали, закон не обмежує, а, навпаки, визначає 
сутність  незалежності  адвокатури  та  встановлює  меха-
нізм її забезпечення. Механізм забезпечення незалежності 
адвоката пов’язаний у  тому числі  і  з  гарантією встанов-
лення  особливого  порядку  здійснення  дисциплінарного 
провадження стосовно адвоката  (п. 17 ч. 1 ст. 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [20]), 
існуванням адвокатського індемнітету та свідоцького іму-
нітету адвоката, а також з гарантіями, що пов’язані з кри-
мінальним переслідуванням адвоката. 

Незалежність  адвоката,  що  закріплюється  в  якості 
принципу  незалежності  адвокатської  діяльності,  визна-
чає специфіку, основні засади його професійної діяльнос-
ті.  Така  специфічна  властивість  адвокатської  діяльності, 
якою є абсолютна незалежність адвоката, має визначаль-
ний вплив на всі структурні елементи його правового ста-
тусу, а отже, формує сутність його сприйняття. Без сумніву,  
з дії принципу абсолютної незалежності адвоката повинен 
виходити  й  законодавець,  встановлюючи  комплекс  прав, 
обов’язків  та  гарантій  професійної  діяльності  адвоката, 
  а  також  визначаючи  особливості  його  відповідальності.  
У свою чергу, реалізація такого принципу не є можливою, 
за умови відсутності беззаперечного його дотримання, як 
зі  сторони  інших  суб’єктів  (в  аспекті  відсутності  будь-
якого  зовнішнього  впливу  на  незалежність  адвокатської 
діяльності), так і адвоката зокрема.
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Висновки. Отже, незалежний правовий статус адвока-
та – це така основоположна умова здійснення адвокатської 
діяльності, що відображає його правове становище в сус-
пільстві,  яке  характеризується  відсутністю  як  будь-яких 
втручання  та  перешкод  з  боку  інших  осіб  у  професійну 
діяльність адвоката, так і будь-якої його позапрофесійної 

заінтересованості в процесі її здійснення. Така умова має 
визначальний вплив на всі структурні елементи правово-
го статусу адвоката  (формує сутність  їх сприйняття), які 
у своїй сукупності повинні забезпечувати можливість на-
дання ним професійної правничої (правової) допомоги на 
засадах його абсолютної незалежності. 
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У статті досліджено нормативно-правові акти, що регулюють діяльність та здійснення правосуддя Європейським судом з прав лю-
дини. Проаналізовано підстави та порядок звернення особи зі скаргою (заявою) до Європейського суду з прав людини. Визначено юрис-
дикцію Суду, що поширюється на території держав-учасниць, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини й основоположних 
свобод. Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод та Європейський суд з прав людини як одне з найбільших досяг-
нень Ради Європи.

Ключові слова: Європейський суд, держава, захист прав людини, основоположні свободи, Конвенція, регламент, правосуддя,  
заява, скарга.

В статье исследованы нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность и осуществление правосудия Европейским судом 
по правам человека. Проанализированы основания и порядок обращения лица с жалобой (заявлением) в Европейский суд по правам 
человека. Определена юрисдикция Суда, распространяющаяся на территории государств-участников, ратифицировавших Конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Европейский суд по правам человека 
как одно из крупнейших достижений Совета Европы.

Ключевые слова: Европейский суд, государство, защита прав человека, основные свободы, Конвенция, регламент, правосудие, 
заявление, жалоба.

This article explores the regulations governing the operation of and administration of justice by the European Court of Human Rights. The 
grounds and procedure for filing by individuals of a claim (application) to the European Court of Human Rights is analyzed herein. The article ad-
dresses the issue on determination of the jurisdiction of the Court, that is applied in the participant-states which have ratified the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
and the European Court of Human Rights as one of the greatest achievements of the Council of Europe.

Key words: European Court, state, protection of human rights, fundamental freedoms, Convention, regulations, justice, application, claim.

Постановка проблеми. Конвенція  про  захист  прав 
людини й основоположних свобод та Європейський суд з 
прав людини сьогодні оцінюються як одне з найбільших 
досягнень  Ради  Європи.  Конвенція  є  фундаментальною 
основою  всього  комплексу  міжнародно-правового  регу-
лювання в галузі прав і свобод людини, її законних інтер-
есів та потреб.

Україна  зі  вступом  до  Ради  Європи  9  листопада  
1995 р., ставши повноправним її членом, підписала Кон-
венцію. Після набрання Конвенцією чинності для України 
(ратифікація Верховною Радою від 17 липня 1997 р.) наша 
держава визнала для себе обов’язковою юрисдикцію Єв-
ропейського суду. В Україні було запроваджено механізм 
гармонізації правової системи нашої держави з нормами і 
стандартами Ради Європи [3, с. 265].

Наближення національної системи захисту прав люди-
ни до загальноєвропейської практики надало всім, хто пе-
ребуває під юрисдикцією України, право на звернення до 
Європейського суду в разі порушення нашою державою,  
її  органами,  посадовими особами норм Конвенції,  поло-
ження  якої  визнані  обов’язковими  на  території  України. 
Це право передбачено ст. 55 Конституції нашої держави, 
яка надає можливість  звернення  за  захистом своїх пору-
шених прав до судових установ міжнародних організацій 
після використання особою національних засобів захисту.

Актом міжнародного визнання України як демократич-
ної правової держави став вступ нашої країни 9 листопада 
1995 р. до Ради Європи та ратифікація Верховною Радою 
України Конвенції  про  захист  прав  людини  й  основопо-
ложних свобод та протоколів до неї.

Стан опрацювання. Питання  тлумачення  права  за-
галом  та  інтерпретації  й  застосування Конвенції  1950  р. 
Європейським судом і судами України зокрема досліджу-
вались такими вченими: В. Ватаманюком, В. Мармазовим, 
С. Шевчуком, А. Венгеровим, Є. Врублевським, Ю. Ільї-
ним, В. Тумановим, Л. Гусейновим, Ж-Л. Бержель, В. Бер-

тамом, Ф. Тетчером та  ін. Основним актом європейської 
правозахисної  системи є Конвенція про  захист прав лю-
дини й основоположних свобод  (1950 р.),  яка формулює 
у ст. 6 право людини на справедливий суд. З часу набран-
ня чинності Конвенцією було прийнято 11 протоколів, які 
стали  її  невід’ємною  частиною.  Протоколи  розширили 
діапазон  гарантованих  прав  і  свобод  людини  та  вдоско-
налили механізм їх захисту. Це потребує узагальнення та 
перенесення у національну юридичну практику.

Метою статті  є  аналіз  правових  підстав  і  порядку 
звернення до Європейського суду з прав людини.

Виклад основного матеріалу. У  системі  конститу-
ційних  гарантій  прав  і  свобод  людини  та  громадянина 
особлива  роль  належить  судовому  контролю.  Основним 
змістом  і  завданням  судочинства  є  забезпечення  дотри-
мання принципу верховенства права з урахуванням між-
народних зобов’язань України та практики Європейського 
суду з прав людини [1, с. 29]. Саме завдяки ефективному 
забезпеченню прав особи, що, зокрема, передбачає право 
на індивідуальне звернення за захистом порушених прав, 
Конвенція  про  захист  прав  людини  й  основоположних 
свобод (1950 р.) стала першим міжнародним правовим до-
кументом, спрямованим на захист широкого спектра гро-
мадянських та політичних прав.

Конвенція і протоколи до неї за юридичною природою 
є  обов’язковим міжнародним  правовим  договором,  який 
запровадив систему наднаціонального контролю за дотри-
манням прав людини на внутрішньодержавному рівні.

Права і свободи, передбачені Конвенцією, охоплюють 
найважливіші аспекти життя особи і мають громадянську, 
політичну, економічну та соціальну спрямованість. Голо-
вні з них – право на життя, свободу, особисту недоторкан-
ність особи, вільне пересування,  свободу думки,  совісті, 
релігії,  виявлення  поглядів,  мирних  зборів  й  асоціацій, 
створення сім’ї, повагу до особистого і сімейного життя, 
справедливий судовий розгляд, мирне володіння майном, 
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заборона дискримінації, катувань, рабства та примусової 
праці, неприпустимість покарання без закону [2, с. 255].

Водночас Конвенція встановлює, що з метою захисту 
інтересів  держави,  національної  безпеки,  економічного 
добробуту,  здоров’я та моралі суспільства, прав  і свобод 
інших людей чи запобігання злочинам або заворушенням 
країни-учасниці можуть обмежувати права людини, про-
голошені Конвенцією. Однак таке право держав також не є 
абсолютним, за жодних обставин не можуть бути поруше-
ні зобов’язання держави поважати право особи на життя, 
обов’язки щодо заборони катувань, рабства, неприпусти-
мості зворотної дії закону.

Ключова роль у забезпеченні чіткого  і дієвого контр-
олю  за  реалізацією  державами  –  учасницями  Конвенції 
взятих  на  себе  зобов’язань  щодо  забезпечення  прав  та 
основних  свобод  людини  належить Європейському  суду 
з прав людини (надалі – Європейський суд, ЄСПЛ). Саме 
ця  судова  інституція  забезпечує  гарантії  прав  людини,  є 
контрольним механізмом, закладеним Конвенцією, дотри-
мання державами-учасницями її положень, упровадження 
норм і принципів у рамки національних правових систем.

Європейський  суд  функціонує  на  постійній  основі  з 
метою  забезпечення  виконання  Високими  Договірними 
Сторонами зобов’язань за Конвенцією. Його юрисдикція 
визнана обов’язковою всіма державами-учасницями й по-
ширюється на всі спори, що пов’язані із застосуванням і 
тлумаченням норм Конвенції та протоколів до неї у націо-
нальних правових системах.

Місцезнаходженням  Європейського  суду  є  м.  Страс-
бург (Франція). Засідання Європейського суду проводять-
ся  у  Палаці  прав  людини.  Організація  його  діяльності, 
правила  процедури,  порядок  здійснення  реєстрації  заяв, 
їх розгляду, винесення рішень установлені Конвенцією та 
Регламентом Європейського суду.

Європейський суд виносить  свої  рішення,  керуючись 
нормами Конвенції і практикою застосування своїх попе-
редніх рішень.

Рішення Європейського суду є обов’язковими для дер-
жав – учасниць Конвенції. Контроль за їхнім виконанням 
паралельно з Європейським судом здійснює Комітет міні-
стрів Ради Європи. Крім того, на запит Комітету міністрів 
Європейський суд надає консультативні висновки з питань 
права щодо тлумачення і застосування норм Конвенції [3].

Європейський суд  з прав людини  є міжнародним ор-
ганом,  який  за умов,  визначених Конвенцією про  захист 
прав людини та основоположних свобод, може розгляда-
ти  заяви,  подані  особами,  які  скаржаться  на  порушення 
своїх прав. Конвенція є міжнародним договором, на під-
ставі якого більшість європейських держав зобов’язалися 
дотримуватися прав  та основоположних свобод людини. 
Ці права  гарантуються  як  самою Конвенцією,  так  і  про-
токолами до неї, згода на обов’язковість яких надана дер-
жавами  –  сторонами  Конвенції.  Він  є  наднаціональною 
міжнародною  судовою  установою,  яка  розглядає  скарги 
осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами 
Конвенції,  і  дуже часто  є  останньою надією на  встанов-
лення справедливості та правильного вирішення справи з 
погляду застосування національного законодавства.

Підставами  звернення  до  Європейського  суду  з  прав 
людини є порушення однією з держав – сторін Конвенції 
основних прав людини, основоположних свобод чи закон-
них  інтересів  громадян,  які  захищаються Конвенцією  та 
протоколами  до  неї.  Європейський  суд  може  розглядати 
лише ті заяви, в яких ідеться про порушення гарантованих 
Конвенцією  та протоколами до неї  прав  однієї  особи чи 
кількох одночасно.

Відповідно  до  статті  19 Конвенції Європейський  суд 
створений  для  забезпечення  дотримання  Високими  До-
говірними  Сторонами  їхніх  зобов’язань  за  Конвенцією 
та протоколами до неї. Відповідно до статті 32 Конвенції 
юрисдикція Європейського суду поширюється на всі пи-

тання,  які  стосуються  тлумачення  та  застосування  Кон-
венції і протоколів до неї та які передаються на його роз-
гляд  відповідно  до  статей  33,  34  і  47 Конвенції. А  тому 
ЄСПЛ не  виконує функції  національного  суду  та не має 
повноважень  скасовувати  або  змінювати  рішення  націо-
нальних судів. Суд також не може безпосередньо втруча-
тись у діяльність органів влади, дія або бездіяльність яких 
спричинила порушення [4, с. 318].

Суд розглядає лише ті заяви, які спрямовані проти дер-
жав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, 
і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифіка-
ції.  Інформацію щодо дат ратифікації Конвенції та прото-
колів до неї розміщено на офіційному сайті Європейського 
суду.

Особа  може  звернутися  до  суду  лише  зі  скаргами, 
предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта 
владних повноважень державних органів парламенту, суду, 
прокуратури однієї  з цих держав. Суд не розглядає заяви, 
спрямовані проти приватних осіб або недержавних  інсти-
туцій.

Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції суд приймає заяви до 
розгляду лише після того, як були використані всі внутрішні 
засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців 
з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає за-
яву, яка не відповідає цим умовам прийнятності [4, с. 318].

Перед зверненням до Європейського суду особа має ви-
користати всі засоби судового захисту в державі, проти якої 
спрямована  заява,  які могли б призвести до усунення по-
рушення, що є предметом оскарження; інакше заявник має 
довести, що  такі  засоби  захисту  є  неефективними.  Тобто 
особі слід спочатку звернутися до національного суду, яко-
му підсудна  справа,  включаючи  відповідну першу,  апеля-
ційну та касаційну судові інстанції, для захисту своїх прав, 
про порушення яких має намір поскаржитись до Європей-
ського суду. Крім того, використовуючи належні засоби за-
хисту, необхідно дотримуватись національних процесуаль-
них правил, зокрема передбачених законодавством строків.

Особа, що має намір подати заяву до суду, зобов’язана 
її подати протягом шести місяців після ухвалення остаточ-
ного рішення судом або органом влади, до компетенції яких 
належить визначення питання, що є предметом звернення 
особи до суду. Шестимісячний строк відраховується з мо-
менту  ознайомлення  особи  або  ознайомлення  її  адвоката 
з  остаточним  судовим  рішенням  за  результатами  звичай-
ної  процедури  оскарження  на  національному  рівні,  або  у 
разі, якщо вона вважає, що ефективний засіб юридичного 
захисту  щодо  такого  порушення  на  національному  рівні 
відсутній. Перебіг шестимісячного строку припиняється у 
момент отримання Європейським судом від заявника пра-
вильно  заповненого  формуляру  заяви.  До  Європейського 
суду  не  можна  звернутись  із  клопотанням  про  зупинен-
ня  перебігу  шестимісячного  строку  чи  його  поновлення  
[4, с. 318].

Звернення із заявою має бути написано іноземною мо-
вою, офіційними мовами суду є англійська та французька, 
але  за  бажанням можна  звертатися  до Секретаріату Суду 
офіційною мовою однієї  з  держав, що ратифікували Кон-
венцію. Суд приймає лише письмові заяви, які надіслані по-
штою. Заяви, надіслані електронною поштою або факсом, 
обов’язково  потрібно  продублювати  звичайною  поштою. 
Також особі немає необхідності бути особисто присутньою 
у Суді для усного викладення обставин справи. Листи і до-
кументи,  які  надсилаються  до  Суду,  не  слід  скріплювати 
будь-яким чином, обов’язковою умовою є нумерація сторі-
нок [5, с. 25].

Згідно  з  положеннями  правила  47  Регламенту  Суду 
в  заяві  обов’язково мають бути  зазначені  такі  відомості: 
стислий  виклад фактів, щодо  яких  особа  скаржиться,  та 
суть скарги; права, гарантовані Конвенцією або протоко-
лами до неї, які, на думку заявника, були порушені; наці-
ональні засоби юридичного захисту, які використовувала 
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особа  для  відновлення  порушеного  права  та  законного 
інтересу; перелік рішень судів (або інших державних ор-
ганів) у справі із зазначенням дати кожного рішення та ор-
гану, який його виніс, коротка інформація про зміст цього 
рішення. До  заяви  необхідно  додати  копії  самих  рішень 
(оскільки Європейський  суд  не  повертає  надіслані  йому 
документи, то необхідно надсилати тільки копії, а не ори-
гінали) [5, с. 47].

Згідно  зі  статями  34,  35  Конвенції  Європейський  суд 
приймає  заяви  (скарги)  від  окремих  заявників,  груп  осіб, 
неурядових  організацій,  окремих  держав  про  порушення 
положень Конвенції країнами, що визнали юрисдикцію Єв-
ропейського суду [5, с. 37].

Відповідно до п. 45 Регламенту Суду заява має бути під-
писана заявником особисто або представником згідно з до-
віреністю [5, с. 45].

Цікавою і відмінною від національного законодавства є 
можливість у виняткових випадках отримання дозволу на 
подачу заяви та розгляд справи анонімно з дозволу голови 
Палати Суду. Однак про це обов’язково треба зазначити в 
заяві  та викласти причини такого відступу від  загального 
правила гласності провадження у Суді [5, с. 67]. 

Після отримання заяви Секретаріат Суду надсилає від-
повідь із повідомленням про те, що відкрито справу, номер 
якої заявнику потрібно зазначати в усіх подальших листах 
до Суду про надання додаткової інформації, документів чи 
роз’яснень, пов’язаних із заявою. 

Секретаріат Суду не проводить консультацій щодо  за-
конодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також 
не надає юридичної допомоги стосовно  захисту  інтересів 
особи в Суді, застосування і тлумачення норм національно-
го права. Заявник має своєчасно і сумлінно відповідати на 
листи Секретаріату Суду. Будь-яка  затримка  з  відповіддю 
може розцінюватись як те, що особа не зацікавлена у про-
довженні провадження у Суді, і розгляд заяви, відповідно, 
припиняється. Особа, гарантовані (передбачені Конвенцією 
або протоколами до неї) права якої порушено, повинна за-
повнити формуляр заяви і повернути його до Суду не піз-
ніше шести місяців із дати направлення першого листа до 
Секретаріату Суду, оскільки інакше це означає, що заявник 
не підтримує заяву, в результаті чого справу буде знищено.

Згідно  з правилом 33 Регламенту Суду всі документи, 
що надійшли до Секретаріату Суду у зв’язку із заявою, за 
винятком поданих із приводу переговорів щодо дружнього 
врегулювання, як це передбачено правилом 62 Регламенту, 
мають бути доступними для громадськості, якщо з причин, 
викладених у пункті 2 цього правила, голова Палати Суду 
не вирішить інакше – з власної ініціативи або за клопотан-
ням сторони чи іншої заінтересованої особи [5, с. 33].

Таким чином, за загальним правилом, доступ до всієї ін-
формації, яка міститься у документах, наданих заявником, 
зокрема про осіб, про яких ідеться в документах, є відкри-
тим. 

Згідно з Конституцією України для надання професійної 
правничої допомоги в Україні діє адвокатура, а представни-
цтво іншої особи у суді, а також захист від кримінального 
обвинувачення  здійснює  виключно  адвокат. Фактично  за-
коном закріплено монополію адвокатури на представлення 
інтересів у суді на конституційному рівні. Прийняття таких 
норм має на меті підвищення якості представництва особи 
в суді, а також встановлення конституційного підґрунтя для 
створення єдиної правничої професії [6].

Згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокат-
ську  діяльність»  захист  –  це  вид  адвокатської  діяльності, 
що полягає у забезпеченні захисту прав, свобод і законних 
інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засу-
дженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачаєть-
ся застосування примусових заходів медичного чи виховно-
го характеру або вирішується питання про їх застосування 
у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розгля-
дається питання про видачу  іноземній державі  (екстради-

цію), а також особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності  під  час  розгляду  справи  про  адміністра-
тивне правопорушення [7].

Серед новацій конституційної реформи 2016 р. у час-
тині правосуддя є запровадження положення про надання 
права кожному на професійну правничу допомогу замість 
правової (як це було раніше).

Чинна Конституція України передбачає, що представ-
ництво виключно прокурорами або адвокатами у Верховно-
му Суді та судах касаційної інстанції здійснюватиметься з 
1.01.2017 р.; у судах апеляційної інстанції – з 1.01.2018 р.;  
у судах першої інстанції – з 1.01.2019 р. Виключне пред-
ставництво органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у судах прокурорами або адвокатами роз-
почнеться з 1.01.2020 р. [7, с. 513]. Представництво в суді 
у провадженнях, розпочатих до набрання чинності змін до 
Конституції України  в  частині  правосуддя,  здійснювати-
меться за правилами, які діяли до цього, до тих пір, поки 
не будуть ухвалені  остаточні  судові  рішення,  які не під-
лягатимуть оскарженню.

У світлі змін до Конституції нині на початковій стадії 
подання заяви Європейського суду особа може мати пред-
ставника  і  він  не  обов’язково  повинен  бути  адвокатом. 
Однак, якщо Суд вирішить запропонувати державі, проти 
якої подано позов,  висловити  свою позицію у  справі,  то 
особа зобов’язана мати представника, який є практикую-
чим юристом в одній із держав, що ратифікували Конвен-
цію.  Представник  повинен  володіти  однією  з  офіційних 
мов Суду – англійською або французькою. До формуляра 
заяви обов’язково має бути додана довіреність, яка б упо-
вноважувала його діяти від імені довірителя. Аналогічне 
правило діє і для представника юридичної особи (підпри-
ємства,  об’єднання  тощо)  або  групи  осіб,  який  повинен 
підтвердити  свої  юридичні  повноваження  представляти 
заявника [5, с. 100].

Суд не може надати допомогу  з  оплати послуг  адво-
ката  для  підготовки  заяви  до  Суду.  Після  рішення  Суду 
про направлення заяви  іншій стороні для надання заува-
жень  у  разі  відсутності  коштів  для  оплати  послуг  адво-
ката особа може претендувати на отримання безкоштов-
ної  юридичної  допомоги,  якщо  надання  такої  допомоги 
Суд  визнає  за необхідне для належного розгляду  справи  
[5,  с.  100].  Процедура  розгляду  справи  у  Європейсько-
му суді безкоштовна. Процедура розгляду справ Судом є 
письмовою і не потребує особистої присутності заявника, 
якого обов’язково інформують про будь-яке рішення, ви-
несене Судом у справі. Виконання рішення Європейського 
суду  є  обов’язковим  до  виконання  на  території України. 
Приклади конструктивної взаємодії органів влади та сус-
пільства в Європейському Союзі вказують на необхідність 
включення діалогових механізмів у політико-комунікатив-
ний процес в Україні [8, c. 181]. За допомогою реалізації 
рішень ЄСПЛ покращується правозастосовна практика й 
удосконалюється механізм захисту прав і свобод людини 
та  громадянина,  взаємодія  органів  влади  та  суспільства, 
що сприяє зниженню конфліктності  і соціально-політич-
ної напруженості.

Висновки. Європейський суд є своєрідним інструмен-
том впливу на держави щодо вдосконалення якості зако-
нодавства. Необхідно відзначити, що структура Європей-
ського суду дозволяє не витрачати час  суддів на розгляд 
неприйнятних скарг  і не збирати Велику палату з незна-
чного приводу. Колективний розгляд скарг у Палаті дозво-
ляє забезпечити справедливий розгляд, а регулярна зміна 
суддів сприяє поліпшенню якості ведення судових справ 
і компетентності винесених рішень. Важливо відзначити, 
що практика розгляду ЄСПЛ справ щодо України, вказу-
ючи на прогалини в законодавстві та проблеми правозас-
тосовної практики, позитивно впливає на правоохоронну 
політику  і  судочинство,  що  допомагає  удосконалювати 
правозастосовну систему. 
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Розглядаються функції юридичної відповідальності як конкретні прояви функцій права. Обґрунтовується, що такі функції визначають-
ся змістом, сутністю, соціальним призначенням юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності розглядаються як голо-
вні напрями впливу норм останньої на суспільні відносини, через які досягаються цілі та проявляється призначення відповідальності.

Ключові слова: юридична відповідальність, функція права, охоронна функція, каральна функція, превентивна функція, заохочу-
вальна функція.

Рассматриваются функции юридической ответственности как конкретные проявления функций права. Обосновывается, что такие 
функции определяются содержанием, сущностью, социальным назначением юридической ответственности. Функции юридической от-
ветственности рассматриваются как главные направления влияния норм последней на общественные отношения, из-за которых дости-
гаются цели и проявляется назначение ответственности.

Ключевые слова: юридическая ответственность, функция права, охранительная функция, карательная функция, превентивная 
функция, поощрительная функция.

Functions of legal responsibility as concrete displays of functions of the right are considered. It is proved, that such functions are defined by 
the maintenance, essence, social appointment of legal responsibility. Functions of legal responsibility are considered as mainstreams of influence 
of norms of last on public relations because of which the purposes are reached and responsibility appointment is shown.

Key words: legal responsibility, right function, guarding function, retaliatory function, preventive function, incentive function.

Постановка проблеми. Застосування до правопоруш-
ника юридичної відповідальності в демократичній, право-
вій державі обов’язково має відповідати основним цілям 
та завданням, які ставить держава стосовно особи в сус-
пільстві,  стану  законності  та  правопорядку  тощо.  Тобто 
метою  відповідальності,  її  керівною  функцією  не  може 
бути  просте  покарання  особи  за  принципом,  як  у  давні 
часи – «око за око, зуб за зуб».

Слід  зазначити, що якщо сутність відповідальності 
в  усі  часи  залишалася  такою ж – покарати винну осо-
бу, то цілі покарання, як  і цілі юридичної відповідаль-
ності,  виявилися  більш  багатофункціональними  та 
динамічними, вони зазнавали значних змін у ході істо-
ричного розвитку суспільства та держави. Пройшов до-
вгий та складний час від ігнорування особи, її гідності, 
прав  і  свобод,  до  визнання  людини  на  конституційно-
му  рівні  найвищою  соціальною  цінністю,  захист  якої  
є обов’язком держави.

Мета статті – розглянути функції юридичної відпові-
дальності як конкретні прояви функцій права.

Виклад основного матеріалу. Отже, якщо в широкому 
розумінні  одним  із  комплексів  цілей  юридичної  відпові-
дальності визначити поновлення порушеного правопоруш-
ником правопорядку (поновлення соціальної справедливос-
ті), то іншу мету – на наш погляд, не менш важливу – буде 
складати завдання утримання суб’єктів від правопорушень.

Ці положення, які витікають із справедливого суджен-
ня  про юридичну  відповідальність  як  засіб  самозахисту 
суспільства від порушень умов його існування, обумовлю-
ють і такий висновок: юридична відповідальність покли-
кана бути засобом забезпечення і формування правомірної 
поведінки  громадян. Отже,  за  різних  видів  в юридичної 
відповідальності можуть бути різні цілі:

– вона забезпечує захист правопорядку, охорону існу-
ючого ладу  і  суспільних  відносин,  у  тому числі шляхом 
покарання винного;

– юридична  відповідальність  сприяє  вихованню  гро-
мадян у дусі поваги до права;

– вона спрямована на відновлення соціальної справед-
ливості;
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–  юридична  відповідальність  попереджає  вчинення 
нових правопорушень.

Усе вищезазначене витікає з функцій юридичної відпо-
відальності, які широко досліджені в правовій науці:

1) правоохоронна функція, яка має на меті захистити, 
охоронити від посягань на такі найважливіші для всіх лю-
дей цінності,  як  права  і  свободи  громадян  і  організацій. 
Якщо такі посягання вчинено, то юридична відповідаль-
ність має на меті відновлення (відшкодування) порушено-
го права чи охоронюваного законом інтересу;

2) виховна функція, змістом якої є спеціальна превен-
ція (тобто виправлення правосвідомості правопорушника 
з тим, щоб він більше не чинив правопорушень) та загаль-
на превенція (тобто вплив на правосвідомість усіх інших 
схильних до правопорушень осіб, щоб утримати їх від та-
ких вчинків). Іноді в літературі загальну превенцію нази-
вають запобіжною функцією юридичної відповідальності.

Аналіз  наукової  літератури  свідчить, що  порівняно  з 
іншими питаннями юридичної відповідальності її функції 
досліджено не в повній мірі. Досить зазначити, що із цієї 
теми майже відсутні монографічні праці з позиції загаль-
ної теорії права. Так, Б.Т. Базильов вважає, що розбіжність 
поглядів вчених щодо цілей та функцій різних видів від-
повідальності в праві є наслідком саме нерозробленості її 
загального поняття [1, с. 26].

Загалом  слово  «функція»  походить  від  латинського 
functio – здійснення [2, с. 449]. Термін «функція» є багато-
значним і не є суто юридичним поняттям. Функція випли-
ває з внутрішньої якості явища, проте остання обов’язково 
має зовнішню форму. Функція в теорії держави та права 
означає  напрям,  предмет  та  зміст  діяльності  держав-
но-правового  інституту.  Крім  того,  вона  застосовується  
як  термін  для  характеристики  соціальної  ролі  держави  і 
права.

Деякі  проблеми  функцій  юридичної  відповідальності 
знайшли відображення в працях С.С. Алексєєва, Б.Т. Бази-
льова, А.І. Петеліна, Н.С. Малеіна, А.С. Мордовця, В.В. По-
хмєлкіна, О.Е. Лєйста,  І.С. Самощенко, М.Х. Фарукшина, 
Є.В. Черних, В.А. Тархова, Н.А. Тарбагаєва та інших.

Проте спеціалістами як у галузі загальної теорії права, 
так і галузевих юридичних наук, активно досліджувались 
функції права, функції  галузей права, функції покарання 
(санкції),  функції  різних  норм  права,  але  функції  юри-
дичної відповідальності вивчались побіжно під час дослі-
дження інших питань останньої.

Що ж стосується функцій юридичної відповідальнос-
ті, то тут можна виділити деякі суттєві  їх особливості, а 
саме:

–  функції  названої  відповідальності  як  конкретний 
прояв функцій права беруть участь у реалізації всіх функ-
цій останнього;

– поняття «функція юридичної відповідальності» має 
одночасно  охоплювати  як  призначення  вказаної  відпові-
дальності,  так  і  напрями  правового  впливу  на  суспільні 
відносини.

Зважаючи  на  те, що  функції юридичної  відповідаль-
ності мають складну структуру, то до її складових елемен-
тів, на наш погляд, можна віднести:

–  суб’єкти  функцій  юридичної  відповідальності. 
Вплив  правових  норм  розрахований,  насамперед,  на  де-
ліктоздатну особу. Слід розрізняти суб’єктів, на які безпо-
середньо  «спрямована»  функція юридичної  відповідаль-
ності, і суб’єктів, котрі беруть участь у реалізації функцій 
(посадові особи, компетентні органи). Таке розмежування 
має  здебільшого  умовний характер,  тому що невиконан-
ня суб’єктами обов’язків щодо здійснення покладених на 
них функцій тягне зазначену відповідальність. У зв’язку із 
цим постає ще одна проблема – співвідношення функцій 
юридичної  відповідальності  і  функцій  правоохоронних 
органів,  яка потребує  вирішення  в  рамках  іншого дослі-
дження;

– об’єкти впливу функцій юридичної відповідальності. 
Об’єктом функцій юридичної відповідальності є суспіль-
ні відносини, які складаються в процесі життєдіяльності і 
поведінки суб’єктів;

–  способи  та  засоби  здійснення  функцій  юридичної 
відповідальності;

–  фактичні  і  формальні  підстави  реалізації  названих 
функцій. Останні приводять у дію функціонування відпо-
відальності;

– загальносоціальні та юридичні наслідки (результати) 
реалізації  функцій  зазначеної  відповідальності.  Резуль-
тати  впливу  можуть  мати  найрізноманітніший  характер: 
правомірна поведінка, обмеження прав та свобод, понов-
лення суспільних відносин, нормалізація морально-психо-
логічного клімату в суспільстві;

– правовідносини, що виникають із приводу реалізації 
функцій відповідальності;

– норми юридичної відповідальності. Останні є певни-
ми «носіями» функцій права, а в правовідносинах названа 
відповідальність втілюється.

Слід  відмітити, що  деякі  вчені  заперечують  існуван-
ня  функцій  юридичної  відповідальності.  Так,  на  думку  
Л.В. Головіна, відповідальність є якістю індивіда, а тому 
не можна визнавати правомірною постановку питання про 
так звані «функції відповідальності». Лише заходам дер-
жавного примусу властиві функції [3, с. 13]. Така позиція 
зумовлена  тим, що  під  відповідальністю  вчений  розуміє 
визнану державою здатність суб’єкта права розуміти зна-
чення своєї протиправної поведінки та підлягати заходам 
державно-примусового впливу у формі позбавлення благ, 
що знаходяться в його розпорядженні.

Н.А. Боброва підкреслює, що функції юридичної від-
повідальності  випливають  з  її  особливого  призначення 
в  системі  запобігання  та  боротьби  з  правопорушеннями  
[4, с. 55]. На думку А.І. Галагана, під цими функціями слід 
розуміти  головні  прояви  призначення  юридичної  відпо-
відальності  [5,  с.  133].  Але  аналіз  функцій  дає  підстави 
вважати, що дане визначення звужене тому, що автор не 
вказує на напрями правового впливу юридичної відпові-
дальності.

Слід  також  погодитися  з  Л.В.  Головіним,  який  під 
функціями юридичної відповідальності розуміє специфіч-
ні напрями правового впливу на суспільні відносини, які 
забезпечують  досягнення  цілей  правового  регулювання  
[3,  с.  19].  Дане  визначення,  на  наш  погляд,  є  досить 
об’ємним, тому що автор веде мову про «правовий вплив», 
а не «про вплив норм юридичної відповідальності».

Інститут  юридичної  відповідальності,  перш  за  все, 
здійснює  функцію  загального  попередження  правопо-
рушень.  Зважаючи  на  те,  що  факти  правопорушення 
спонукають  інститут  відповідальності  до  активної  дії, 
приводячи  в  рух  відповідну  норму  відповідальності,  то 
безпосередня  мета  даного  інституту  у  випадку  скоєння 
правопорушення  полягає  в  покаранні  правопорушника. 
Отже, і безпосередньою функцією інституту, який розгля-
дається, є функція каральна.

На погляд М.С. Кельмана та О.Г. Мурашина, функці-
ями юридичної відповідальності є головні напрями юри-
дичного  впливу  як  на  правопорушника,  так  і  на  інших 
осіб, із метою захисту правопорядку і виховання суб’єктів 
права, які вчинили або можуть вчинити правопорушення. 
До  основних  функцій  вони  відносять  такі:  превентивну 
(запобіжну);  виховну;  репресивну  (каральну);  компенса-
ційну (поновлюючу); сигналізаційну (інформативну). Але 
можна  сказати, що  інститут юридичної  відповідальності 
перш за все здійснює функцію загального попередження 
правопорушень, а тому бере участь в охороні правопоряд-
ку [6, с. 201].

Отже,  аналізуючи  викладені  підходи  до  розуміння 
функцій  відповідальності,  в  загальному  плані  під  функ-
ціями юридичної відповідальності ми розуміємо основні 
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напрями або види впливу заходів юридичної відповідаль-
ності щодо суб’єкта правопорушення з метою охорони та 
захисту прав та інтересів громадян (або відновлення пору-
шених прав) та попередження правопорушень у майбут-
ньому шляхом загальної та спеціальної превенції.

Також зважаючи на велике розмаїття думок із приводу 
класифікації функцій юридичної відповідальності, які  за 
своїм змістом часто дублюють одна одну (наприклад, ка-
ральна та штрафна, виховна та педагогічна), пропонуємо 
виділити такі основні функції юридичної відповідальнос-
ті:  регулятивну  та  охоронну,  каральну,  поновлюючу,  ви-
ховну (превентивну) та заохочувальну (або стимулюючу).

Регулятивна функція юридичної відповідальності – це 
напрям  правового  впливу  норм  юридичної  відповідаль-
ності, який полягає в спонуканні індивіда дотримуватися 
правових приписів та знаходить вираження в правомірній 
поведінці особи.

Охоронна функція  спрямована  на  захист  позитивних 
суспільних  відносин  шляхом  нормативно  встановлених 
відповідних механізмів притягнення винних осіб до від-
повідальності у випадку порушення норм права.

Каральна  функція  –  напрям  правового  впливу  норм 
вказаної  відповідальності  на  суб’єктів  правопорушення, 
що  відповідає  принципам  юридичної  відповідальності  і 
полягає в осуді, позбавленнях особистісного та майнового 
характеру.

Виховна  (превентивна)  функція  –  напрям  правового 
впливу  норм  юридичної  відповідальності  на  індивіду-
альну і суспільну свідомість, який полягає у формуванні 
правосвідомості, правової культури та викоріненні із сві-
домості  особи  правового  нігілізму,  антисоціальної  пове-
дінки (реальної або припустимої).

Поновлююча функція – такий напрям впливу норм юри-
дичної відповідальності на свідомість та поведінку людей, 
який спрямований на приведення в попередній нормальний 
стан суспільних відносин, правового статусу суб’єктів.

Заохочувальна (стимулююча) функція юридичної від-
повідальності  являє  собою  такий  напрям  впливу  норм 

юридичної відповідальності, що направлений на позитив-
не  ставлення особи до  встановлених правил поведінки  і 
бажання виконувати (дотримувати) необхідні вимоги пра-
ва  і отримувати відповідні заохочення, передбачені зако-
нодавством.

Функції  юридичної  відповідальності  є  конкретними 
проявами функцій права та беруть участь у їх реалізації. 
Дані  функції  визначаються  змістом,  сутністю,  соціаль-
ним призначенням юридичної відповідальності. Поняття 
«функція  юридичної  відповідальності»,  на  наш  погляд, 
повинно одночасно охоплювати як призначення, так і на-
прями правового впливу на суспільні відносини.

З  урахуванням  викладеного  є  підстави  вважати,  що 
функції юридичної  відповідальності  –  це  головні  напря-
ми впливу норм останньої на суспільні відносини, через 
які досягаються цілі та проявляється призначення відпо-
відальності.

Таким чином, можна визначити для всіх функцій юри-
дичної  відповідальності  такі  характерні  риси:  соціаль-
на  обумовленість;  цільова  спрямованість;  самостійність 
кожної функції та їх взаємодія; наявність взаємозв’язку з 
функціями права, які надають функціям юридичної відпо-
відальності певного напряму впливу; взаємозв’язок функ-
цій  названої  відповідальності  з  функціями  її  складових; 
прояв через функції юридичної відповідальності призна-
чення юридичної відповідальності.

Відмінною рисою функцій юридичної відповідальнос-
ті є їх цільовий характер, адже кожній із них або декільком 
функціям  відповідає  визначена  суспільно  корисна  мета, 
яку  ставить  суспільство,  використовуючи юридичну від-
повідальність як один із засобів її досягнення.

Висновки. Отже,  на  нашу  думку, функції юридич-
ної відповідальності тісно пов’язані з функціями права, 
і  одна функція права може  задавати напрям правового 
впливу декільком функціям юридичної відповідальнос-
ті. Так, наприклад, каральна, превентивна, поновлююча 
функції останньої задаються охоронною функцією пра-
ва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы) / Б.Т. Базылев. – Красноярск: изд-во Красноярского ун-та, 

1985. – 118 с.
2. Юридичний словник-довідник / ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Феміда, 1996. – 696 с.
3. Головин Л.В. Отношения юридической ответственности в плане теории правоотношений / Л.В. Головин // Юрист. – 1994. – № 2. – 

С. 11–18.
4. Боброва Н.А. Ответственность в системе гарантий конституционных норм: (государственно-правовые аспекты) / Н.А. Боброва, 

Т.Д. Зражевская. – Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1985. – 152 с.
5. Галаган А.И. Административная ответственность в СССР (государственное и материальное исследование) / А.И. Галаган. – Во-

ронеж: Воронеж. гос. ун-т, 1970. – 358 с.
6. Кельман М.С. Загальна теорія права / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2002. – 475 с.



275

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 341.1/8

ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКи МОРЕПЛАВСТВА ТА ОСОБЛиВОСТІ її ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІДПОВІДНО ДО ІНТЕГРАЦІЙНих ПРОЦЕСІВ УКРАїНи З ЄВРОПЕЙСьКиМ СОЮЗОМ

CONCEPT Of MarITIME SafETy aNd ESPECIaLLy ITS SErVICES IN aCCOrdaNCE 
wITh ThE INTEgraTION Of uKraINE wITh ThE EurOPEaN uNION

Клюєва Є.М.,
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри господарського та транспортного права
Київської державної академії водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

Руше М.Д.,
студентка магістратури юридичного факультету
Київської державної академії водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

Автори статті навели погляди вчених щодо правильного застосування та визначення поняття «безпека мореплавства». Розглянуті 
основні методи забезпечення безпеки мореплавства на судні. Проаналізовані нормативно-правові акти, які регламентують ці питання. 
Надані висновки щодо подальшого вдосконалення законодавства України з питань безпеки мореплавства у зв’язку з євроінтеграцією.

Ключові слова: безпека мореплавства, методи забезпечення, МАРПОЛ, СОЛАС, євроінтеграція, конвенція.

Авторы статьи привели взгляды ученых относительно правильного применения и определения понятия «безопасность мореплава-
ния». Рассмотрены основные методы обеспечения безопасности мореплавания на судне. Проанализированы нормативно-правовые 
акты, регламентирующие эти вопросы. Предоставлены выводы по дальнейшему совершенствованию законодательства Украины по 
вопросам безопасности мореплавания в связи с евроинтеграцией.

Ключевые слова: безопасность мореплавания, методы обеспечения, МАРПОЛ, СОЛАС, евроинтеграция, конвенция.

Authors cited the views of scientists on the appropriate use and definition of “maritime safety”. The basic methods of navigation safety on 
board. Analyzed regulations that govern these issues. Provided findings to further improve Ukraine’s legislation on maritime safety in connection 
with European integration.

Key words: safety of navigation methods of providing, MARPOL, SOLAS, EU integration, convention.

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Безпека  є  основною  якістю, 
необхідною для всіх видів транспорту. Не став виключен-
ням  і морський  транспорт. Більше  того,  проблема  забез-
печення безпеки судноплавства є однією з найважливіших 
на морському транспорті, оскільки від її успішного рішен-
ня залежить охорона життя та здоров’я членів екіпажів су-
ден і пасажирів, збереження самих транспортних засобів і 
перевезених на них вантажів.

Безпечне мореплавство є головним у роботі морського 
судна  і  найважливішою  умовою  можливості  ефективної 
експлуатації.  Значні  розміри  морських  суден,  зростання 
швидкостей  руху,  збільшення  інтенсивності  руху  на мор-
ських шляхах, плавання суден у складних метеорологічних 
умовах та  інші причини роблять проблему безпеки море-
плавання  найбільш  пріоритетною  і  актуальною  під  час 
оцінки сучасного стану і розвитку морського транспорту.

Стан опрацювання проблематики. Цьому питанню 
присвячена  низка  праць  таких  науковців,  як: О.О.  Бало-
банов,  Т.Б.  Ванданов,  В.А.  Селезньов,  В.О.  Сергійчик, 
Г.В.  Тубольцева,  а  також міжнародне  та  національне  за-
конодавство, які регулюють питання, пов’язані з безпекою 
мореплавства та засобами забезпечення, зокрема Міжна-
родна конвенція з охорони людського життя на морі, Між-
народна  конвенція  по  запобіганню  забруднень  з  суден, 
Міжнародна  Конвенція  про  підготовку  і  дипломування 
моряків та несення вахти, Конвенція про вантажну марку, 
Кодекс торгівельного мореплавства України та інші.

Метою статті є  розглянути  основні  методи  забезпе-
чення  безпеки  мореплавства  на  судні  та  проаналізувати 
нормативно-правові акти, які регламентують ці питання.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на правове 
регулювання цієї проблематики, за даними відомої страхо-
вої організації судноплавства Ллойда, в акваторіях морів і 
океанів щорічно гине близько 400 суден, на 7 000 – 8 000 
суден  трапляються  серйозні  аварії.  За  ствердженням  спе-
ціалістів,  щороку  внаслідок  катастроф  гине  близько  200 
тис. осіб, з них 25% – безпосередньо у воді, 25% – у ряту-
вальних засобах, 50% – разом із кораблем. Тому проблема 
залишається доволі актуальною і потребує постійного до-
слідження.

На  жаль,  досі  немає  офіційного  визначення  поняття 
«безпека мореплавства», та воно зустрічається у працях різ-
них науковців. Наприклад, на думку Т.Б. Ванданова, юри-
дичні основи безпеки мореплавства складаються із сукуп-
ності міжнародно-правових і внутрішніх державних норм. 
Основи безпеки включають: технічні правила безпеки пла-
вання  суден,  регламентацію  відповідальності  за  їх  пору-
шення, правила підготовки і допуску суднових фахівців до 
управління технікою, організацію допомоги і рятування на 
морі, здійснення ефективного нагляду за технічним станом 
суден і виконанням міжнародних правил у цій сфері [10].

Можна  дійти  висновку, що  безпека мореплавства міс-
тить певні кваліфікаційні вимоги, вимоги технічного, орга-
нізаційного характеру тощо, дотримання яких і сприятиме 
в результаті забезпеченню успішного здійснення морепла-
вання, усунення будь-якого ризику та запобіганню аварій-
ності.

Аналізуючи  це  питання,  необхідно  також  порівняти 
два схожі поняття «безпека мореплавства» і «безпека суд-
ноплавства».  Виходячи  з  критеріїв  територіальності,  без-
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пеку мореплавства  варто  розглядати  як  складову  частину 
більш загальної категорії, якою є «безпека судноплавства». 
Останню  можна  вважати  визначальною,  оскільки  вона  є 
пріоритетом діяльності морського та річкового транспорту 
і невід’ємною складовою частиною національної безпеки.

На  відміну  від  безпеки  мореплавства,  безпека  судно-
плавства  знайшла  своє  офіційне  відображення  в  Наказі 
Міністерства транспорту України, за яким вона визначаєть-
ся як стан збереження (захищеності) людського здоров’я і 
життя, довкілля та майна на морі й на внутрішніх водних 
шляхах;  відсутність  неприпустимого  ризику,  пов’язаного 
із загибеллю або травмуванням людей, заподіянням шкоди 
довкіллю або матеріальних збитків [7].

У своїй статті Д.В. Авраменко визначає, що безпека на 
морі має два діапазони вимірювань: безпека судноплавства 
і безпеку судноводіння. Нині вони об’єднані в один термін, 
який іменується «безпеку мореплавства» [9].

Безпека мореплавства – це стабільний стан судна, віль-
ний від небезпек, запобігає системою міжнародних і націо-
нальних заходів технічного, організаційного, економічного, 
соціального і правового характеру, спрямованих на недопу-
щення аварійності з метою збереження людських життів та 
майна на морі, захист і збереження морського середовища. 
З огляду на положення п. 3 ст. 94 Конвенції ООН з морсько-
го права 1982 р., під безпекою мореплавання слід розуміти 
безпеку в морі, зокрема в тому, що стосується:

– конструкції,  обладнання та придатність до плавання 
суден;

– комплектування, умов праці та навчання екіпажів;
– користування засобами підтримки зв’язку і поперед-

ження зіткнення суден [10].
Існує  ряд  небезпек,  як  можуть  статися  під  час  море-

плавства,  зокрема:  навігаційні,  біологічні,  людський  фак-
тор,  стихійні  лиха,  негативні  зовнішні  дії  тощо.  З  метою 
їх попередження чи усунення і діють методи забезпечення 
безпеки мореплавства, серед яких можна назвати: технічні, 
організаційні,  ергономічні,  інформаційні,  економічні, пра-
вові та соціальні [11].

Характерна  особливість  технічних  методів  полягає  в 
тому, що вони забезпечують той чи інший компонент без-
пеки шляхом  конструкції,  спорядження,  спеціального  об-
ладнання  або  спеціальних  режимів  експлуатації  техніки. 
До них належить укомплектування судів аварійним і про-
типожежним  постачанням.  У  процесі  експлуатації  суден 
також  реалізуються  технічні методи:  безпечна швидкість, 
регулювання  завантаження судна, контроль остійності  і  її 
регулювання, наявність зв’язку на судні тощо.

Організаційні методи  забезпечення безпеки мореплав-
ства є заходи, які полягають у цілеспрямованій впорядко-
ваної діяльності людей, їх груп, колективів і організацій в 
їх взаєминах на основі певних правил і процедур. У рамках 
судна як організації реалізуються такі організаційні мето-
ди  забезпечення  безпеки  мореплавства:  укомплектування 
кваліфікованим  екіпажом,  підготовка  екіпажу  до  бороть-
би за живучість  і рятування, організація вахтової служби, 
здійснення комплексу  заходів щодо попередження  аварій, 
а в разі аварії – з боротьби за живучість судна і рятування 
людей і майна.

На більш високому рівні (в основному, у сфері компе-
тенції держави та міждержавного регулювання) до органі-
заційних методів забезпечення безпеки мореплавства нале-
жать державний нагляд за морськими суднами (технічний, 
адміністративно-технічний,  адміністративний),  диплому-
вання моряків, оперативно-чергова служба з нагляду за су-
дами в море тощо.

Ергономічні методи забезпечення безпеки мореплавства 
охоплюють  сферу  людино-машинних  взаємодій.  До  цієї 
групи належать такі методи: оптимальний розподіл функ-
цій  між  людиною  і  машиною,  організація  робочих  місць 
суднових спеціалістів, які забезпечують безпеку плавання; 
застосування  засобів  відображення  інформації  й  органів 

управління,  що  відповідають  психофізіологічним  можли-
востям оператора;  гармонізація  робочого  середовища, що 
знижує  напругу  і  стомлюваність  операторів;  тренажерна 
підготовка суднових фахівців.

До економічних методів логічно віднести рівень заро-
бітної плати членів екіпажу, ціноутворення на фрахтовому 
ринку тощо.

Інформаційні  методи  забезпечення  безпеки  мореплав-
ства характеризуються тим, що в них предметом діяльності 
є інформація, що повідомляється за допомогою тих чи ін-
ших матеріальних носіїв, але не самі ці носії. До них можна 
віднести такі: видання та використання навігаційних та ін-
ших морських карт, посібників і керівництв для плавання, 
їх підтримка на рівні сучасності; передача і прийом опера-
тивної навігаційної інформації; передача і прийом гідроме-
теорологічної  інформації;  передача  і  прийом повідомлень 
про лихо, повідомлень із сигналами терміновості і безпеки.

Правовими методами  забезпечення безпеки мореплав-
ства  регулюються  стосунки  між  людьми  в  зв’язку  з  без-
пекою  мореплавання  (національне  законодавство,  розро-
блення  інструкцій,  рекомендації,  резолюції  міжнародних 
організацій тощо).

Зрештою, від соціальних методів забезпечення безпеки 
мореплавства залежить рівень мотивації працівників до ді-
яльності, від якої – як в особистому, так і в громадському 
плані – безпосередньо залежить успішність діяльності. Со-
ціальні методи також забезпечують захищеність працівни-
ка від фізичних та емоційних перевантажень, викликаних 
надмірною  інтенсивністю  праці  та  довготривалим  пере-
буванням  в  екстремальних  і  понадекстремальних  умовах. 
Прикладом є раціональний режим праці і відпочинку, гідна 
матеріальна  винагорода  за  сумлінну  працю,  забезпечення 
високого  рівня  охорони  праці,  забезпечення  комфортних 
умов праці та життя, розподіл обов’язків, у максимальному 
ступені звільняє фахівців, зайнятих забезпеченням безпеки 
мореплавства, від не пов’язаних із цим функцій тощо.

Усі ці методи втілюються за допомогою діяльності Між-
народної  морської  організації  шляхом  написання  конвен-
цій, резолюцій тощо, які стосуються безпеки мореплавства, 
а  також  рекомендацій  морським  портам  щодо  перевірки 
суден на  відповідність  конвенційним вимогам. Основною 
метою цих організацій є саме безпека мореплавства.

Проблемами безпеки мореплавання протягом багатьох 
років  займаються  провідні  міжнародні  організації:  ІМО, 
ООН, ММК, МПС тощо. Результатом роботи цих органі-
зацій стали нормативні документи, що регламентують без-
пеку  мореплавання,  основними  з  яких  є:  СОЛАС-74/78, 
ПДМНВ 78/95, МППСС-72, МКУБ, Конвенція ООН з мор-
ського права 1982 р. тощо.

З метою підвищення безпеки мореплавства ІМО, МОП 
та інші організації на своїх сесіях прийняли цілий ряд най-
важливіших міжнародних конвенцій, резолюцій, кодексів і 
рекомендацій, спрямованих на забезпечення безпеки море-
плавства, охорону праці та охорону довкілля. Основна мета 
цих документів – підвищення безпеки мореплавства шля-
хом обов’язкового застосування єдиних для всіх установле-
них стандартів як під час управління суднами з берега, так і 
в процесі їх експлуатації екіпажами.

Конвенцією ООН із морського права 1982 р. на держа-
ви-учасниці  покладаються  певні  обов’язки щодо  забезпе-
чення безпеки у морі. Так, кожна держава стосовно суден, 
якi плавають пiд її прапором, вживає необхідних заходів у 
тому, що стосується:

–  конструкції,  обладнання  i  придатності  до  плавання 
суден;

– комплектування, умов праці i навчання екіпажів суден;
– користування сигналами, підтримання зв’язку i попе-

редження зіткнень [1].
Конвенція  СОЛАС-74\78  розповсюджується  на  торго-

вельні судна, які здійснюють міжнародні рейси. Вона перед-
бачає ряд вимог до конструкції судна, рятувальних засобів, 
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обладнанню з радіотелеграфії та радіотелефонії, перевезен-
ня зерна та небезпечних суден. Особливі вимоги висунуні 
до  суден  з  ядерною енергетичною установкою. Положен-
ня  Конвенції  включають  докладні  вимоги  до  конструк-
ції шлюпок  та  плотів,  їх місткості,  кількості,  постачання, 
розміщення на судні, порядку посадки на них та їх спуску. 
Спеціальні вимоги передбачені для рятувальних кругів та 
жилетів, жорстко регламентована  їх  кількість. Відповідно 
до Конвенції СОЛАС 74\78, судно має бути укомплектоване 
екіпажом у належній кількості та належної кваліфікації [2].

Конкретні  вимого  щодо  кількості  та  кваліфікації  екі-
пажу  були  закріплені Міжнародною Конвенцією про під-
готовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 р. 
Відповідно до неї, жоден моряк (капітан, особа командно-
го складу, особи рядового складу) не має права працювати 
на суднах, держава прапору яких є учасником Конвенціях, 
якщо він не відповідає положенням віку, стану здоров’я та 
кваліфікації [3].

Важливе місце має Міжнародна конвенція про запобі-
гання забрудненню з суден  (МАРПОЛ) 1973 р. Вона охо-
плює не лише випадкові і/або експлуатаційні забруднення 
довкілля  нафтопродуктами,  але  також  забруднення  моря 
хімікаліями, вантажами в пакетованій формі, стічними во-
дами, сміттям і забруднення повітряного середовища [4].

Для  того щоб  не  допускати  завантаження  судна  вище 
межі, яка дає можливість здійснювати безпечне плавання, 
була розроблена Міжнародна конвенція про вантажну мар-
ку 1966 р. Відповідно до неї, жодне судно не може вийти в 
море, якщо не має достатнього запасу плавучості, який ви-
значається вантажною маркою, що наноситься на борту. На 
підставі цієї Конвенції кожному судну видається міжнарод-
не свідоцтво про вантажну марку або міжнародне свідоцтво 
про виключення для вантажної марки [5].

Безпека на морі значною мірою залежить від радіозв’язку. 
Вимоги щодо нього встановлені Конвенцією про Міжнарод-
ну  організацію  морського  супутникового  зв’язку  (ІНМАР-
САТ). Питання зв’язку з суднами регулюються Регламентом 
радіозв’язку.  ІНМАРСАТ  забезпечує  зв’язок  за  допомогою 
космічних  супутників  для  суден  всіх  держав  без  будь-якої 
дискримінації за національною ознакою [6].

Окрім ІНМАРСАТ, існує система GMDSS – міжнарод-
на система, яка використовує сучасні наземні, супутникові 
та суднові системи радіозв’язку, розроблена членами Між-
народної Морської Організації (IMO) і являє собою істот-
не  вдосконалення  способів  аварійного  зв’язку.  Усі  судна, 
які потрапляють під дію Міжнародної Конвенції про без-
пеку життя на морі, мають повністю відповідати вимогам 
GMDSS.

Висновки.  Підсумовуючи  вищевикладене  та  аналізу-
ючи  статистику  морських  пригод,  ми  дійшли  певних  ви-
сновків.  Основними  причинами  аварійних  випадків  на 
морському  транспорті  можна  вважати  помилки  судново-
дійського складу в управлінні судном, низьку кваліфікацію 
членів екіпажів суден, знос механізмів і обладнання суден, 
неувагу судновласників до питань безпеки на морі.

Безпека  судноплавства  є  визначальною  категорією  на 
морському транспорті й основною метою міжнародних ор-
ганізацій.  Її  забезпечення  досягається  шляхом  виконання 
ряду вимог, зокрема до конструкції судна, членів екіпажу, 
завантаженості тощо. З цією метою діє ряд методів, які да-
ють змогу попередити чи усунути небезпеку. І тільки вико-
нання їх в сукупності спрятиме бажаному результату.

Таким  чином,  основним  напрямом  забезпечення  без-
пеки  на морі  було  і  залишається  підвищення  надійності 
морських суден, вдосконалення технічних засобів судно-
водіння і поліпшення морехідних якостей суден, знижен-
ня небезпеки виникнення пожеж. Нині технічне забезпе-
чення суден не завжди відповідає регіональним вимогам 
безпечного  й  ефективного мореплавства, що  призводить 
до значного скорочення часу ефективної експлуатації су-
ден у складних, льодових і штормових умовах плавання. 
Людський  фактор  також  залишається  одним  із  найголо-
вніших чинників, що впливають на безпеку експлуатації 
морських суден.

У вирішенні питань, пов’язаних  із  забезпеченням без-
пеки  мореплавства,  важлива  роль  належить  координації 
зусиль всіх держав. Це позв’язане з двома факторами. По-
перше,  мореплавство  завжди  було  одним  з  найнебезпеч-
ніших видів діяльності людини. По-друге, внаслідок між-
народного характеру мореплавства заходи для підвищення 
безпеки можуть  бути  більш  ефективними,  якщо  вони  бу-
дуть  прийматися  на  міжнародному  рівні,  а  не  окремими 
країнами в односторонньому порядку. Отже,  тільки вико-
нання державами міжнародних договорів у галузі викорис-
тання Світового океану може сприяти прогресу і рішенню 
проблем торгівельного мореплавства.

Ми сподіваємось, що, уклавши Угоду про Асоціацію з 
Європейським Союзом, Україна  буде  сприяти  виконанню 
тієї частини, яка стосується морської політики. Отже, від-
повідно до ч. 2 ст. 411 Угоди, сторони мають докладати зу-
силь для покращення морської безпеки та заходів безпеки 
на морі, удосконалення транскордонного та міжгалузевого 
морського нагляду, спрямованого на вирішення зростаючих 
ризиків, спричинених інтенсивним морським рухом, робо-
чими викидами суден, нещасними випадками на морі та не-
законною діяльністю [8].
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Постановка проблемы. География  международных 
связей Украины чрезвычайно обширна и охватывает все, 
без  исключения,  регионы  земного шара.  Это  свидетель-
ствует  о  разновекторности  международных  отношений 
Украины,  многосторонности  ее  интересов  и  стремлений 
получения  максимального  эффекта  от  международных 
экономических,  политических  и  гуманитарных  контак-
тов  с  различными  государствами.  Традиционно,  одним 
из наиболее перспективных векторов международной по-
литик для Украины считается Ближневосточный регион. 
Установление отношений с государствами арабского мира 
всегда имело для Украины особый экономический инте-
рес. Государства Ближнего Востока также с повышенным 
вниманием и интересом относятся к украинскому произ-
водителю, что подтверждается устоявшимися и традици-
онно  доверительными  двусторонними  отношениями  со 
многими государствами.

Особое место в палитре ближневосточных контактов 
для Украины всегда занимала Иордания. Несмотря на мо-
нархическую форму правления, Иордания во многом была 
источником зарубежного опыта управления в сфере гума-
нитарных и  экономических программ, который изучался 
украинской  стороной.  Особую  актуальность  украино-
иорданские  отношения  приобрели  в  контексте  урегули-
рования Ближневосточного  кризиса  и  политики помощи 
Иорданским  Хашимитским  Королевством  беженцам  из 
соседних регионов. Опыт преодоления гуманитарной про-
блемы, темпы и направления развития экономики, между-
народная активность – все это привлекает дополнительное 
внимание  со  стороны  Украины  к  развитию  двухсторон-
них отношений и, прежде всего, в экономической сфере. 
Именно  поэтому  иорданский  вектор  ближневосточной 
международной  политики  Украины  сегодня  можно  счи-
тать одним из наиболее перспективных и актуальных.

Состояние исследования темы. Современные  укра-
ино-иорданские отношения не обрели надлежащего вни-
мания  со  стороны  ученых  международников,  оставаясь 

в  качестве  одной  из  предметных  областей  исследования 
ближневосточного вектора украинских дипломатических 
отношений. Вместе с тем ряд работ, в которых содержат-
ся  отдельные  точки  зрения  на  перспективы  указанных 
отношений,  все же  следует  отметить,  в  частности  таких 
авторов,  как А.  Веселовский, Ю. Кочубей,  В. Нагайчук,  
В. Швед и др.

Целью статьи является анализ современного состоя-
ния и исторического пути развития украинско-иорданских 
отношений,  чтобы  определить  возможные последующие 
перспективы их развития.

изложение основного материала. Ближневосточный 
регион всегда характеризовался особым уровнем интере-
са со стороны ключевых геополитических «игроков». На-
личие энергетического потенциала, важное транспортное 
и коммуникационное значение между западным миром и 
Азиатско-Тихоокеанским  регионом  –  все  это  обусловли-
вало  повышенный  интерес  к  Ближнему  Востоку,  в  том 
числе и  у Украины. Однако,  в  силу неопределенности и 
отсутствия  единой  структурированной  внешнеполитиче-
ской стратегии Украины, в 1990-х гг. дипломатические и 
политические контакты со многими государствами реги-
она оставались на уровне формально нейтральных связей.

Вместе с тем, во многом хозяйствующие субъекты го-
сударств  Ближнего  Востока,  особенно  так  называемого 
Леванта  (Ливан, Сирия, Иордания), являлись достаточно 
активными  экономическими  партнерами  отечественных 
субъектов хозяйствования, что в конечном итоге обусло-
вило необходимость установления более тесных экономи-
ческих отношений с указанными странами. Но особый ин-
терес вызывают как раз отношения Украины и Иордании.

Как  отмечает  А.  Веселовский,  среди  приоритетных 
направлений  внешней  политики  Украины  заметное  ме-
сто  занимает  развитие  отношений  нашего  государства 
со  странами  Ближнего  Востока.  Значение  этого  региона 
для Украины обусловливается рядом важных факторов, а 
именно: 



279

Порівняльно-аналітичне право
♦

–  географической  близостью  Ближнего  Востока  и 
Украины;

– ведущей ролью ближневосточных стран в  структу-
ре мировой торговли энергоносителями (в этом контексте 
обеспечения стабильности этого региона отвечает страте-
гическим национальным интересам Украины);

– наличием значительных финансовых ресурсов в не-
которых ближневосточных странах и местом последних в 
международных валютно-кредитных и финансовых отно-
шениях؛

– емкостью рынка товаров и услуг большинства стран 
региона [2].

На современном этапе развития взаимоотношений Укра-
ины с государствами ближнего и Среднего Востока перво-
степенное значение приобретает задача разработки наиболее 
перспективных  и  современных форм  экономической  и  на-
учно-технического сотрудничества. Это может быть, прежде 
всего, работа межправительственных совместных комиссий 
по вопросам торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества, разработка долгосрочных программ сотруд-
ничества, активное участие национальных производителей в 
работе тех международных выставок, бизнес-форумов, кото-
рые играют особенно важную роль в экономическом разви-
тии Ближнего и Среднего Востока, с целью освоения рынков 
ближневосточных стран [11].

Именно по такому сценарию и с такими приоритетами 
и  перспективами  стали  развиваться  украино-иорданские 
отношения. Однако такое развитие они получили лишь в 
последнее  время,  и  это  несмотря  на  то,  что Иорданское 
Хашимитское Королевство  стало одним из первых  госу-
дарств  Ближнего  Востока,  которое  признало  независи-
мость Украины еще 28.12.1991 г.

Дипломатические  отношения  между  двумя  странами 
были установлены 19 апреля 1992 г. путем обмена дипло-
матическими нотами, в январе 2002 г. в Иордании начало 
свою работу Консульство Украины  в Аммане,  которое  в 
феврале 2003 г. было преобразовано в Посольство Укра-
ины в Иордании. Интересы Иордании в Украине с 1997 г.  
представляет,  по  совместительству,  посол  Иордании  в 
Российской Федерации. В том же году в Киеве начал рабо-
тать отдел Посольства Иордании в России, который зани-
мается вопросами культуры, в декабре 2000 г. начало свою 
деятельность Почетное консульство Иордании в Киеве.

В течение всего времени существования дипломатиче-
ских отношений между Украиной и Иорданией сторона-
ми  было  обеспечено  проведение  более  60  двусторонних 
визитов различного уровня, среди которых подавляющее 
большинство составляли официальные и рабочие визиты 
украинских делегаций в Иорданию [10].

Фактически, начиная лишь с 2002 г., между Украиной 
и Иорданией происходят наиболее  активные  контакты и 
партнерские отношения, которые активизировались после 
визита в апреле 2002 г. Президента Украины Л. Кучмы в 
Иорданское Хашимитское Королевство. Это подчеркнуло 
внимание со стороны Украины к экономическому и торго-
вому потенциалу Иордании, а также продемонстрировало 
готовность  углубления  политических  и  экономических 
связей.

С 2002 г. между Иорданским Хашимитским Королев-
ством и Украиной наметились основные направления со-
трудничества,  которые  обеспечивались  на  надлежащем 
уровне,  благодаря  различным  контактам  как  со  стороны 
политического  руководства,  так  и  со  стороны  бизнес-
структур. Среди таких направлений:

– торгово-экономическое сотрудничество;
– культурно-гуманитарное сотрудничество;
– научно-техническое сотрудничество.
Что  касается  международно-правового  обеспечения 

украино-иорданских  отношений,  то  особое  внимание  на 
себя обращает ряд двухсторонних договоров, заключенных 
Украиной и Иорданией, начиная с 2002 г., в частности:

–  Соглашение  между  Министерством  образования  и 
науки Украины и Министерством высшего образования и 
научных исследований Иордании о сотрудничестве в об-
ласти образования и науки (подписано 23.04.2002 г.);

– Соглашение между Правительством Украины и Пра-
вительством Иордании о торгово-экономическом сотруд-
ничестве (подписано 23.04.2002 г.);

–  Соглашение  между  Кабинетом  Министров  Украи-
ны и Правительством Иорданского Хашимитского Коро-
левства  о  сотрудничестве  в  сфере  культуры  (подписано 
26.05.2005 г.);

– Соглашение между Кабинетом Министров Украины 
и Правительством Иорданского Хашимитского Королев-
ства  о  взаимном  содействии  и  защите  инвестиций  (под-
писано 30.11.2005 г.);

–  Конвенция  между  Кабинетом Министров  Украины 
и Правительством Иорданского Хашимитского Королев-
ства об избежании двойного налогообложения и предот-
вращении  уклонения  на  доходы  и  капитал  (подписано 
30.11.2005 г.);

–  Соглашение  между  Кабинетом  Министров  Украи-
ны  и  Правительством  Иорданского  Хашимитского  Ко-
ролевства  о  морском  торговом  судоходстве  (подписано 
30.11.2005 г.);

–  Соглашение  между  Кабинетом  Министров  Украи-
ны и Правительством Иорданского Хашимитского Коро-
левства  о  сотрудничестве  в  области  туризма  (подписано 
12.02.2006 г.);

– Соглашение между Кабинетом Министров Украины 
и Правительством Иорданского Хашимитского Королев-
ства о сотрудничестве в области здравоохранения и меди-
цинской науки (подписано 22.06.2011 г.);

– Соглашение между Министерством обороны Укра-
ины  и Министерством  обороны  Иорданского  Хашимит-
ского Королевства о военном сотрудничестве (подписано 
22.06.2011 г.);

–  Меморандум  о  политических  консультациях  между 
Министерством  иностранных  дел  Украины  и  Министер-
ством иностранных дел Иордании (подписан 22.06.2011 г.).

Таким  образом,  можно  констатировать  высокий  уро-
вень интенсификации двухсторонних отношений. Причем 
особую направленность такая интенсификация получила 
в сфере экономических отношений: инвестиций, аграрной 
отрасли,  транспортной и  т.д. Вместе  с  тем отмечается и 
высокий уровень гуманитарных связей, что находит свою 
актуальность  в  современных  условиях,  когда  Украина 
противостоит  российской  агрессии,  и  может  искать  не-
обходимый  опыт  в  практике  преодоления  гуманитарных 
кризисов регионального характера,  которая применялась 
неоднократно  правительством  Иордании,  учитывая  бли-
зость  к  двум  наиболее  острым  конфликтам:  Палестино-
Израильскому противостоянию и Сирийской войне.

Следует  отметить,  что  важным  направлением  украи-
но-иорданского  политического  сотрудничества  являются 
контакты между парламентами двух стран. В частности, 
в марте 2005 г. в Аммане с рабочим визитом находилась 
делегация Верховной Рады Украины во главе с председа-
телем  комитета  Верховной  Рады  Украины  по  вопросам 
молодежной  политики,  физической  культуры,  спорта  и 
туризма К. Самойлик. В декабре 2006 г. Иорданию посе-
тила делегация Верховной Рады Украины во главе с пред-
седателем Комитета Верховной Рады Украины по вопро-
сам  законодательного  обеспечения  правоохранительной 
деятельности  В.  Стретовичем.  Программа  пребывания 
украинской делегации в Аммане включала участие в пар-
ламентской части первой сессии Международной конфе-
ренции сторон Конвенции ООН против коррупции. В 2009 
г.  в  Верховной  Раде  Украины  была  создана  депутатская 
группа по межпарламентским связям с Иорданией [9].

Говоря  о  культурно-гуманитарном  сотрудничестве 
между Украиной  и Иорданией,  следует  обратить  внима-
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ние, что значительный импульс его развитию дал офици-
альный визит в Украину Министра культуры Иордании А. 
Хадер в 2005 г. По результатам украинско-иорданских пе-
реговоров были подписаны межправительственное Согла-
шение  о  сотрудничестве  в  сфере  культуры и Программа 
мероприятий в сфере культурного сотрудничества между 
Министерством  культуры  и  туризма  Украины  и  Мини-
стерством культуры Иорданского Хашимитского Королев-
ства.  Знаменательным  событием  двустороннего  культур-
ного сотрудничества между Украиной и Иорданией стало 
проведение Дней иорданской культуры в Украине (меро-
приятия состоялись с 12 по 17 сентября 2011 г. в Виннице, 
Звенигородке, Черкассах и Киеве) [5].

Научно-техническое сотрудничество, представляет со-
бой на сегодняшний день наиболее слабый элемент украи-
но-иорданских отношений. Следует отметить, что визиты 
делегаций  украинских  учебных  заведений  в  Иорданию 
носят  в  основном  ознакомительный  характер  и  в  боль-
шинстве  случаев  имеют  целью привлечения  иорданских 
студентов  для  обучения  в  институтах  и  университетах 
Украины. Внедрение практики студенческих и исследова-
тельских  обменов между  университетами  и  научно–  ис-
следовательскими  учреждениями  обеих  стран  могло  бы 
придать необходимый импульс для установления прочных 
научных связей между Украиной и Иорданией. В начале 
декабря  2013  г.  состоялся  визит  делегации  Иорданского 
университета  Зарка  в  Харьковский  национальный  авто-
мобильно-дорожный университет,  во  время  которого  со-
стоялись переговоры и подписание Соглашения о сотруд-
ничестве  в  области  образования  и  совместных  научных 
исследований. Во исполнение  соглашения в 2015  г. иор-
данская делегация участвовала в научно-технической кон-
ференции  по  технологиям  производства  дорожно-строи-
тельных материалов и проблем современного дорожного 
строительства. В феврале 2016  г.  делегация из упомяну-
того  иорданского  вуза  осуществила  визит  в  г.  Харьков 
для проведения переговоров о сотрудничестве в области 
автомобильного  транспорта  и  возможностей  совместной 
реализации международного проекта [7].

Однако данный пример сотрудничества является, ско-
рее, исключением из общего правила относительно того, 
что взаимный интерес к научным исследованиям в обеих 
странах остается низким.

Активно  развивается  двустороннее  межрегиональ-
ное  сотрудничество,  активизация  которого  должна  спо-
собствовать  расширению  двусторонних  торгово-эконо-
мических  отношений.  В  августе  2011  г.  в  Донецке  был 
подписан  первый  в  истории  двусторонних  отношений 
межрегиональный  договор–  Договор  об  экономическом 
и культурном сотрудничестве между городами Донецк и 
Новая Рамта. В сентябре 2016 г. было заключено Согла-
шение об установлении дружественных отношений и со-
трудничества между г. Черкассы и г. Мадаба [3].

Особенный вес украино-иорданским отношениям при-
дает  международно-политическая  поддержка Иорданией 
Украины. Так, в ходе развития двусторонних отношений, 
в марте 2014 г. Иордания в качестве непостоянного члена 
Совета безопасности ООН проголосовала за принятие ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262, которая 
подтвердила территориальную целостность Украины, что 
было оценено украинским народом как важное событие в 
двусторонних отношениях между двумя странами. Благо-
даря этому в 2015–2016 гг. сотрудничество между двумя 
странами было углубленно во всех сферах: политической, 
экономической, культурной, туристической, а также в не-
которых других сферах [8].

Данный акт требует особенного внимания, поскольку 
свидетельствует о двух характеристиках украино-иордан-
ских отношений:

– во-первых, это может считаться достижением дипло-
матической службы Украины в Иордании, поскольку без 

активной позиции Посла Украины подобный результат и 
подобное заявление были невозможны. Это дает понима-
ние необходимости использования  опыта  работы дипло-
матического корпуса в Иордании и его распространения в 
других странах;

– во-вторых, подобное заявление Иордании и публич-
ная поддержка Украины превращают Иорданию в потен-
циального союзника Украины, но, даже учитывая мирный 
контекст дипломатического сотрудничества, следует обра-
тить внимание на то, что Иордания может стать драйвером 
Украины в Ближневосточном регионе. Иорданское Хаши-
митское Королевство поддерживает очень тесные связи с 
другими монархиями региона, а также является активным 
участником множества союзов арабских государств.

Исходя из этого, как считает Ф. Бани-Насер, ближнево-
сточное направление внешней политики Украины являет-
ся чрезвычайно специфическим, по сравнению с другими 
направлениями и требует разработки специальной концеп-
ции,  которая  бы  учитывала  все  особенности  Ближнево-
сточного региона – правовые, политические, социальные, 
экономические, культурные, ментальные и цивилизацион-
ные аспекты. По мнению Ф. Бани-Насер, на современном 
этапе концепция внешней политики Украины на Ближнем 
Востоке,  и  в  частности  в Иордании,  представляет  собой 
систему основополагающих нормативно-правовых основ, 
основанных на комплексной научной правовой оценке по-
зиций  и  национальных  интересов  Украины  на  Ближнем 
Востоке [1]. Это дает возможность продолжать активиза-
цию двухсторонних отношений Украины с Иорданией, а 
также с другими государствами региона, исходя из наибо-
лее перспективных  секторов  совестного  сотрудничества, 
которые  проистекают  из  точек  соприкосновения  страте-
гических  направлений  развития Украины  и Иордании,  а 
также других государств Ближнего Востока.

Таким образом, обобщая изложенное выше, учитывая 
особенности украино-иорданских отношений, а также ру-
ководствуясь наиболее ключевыми событиями в процес-
сии их становления и развития, считаем целесообразным 
предложить  следующую периодизацию  украино-иордан-
ских отношений:

1 этап (28.12.1991 г. – декабрь 2000 г.). Особенностями 
этого периода является то, что он самый продолжительный 
в двухсторонних отношениях, и берет свое начал от даты 
признания Иорданским Хашимитским Королевством не-
зависимости Украины. Несмотря на то, что официальный 
обмен дипломатическими нотами и  собственно установ-
ление  двухсторонних  отношений  был  произведен  лишь 
19.04.1992  г.,  вместе  с  тем именно дата признания неза-
висимости Украины считается отправной точкой двухсто-
ронних  отношений,  поскольку  до  официального  обмена 
нотами был проведен ряд согласовательных процедур.

2 этап (декабрь 2000 г. – февраль 2003 г.) характеризу-
ется процессом окончательного утверждения дипломати-
ческих отношений. После начала деятельности почетного 
Консульства Иордании в Украине (до этого украино-иор-
данские отношения оставались в сфере компетенции Пол-
номочного посла Иордании в России и Украине, но тер-
риториально Посольство находилось в г. Москве) начался 
процесс  открытия  представительства  Украины  в  Иорда-
нии.  В  январе  2002  в  г.  Амман  открылось  Консульство 
Украины, а уже в феврале 2003 г. оно было преобразовано 
в полноценное Посольство.

3  этап  (февраль  2003  г.  –  2009  г.)  стал  ключевым  в 
процессе  интенсификации  украино-иорданских  отноше-
нии, прежде всего в торгово-экономической сфере. Было 
установлено множество контактов между представителя-
ми  бизнес-структур  обоих  государств,  а  общий  уровень 
интенсификации  отношений  достиг  необходимости  соз-
дания  специальной  депутатской  группы  по  межпарла-
ментским связям между Украиной и Иорданским Хаши-
митским Королевством.
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4 этап (2009 г. – 22.06.2011 г.) предшествовал первому 
визиту  Короля  Иорданского  Хашимитского  Королевства 
Абдуллы  II  в  Киев  и  подписание  важных  двусторонних 
соглашений и договоров, а также открытие нового уровня 
торгово-экономических отношений. С этого периода Иор-
дания  становится  крупнейшим  экспортером  украинской 
продукции на Ближнем Востоке.

5 этап (22.06.2011 г. – 27.03.2014 гг.) – период установ-
ления  дипломатических  связей,  наращивания  их  интен-
сивности  и  расширения  палитры  интересов  двухсторон-
них отношении.

6 этап (с 07.03.2014) – современный этап дипломатиче-
ских отношений, который считает своей отправной точкой 
поддержку Иорданией Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН про поддержку территориальной целостности Украи-
ны. Это ключевой момент двухсторонних дипломатических 
отношений, который можно занести в актив дипломатиче-
ской службе Украины и всему дипломатическому корпусу. 
Со стороны же Иордании была продемонстрирована фак-
тическая поддержка Украины в ее противостоянии России 
и открыт новый уровень для развития отношения в новых 
отраслях и гораздо более интенсивного уровня.

Таким образом, следует констатировать тот факт, что 
на сегодняшний день история украино-иорданских отно-
шений достаточно обширна, хотя их интенсификация про-
изошла  сравнительно  непродолжительное  время  назад. 
Вместе с тем, тот факт, что Иордания признала независи-
мость Украины одна из первых, как и выказала поддержку 
во время российской агрессии, свидетельствует о наличии 
явного дипломатического интереса иорданской стороны к 
Украине. Отмечаем также потенциал, который не до конца 
раскрыт в различных областях двусторонних отношениях, 
прежде всего, в гуманитарной и торгово-экономической.

Выводы. Подводя итоги анализа украино-иорданских 
дипломатических отношений,  следует  сделать ряд выво-
дов относительно их развития и характера.

Во-первых,  предложена  периодизация  украино-иор-
данских отношений, охватывающая период с 28.12.1991 г. 
и до сегодняшнего дня, которая разбита на несколько эта-
пов, каждый их которых характеризуется определенными 
достижениями украино-иорданских отношений.

Во-вторых,  установлено,  что  основной  акцент  в  ди-
пломатических отношениях Украины и Иорданского Ха-
шимитского Королевства  сделан  на  поддержание  интен-
сивной  коммерческой  деятельности  между  субъектами 
хозяйствования Украины и Иордании. Кроме того, отме-
чается, что двусторонние визиты представителей полити-
ческого руководства обоих государств имеют ярко выра-
женный контекст снижения количества преград на пути к 
расширению экономического сотрудничества.

В-третьих,  на  сегодняшний  день  отмечается  акцент 
на  расширение  гуманитарного  сотрудничества  и  обмена 
опытом в сфере решения  гуманитарных проблем бежен-
цев.  Особую  актуальность  приобретает  изучение  опыта 
Иорданского  Хашимитского  Королевства  относительно 
минимизации  внешних  угроз  в  условиях  границы  с  го-
сударствами,  пребывающими  в  состоянии  военного  кон-
фликта.

Следует  также  акцентировать  внимание  на  том,  что 
Иордания для Украины может рассматриваться как одна 
из  площадок  для  дальнейшей  интенсификации  отноше-
ний с государствами арабского мира и особенно – с госу-
дарствами Ближнего Востока. Иордания может быть драй-
вером Украины в этом вопросе и существенно повысить 
ее имидж, поскольку характеризуется наличием разносто-
ронних  и  глубоких  отношений  с  государствами  ближне-
восточного региона и странами Персидского залива. Так 
или  иначе,  но  развитие  украино-иорданских  отношений 
является важным направлением работы дипломатического 
корпуса Украины, а нынешний уровень и степень двусто-
роннего доверия по праву может считаться достижением 
украинской дипломатии.
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Стаття присвячена аналізу питання системи цивільного захисту населення відповідно до концепції «людської безпеки», з урахуван-
ням особливостей розуміння цього питання у міжнародному праві та її практичної реалізації у правових системах світу різних держав. 
Особливу увагу звернено на особливості регулювання зазначеного питання в України відповідно до Кодексу цивільного захисту насе-
лення України.

Ключові слова: цивільний захист населення, людська безпека, цивільна оборона, надзвичайна ситуація.

Статья посвящена анализу вопроса системы гражданской защиты населения в соответствии с концепцией «человеческой безопас-
ности», с учетом особенностей понимания данного вопроса в международном праве и ее практической реализации в правовых системах 
мира разных стран. Особое внимание обращено на особенности урегулирования данного вопроса в Украине в соответствии с Кодексом 
гражданской защиты населения Украины.

Ключевые слова: гражданская защита населения, человеческая безопасность, гражданская оборона, чрезвычайная ситуация.

The article analyzes the issue of the civil protection the population according to the “human security” concept of considering the peculiarities 
understanding of this issue in the international law and practical implementation to the legal systems of different countries of the world. Particularly 
article pays attention to features of the settlement of this issue in Ukraine according to the Civil Protection Code of Ukraine.

Key words: civil protection, human security, civil defense, emergencies.

Постановка проблеми. Розвиток внутрішньої політики 
окремо взятої держави світу, у першу чергу, характеризуєть-
ся розробленням або вдосконаленням пріоритетів безпеки як 
людини, так і держави, а вирішення проблем цивільного за-
хисту населення належить до пріоритетних завдань багатьох 
держав, де Україна не є виключенням. Варто нагадати, що 
силовий варіант вирішення конфліктних ситуацій, на жаль, 
лишається одним з успадкованих людських інстинктів, який 
зберігся на сучасному етапі розвитку цивілізації. Як показує 
історія, за останні кілька тисячоліть на землі було лише біля 
трьохсот  років  загального миру,  а  кількість  людей,  яка  за-
гинула від збройних конфліктів, становить мільярди людей, 
причому вагомий відсоток припадає на цивільне населення. 
Саме тому міжнародне гуманітарне право  і відіграло свою 
певну роль у контексті цієї проблематики під час військових 
дій,  забезпечуючи,  в  першу  чергу,  захист  жертв  збройних 
конфліктів.

Стан опрацювання.  Питання  захисту  населення  під 
час  збройного конфлікту не  є новою темою дослідження. 
Чимало вчених у різний час приділяли уваги становленню 
міжнародного гуманітарного права та захисту прав люди-
ни під час  збройного конфлікту, серед яких варто згадати 
іноземних вчених Д. Беста, Х.-П. Гассера, Г. Гроція, Е. Да-
вида, В. Додонова, Ф. Кальсхофена, А. Кассезе, К. Коршу-
нову, Ю. Колосова, Г. Лаутерпахта,  І. Лукашука, Ф. Мар-
тенса, Р. Мюллерсона, В. Панова, Ж. Пікте, О. Румянцева,  
Ж.-Ж.  Руссо,  К.  Свинарскі,  О.  Тіунова  та  ін.  Ця  пробле-
матика  знайшла  особливе  місце  і  в  працях  вітчизняних 
науковців М. Баймуратова, М. Буроменського, В. Буткеви-
ча, Д.  Гараджаєва, А.  Георгіци, В. Денисова, В. Дяченка,  
В.  Євинтова,  С.  Ісаковича,  В.  Опришка,  П.  Рабиновича,  
В. Репецького, Ю. Римаренка, М. Цюрупи, М. Черкеса та 
ін. Однак питання цивільного захисту у контексті розумін-
ня концепції  «людської  безпеки» лишається  відкритим та 
не  дослідженим  вичерпно,  зокрема  в  умовах  сьогодення 
постійних збройних конфліктів та з урахуванням введення 
в цю систему як військового, так  і цивільного складового 
елемента,  який  визначений  таким поняттям,  як  цивільно-
військове співробітництво (СІМІС).

Метою статті  є  визначення розуміння системи цивіль-
ного захисту в контексті концептуального підходу «людської 
безпеки», розкривши особливості такої діяльності як у вій-
ськовий період, так і у мирний час. 

Виклад основного матеріалу. Право війни вводить таке 
поняття, як «цивільне населення», яке перебуває під захис-
том  міжнародного  гуманітарного  права,  а  саме  цивільною 
особою визначається будь-яка особа, яка перебуває в районі 
воєнних дій, не входячи до складу збройних сил і утримуєть-
ся від будь-яких ворожих сил. У разі сумніву щодо того, чи 
є особа цивільною, – вона вважається цивільною. Безумов-
но, міжнародні  і внутрішні збройні конфлікти належать до 
надзвичайних ситуацій, які загрожують життю людей. Між-
народне  гуманітарне  право  захищає  найбільш  незахищені 
категорії людей (цивільних, військовополонених, поранених, 
хворих, потерпілих під час аварії корабля) у ході конфліктів 
і гарантує їм права, що не можуть обмежуватися за жодних 
обставин. 

Поштовхом до нормативного закріплення та врегулюван-
ня таких питань стала всім відома історія про швейцарця А. 
Дюнана у місті Сольферіно 1859 р., про що була написана 
книга «Спогади про Сольферіно», яка мала дуже великий ре-
зонанс. А вже у 1863 р., за ініціативи Г. Муаньє та А. Дюна-
на, було створено «Міжнародний комітет допомоги поране-
ним», який пізніше перетворився на «Міжнародний комітет 
Червоного Хреста», що у подальшому сприяло утворенню 
цілої системи міжнародного гуманітарного права.

Варто відзначити, що нині людський розвиток сприйма-
ється як запорука стабільності держав і, отже, набуває ключо-
вого значення для міжнародного миру та безпеки. Водночас 
розвиток і впровадження концепцій прав людини і людсько-
го розвитку стало причиною зміни ролі держави в системі 
міжнародної  безпеки:  тепер  держава  розглядається  вже  не 
тільки як гарант національної безпеки, а також як джерело 
загрози для власного народу. Ці фактори вплинули на зміну 
в підходах до безпеки, як з боку держав, так і міжнародних 
організацій. Зокрема, у Доповіді ООН про людський розви-
ток 1994 р. з’являється назва нової парадигми безпеки – «без-
пека людини» [6]. Відповідно до Доповіді, «безпека людини» 
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покликана захищати життя  і гідність людини, ґрунтуючись 
на чотирьох головних принципах: універсальності, взаємоза-
лежності компонентів, превентивному характеру й орієнтації 
на людей. Універсальність безпеки людини полягає в тому, 
що нові  загрози,  з  якими  зіткнулося  людство,  більшою чи 
меншою мірою стосуються лише людини незалежно від  її 
країни перебування. Взаємозалежність компонентів безпеки 
людини означає, що кризова ситуація будь-якого характеру в 
одній країні спричинить наслідки для інших країн. Етнічні 
конфлікти,  соціальна  дезінтеграція,  забруднення  довкілля, 
тероризм,  торгівля наркотиками становлять  загрозу вже не 
тільки державам, які безпосередньо залучені у ці процеси. 
Превентивний  характер  концепції  автори  доповіді  окрес-
лив, як можливість впливати на потенційно небезпечні для 
людини процеси до появи  загрози масштабного характеру.  
І, зрештою, орієнтація на людей передбачає, що саме людина 
стоїть у центрі цієї концепції безпеки [6].

Також варто звернути увагу на Резолюцію ГА 66/290 2012 р.  
щодо концепції безпеки людини, яка містить опис того, що 
являє собою «безпека людини». До моменту прийняття цієї 
резолюції  існувало чимало суперечок  із питань сфери без-
пеки людини і принципів, які лежать в основі її застосування 
[4]. Навіть у Доповіді 2003 р. [7] попри перерахування різ-
них видів діяльності, елементів і понять, які у сукупності є 
основою безпеки людини, не визначено його поняття. Під-
сумковий документ Всесвітнього Саміту 2005 р. «Людська 
безпека» пунктом 143 «Безпека людини» підкреслив, що це 
«право всіх людей жити в умовах свободи і гідності, будучи 
позбавленим  злиднів  і  відчаю. Всі  люди,  зокрема  вразливі 
групи населення, мають право на свободу від страху і свобо-
ду від потреби, маючи рівні можливості користуватися всіма 
своїми  правами  і  повною  мірою  розвивати  свій  людський 
потенціал», але не визначив неясностей тлумачення даного 
поняття, які при цьому виникли [3]. Із прийняттям саме Резо-
люції ГА ООН 66/290 ці неясності були уточнені та загальне 
розуміння з питань безпеки людини стало нормативно закрі-
пленим. Держави в рамках цієї резолюції знову підтвердили, 
що безпека людини не тягне за собою загрозу або застосу-
вання сили чи примусових заходів, а також будь-яким чином 
безпеку людини не замінює державна безпека, але водночас 
безпека людини базується на національній відповідальності. 
Оскільки політичні, економічні, соціальні та культурні умови 
для безпеки людини істотно різняться у країнах,  і в різний 
час,  безпека  людини  визначається  на  національному  рівні, 
який  сумісний  із  місцевими  реаліями.  Роль  міжнародного 
співтовариства полягає в обов’язку доповнювати та надавати 
необхідну підтримку урядам на їхнє прохання, для того щоб 
зміцнити їх здатність реагувати на поточні загрози. Людська 
безпека  вимагає  більш  тісної  співпраці  та  партнерства  між 
урядами,  міжнародними  та  регіональними  організаціями  та 
громадянським  суспільством,  які  мають  бути  реалізовані  у 
повній відповідності з цілями і принципами, закріпленими у 
Статуті  ООН,  зокрема  повне  дотримання  суверенітету  дер-
жав, територіальної цілісності та невтручання у справи, які, 
по суті, входять у внутрішню компетенцію держав. Людська 
безпека не тягне за собою додаткові юридичні зобов’язання 
з  боку  держав  і  визначається,  що  розвиток,  мир,  безпека  і 
права людини є ґрунтом існування ООН, які, у свою чергу, є 
взаємопов’язаними і доповнюють одне одного структурними 
елементами [4]. Подальший розвиток концепції безпеки люди-
ни представлений у рамках нового стратегічного плану, розро-
бленого ООН. Цей стратегічний план охопив період з 2014 до 
2017 рр., що має важливе значення для розвитку людської без-
пеки як фундаментальної концепції, яка поєднує в собі мету 
збереження миру, безпеки та розвитку прав людини.

Тобто,  зважаючи  на  вищевикладені  документи,  можна 
констатувати, що питання цивільного захисту населення пе-
реросло у більш широкі масштаби, виходить за межі військо-
вих дій і переходить у площину поняття «безпека людини». 

Разом із тим варто наголосити, що саме під час ведення 
війни людина має дотримуватися певних норм гуманності, 

навіть щодо ворога. Ці норми викладені головним чином у 
чотирьох Женевських Конвенціях 1949 р., які є чинними до-
тепер, а саме: «Про поліпшення долі поранених та хворих 
у діючих арміях»; «Про поліпшення долі поранених, хворих 
та осіб зі складу збройних сил на морі, які потерпіли кора-
бельну аварію»; «Про поводження з військовополоненими»; 
«Про  захист  цивільного  населення  під  час  війни».  У  кон-
тексті цього питання мова йде про цивільне населення під 
час  війни,  саме  тому  «цивільним  населенням»  вважається 
кожна особа, яка не є комбатантом. Так, Конвенція про за-
хист цивільного населення під час війни 1949 р. закріплює 
ряд наступних діянь, які є забороненими й залишатимуться 
забороненими будь-коли та будь-де, а саме: насильство над 
життям й особистістю, зокрема всі види вбивств,  завдання 
каліцтва,  жорстоке  поводження  й  тортури;  захоплення  за-
ручників; наруга над людською гідністю, зокрема образли-
ве та принизливе поводження;  засудження та  застосування 
покарання без попереднього судового рішення, винесеного 
судом, який створено належним чином і який надає судові 
гарантії, визнані цивілізованими народами як необхідні [2].

Варто відзначити, що норми міжнародного гуманітарного 
права встановлюють обмеження і заборони на застосування 
сторонами, що воюють, способів (методів) і засобів ведення 
бойових дій та визначає правове становище (статус) осіб та 
об’єктів, що знаходяться в зоні ведення бойових дій. До за-
боронених способів (методів) ведення бойових дій належать: 
вбивство або поранення цивільних осіб; вбивство або пора-
нення осіб, які, склавши зброю або не маючи засобів захища-
тись, здалися в полон; віддання наказу нікого не залишати в 
живих, погрожувати цим або вести бойові дії на цій основі; 
терор щодо цивільного населення;  нелюдське поводження, 
включаючи медичні, біологічні експерименти, умисне запо-
діяння тяжких страждань або серйозного каліцтва, нанесен-
ня шкоди здоров’ю; використання голоду серед цивільного 
населення для досягнення військових цілей; знищення, виве-
зення або приведення в непридатність об’єктів, необхідних 
для його виживання; вогневе ураження населених пунктів, 
портів, жител, храмів, госпіталів за умови, що вони не вико-
ристовуються у військових цілях; віддача на розграбування 
міста або місцевості тощо.

Як  свідчить  досвід  найбільш  розвинених  країн  світу, 
діяльність  із попередження надзвичайних ситуацій, що ви-
кликані техногенними аваріями, стихійними й екологічними 
лихами, ліквідації їх негативних наслідків, а також із захисту 
суспільства, держави і людей від зовнішніх загроз (воєнних 
дій) є видом стратегічного забезпечення їх життєдіяльності. 
Цими країнами в рішенні даних питань напрацьований зна-
чний досвід, створені ефективні системи управління, мате-
ріально-технічного, фінансового та іншого видів ресурсного 
забезпечення дій відповідних сил і засобів в умовах надзви-
чайних ситуацій мирного і воєнного часу.

Так,  наприклад,  у  Німеччині  цивільна  оборона  (далі  – 
ЦО)  одержала  своє  правове  оформлення  в жовтні  1957  р., 
коли був прийнятий перший закон про заходи щодо захис-
ту цивільного населення (нім. Erlaß über die Errichtung einer 
Bundesdienststelle für zivilen Bevölkerungsschutz), згідно з по-
ложеннями  якого  під  цивільною обороною ФРН прийнято 
розуміти завчасно проведений державою комплекс заходів, 
які є частиною загальної військової підготовки країни. Коло 
завдань цивільної оборони надалі було розширено й допо-
внено рядом законів і постанов з урахуванням сучасних ви-
мог. Були також визначені структура системи ЦО та її осно-
вні елементи.

Біла книга Бундесверу є доктриною Німеччини у сфе-
рі  оборони й національної  безпеки. У ній,  зокрема, пере-
лічені десять небезпек, з якими має боротися ФРН. Доку-
мент, по суті, являє собою список національних  інтересів 
Німеччини й рекомендацій  із боку Міноборони країни на 
адресу федерального уряду. Завдання із забезпечення без-
перервної  діяльності  урядових  і  місцевих  органів  влади 
передбачає  завчасне  розроблення  і  підготовку  заходів  на 
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період кризових ситуацій (війна, стихійні лиха, виробничі 
катастрофи  тощо),  які  сприятимуть  збереженню урядови-
ми  й місцевими  органами  влади  своєї  дієздатності.  Вони 
передбачають:  підтримку  внутрішнього  порядку  й  закон-
ності;  розроблення  планів  оповіщення  цивільного  насе-
лення;  організацію  зв’язку, що дає  змогу  у  будь-який час 
передавати  інформацію керівним органам про обстановку 
в країні. Саме для цього і підготовлені лінії й устаткування 
телефонної, телетайпної систем і радіозв’язку, які вже вико-
ристовуються в умовах мирного часу. Особливим важливим 
елементом, що сприяє відпрацьовуванню усього комплексу 
заходів,  є  розроблення й проведення навчань  із цивільної 
оборони. Таким чином, захист цивільного населення вклю-
чає: організацію самозахисту населення; створення служби 
попередження  й  оповіщення;  ведення  системи  притулків 
й  укриттів; медичне  забезпечення населення,  зокрема на-
копичення запасів медикаментів і підготовку відповідного 
контингенту  медичного  персоналу,  а  також  заходу  щодо 
розгортання додаткових медичних установ.

Організація безперебійної роботи систем постачання на-
селення й економіки передбачає, в першу чергу, задоволення 
потреб найважливіших державних і військових органів і га-
лузей економіки в людських ресурсах, заходів щодо забезпе-
чення населення продовольством, а економіки всіма видами 
сировини, палива й енергії, а крім того, безперебійну роботу 
пошти, транспорту й засобів зв’язку.

Важливе  місце  в  системі  цивільної  оборони  приділя-
ється питанню взаємодії зі збройними силами й надання їм 
необхідної допомоги. Загальне керівництво заходами щодо 
цивільної оборони та їх координування покладене на феде-
рального міністра внутрішніх справ. Безпосередню відпові-
дальність за ЦО несе парламентський статс-секретар мініс-
терства внутрішніх справ. За окремі питання діяльності цієї 
системи відповідають федеральні міністри й глави відомств. 
Керівництво органами цивільної оборони ФРН здійснюється 
за  адміністративно-територіальним принципом. Практично 
кожна десята земля країни є округом ЦО. Безпосереднє ви-
конання завдань із цивільної оборони у федеральному мініс-
терстві внутрішніх справ покладене на управління ЦО, під-
порядковане парламентському статс-секретареві.

Разом  із  тим Міністри внутрішніх  справ  земель  займа-
ються  координуванням  питань  цивільної  оборони  між  ци-
вільними відомствами й узгодженням планів ЦО із планами 
військового командування й відповідними органами адміні-
стративно-господарського управління Бундесверу. Безпосе-
реднє її виконання покладене на відділи цивільної оборони, 
створені в міністерствах внутрішніх справ земель. Практич-
но вони виконують роль штабів в округах цивільної оборони.

Федеральний міністр внутрішніх справ для зв’язку із від-
ділами цивільної оборони в землях має постійну комісію, в 
яку  входять  представники  земель. Подібні  комісії  створені 
також при інших федеральних міністерствах, відповідальних 
за відповідні питання цивільної оборони. 

Під безпосереднім керівництвом і контролем управління 
цивільної  оборони у ФРН функціонує ряд організацій,  до-
бровільних  товариств  і  спілок,  які пов’язані  із прямим ви-
конанням завдань із цивільної оборони. До них, насамперед, 
належать: федеральне управління захисту цивільного насе-
лення, добровільна організація – технічна допоміжна служ-
ба, федеральна спілка самозахисту, добровільне товариство 
пожежної охорони, Товариство Червоного Хреста й інші.

Досвід Данії з організації державного управління цивіль-
ного захисту характеризується максимальною децентраліза-
цією функцій виконавчої влади та відсутність у держави вико-
навчих повноважень і повноважень оперативного управління 
у  різних  сферах  соціально-економічного  розвитку,  зокрема 
у частині протидії та реагування надзвичайних ситуацій. У 
Данії відсутній державний орган, який несе відповідальність 
за  надзвичайні  ситуації  та  захист населення  від можливих 
наслідків  техногенних  та  природних  катастроф.  Частково 
зазначені  повноваження  належить  до  компетенції  місцевої 

поліції,  яка  підпорядковується  Національному  комісаріату 
поліції, що входить до структури Міністерства юстиції Данії. 
Частково функції покладено на підрозділ берегової охорони, 
яка підпорядковується Міністерству оборони Данії. До скла-
ду зазначеного міністерства також входить бригада швидкого 
реагування, яка здійснює пошуково-рятувальні роботи у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій. Також у Данії існує при-
ватна рятувальна служба «Фальк», її було засновано в 1906 р.,  
яка  нині  є  найбільшою  приватною  багатофункціональною 
рятувальною службою у світі [5, с. 365–372].

У  Швеції  функціями  організації  планування  та  забез-
печення  заходів  боротьби  з  надзвичайними  ситуаціями,  а 
також  проведенням  рятувальних  робіт  займається  Швед-
ське  цивільне  агентство  на  випадок  непередбачених  ситу-
ацій. Це агентство співпрацює з органами місцевого само-
врядування  та  добровільними  громадськими організаціями 
для  виконання  свого  основного  завдання  –  попередження 
виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  допомоги  населен-
ню у таких ситуаціях. Відповідне агентство займається на-
вчальною, роз’яснювальною та профілактичною практикою. 
Воно координує роботу органів місцевого самоврядування, 
центральних  органів  виконавчої  влади,  підприємницьких 
структур,  а  також  релігійних  та  громадських  організацій 
цивільної оборони з питань планування заходів із підготов-
ки до можливих надзвичайних  ситуацій  та  запобігання  їм.  
У Норвегії органом, який у системі забезпечення національ-
ної безпеки Королівства Норвегія відповідає за питання запо-
бігання, планування та реагування на надзвичайні ситуації, є 
Міністерство юстиції та поліції Норвегії, а саме Департамент 
із питань рятування та надзвичайного планування зазначено-
го міністерства. Цей Департамент складається з відповідних 
відділів, один з яких є відділом служби цивільного захисту.

Питання  захисту  цивільного  населення  в  межах  Укра-
їни має  свої особливості,  тенденції  розвитку  та розуміння, 
особливо  з  урахуванням  останніх  подій  на  сході  України. 
Так,  система  цивільного  захисту  відіграє  важливу  роль  у 
забезпеченні національної безпеки. Цивільний захист у су-
часному розумінні – це система стратегічного забезпечення 
життєдіяльності держав, призначена для виконання завдань, 
спрямованих  на  захист  населення  та  економіки  країн  під 
час виникнення надзвичайних ситуацій,  а  також проведен-
ня  рятувальних  та  інших  аварійно-відновлювальних  робіт 
в осередках ураження. На сьогодні у більшості країн світу 
створені  та функціонують національні  системи цивільного 
захисту, в яких чітко сформовано відповідну структуру ор-
ганів, сил та засобів. Разом з тим у 2012 р. був прийнятий 
Кодекс цивільного захисту України (далі – КЦЗУ), який ви-
значив цивільний  захист як функцію держави,  спрямовану 
на захист населення, територій, навколишнього природного 
середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом за-
побігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 
допомоги постраждалим у мирний час  та в особливий пе-
ріод. КЦЗУ регулює відносини, пов’язані  із захистом насе-
лення, територій, навколишнього природного середовища та 
майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функ-
ціонування єдиної державної системи цивільного захисту, та 
визначає повноваження відповідних органів, які утворюють 
структуровану систему цивільного захисту (органи держав-
ної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ор-
ганів  місцевого  самоврядування),  а  також  визначені  права 
й обов’язки громадян України, іноземців та осіб без грома-
дянства, підприємств, установ та організацій незалежно від 
форми власності щодо повноважень у межах діяльності ци-
вільного захисту. 

Характеризуючи  КЦЗУ,  варто  відзначити,  що  кодекс 
складається з дванадцяти розділів:

 1) у загальній частині визначена термінологія видів при-
год,  засобів  захисту,  служб  тощо,  принципів  та  суб’єктів 
цивільного  захисту  і  подана  класифікація  надзвичайних 
ситуацій. Так, класифікація надзвичайних ситуацій, в меж-
ах яких цивільне населення потребує захисту, визначається 
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таким  чином:  надзвичайні  ситуації  техногенного,  природ-
ного характеру та соціальні  і воєнні ситуації, що вказує на 
комплексний підхід до охоплення всіх ситуацій можливого 
захисту цивільного населення. Особливим положенням ко-
дексу  визначено  основні  принципи  здійснення  цивільного 
захисту,  а  саме:  гарантування  та  забезпечення  державою 
конституційних прав громадян на захист життя, здоров’я та 
власності; комплексного підходу до вирішення завдань ци-
вільного  захисту;  пріоритетності  завдань,  спрямованих  на 
рятування життя  та  збереження  здоров’я  громадян; макси-
мально можливого,  економічно обґрунтованого  зменшення 
ризику  виникнення  надзвичайних  ситуацій;  централізації 
управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної 
дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного за-
хисту,  аварійно-рятувальних  служб;  гласності,  прозорості, 
вільного отримання та поширення публічної інформації про 
стан  цивільного  захисту,  крім  обмежень,  встановлених  за-
коном; добровільності – у разі залучення громадян до здій-
снення заходів цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для 
їхнього життя  і  здоров’я;  відповідальності  посадових  осіб 
органів державної влади та органів місцевого самоврядуван-
ня за дотримання вимог законодавства з питань цивільного 
захисту; виправданого ризику та відповідальності керівників 
сил цивільного захисту за забезпечення безпеки під час про-
ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 

2) єдина державна система цивільного захисту, де охарак-
теризовано всі ознаки функціонування такої єдиної держав-
ної системи цивільного захисту, визначається як забезпечен-
ня реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. 
Єдина державна  система цивільного  захисту  складається  з 
функціональних і територіальних підсистем та їх ланок, яка 
керується на підставі Положення про єдину державну сис-
тему цивільного захисту, затверджену Постановою Кабінету 
Міністрів України 2014 р. Єдина система цивільного захисту 
є комплексною структурованою системою, основною метою 
якої є захист населення у разі виникнення надзвичайних си-
туацій; 

3)  повноваження  суб’єктів  забезпечення  цивільного  за-
хисту, де визначені повноваження Кабінету міністрів Укра-
їни, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивіль-
ного захисту,  інших центральних органів виконавчої влади 
у сфері цивільного захисту, місцевих державних адміністра-
цій, органів місцевого самоврядування, завдання й обов’язки 
суб’єктів  господарювання,  права  та  обов’язки  громадян  у 
сфері цивільного захисту; 

4) захист населення і територій від надзвичайних ситуа-
цій, де більш повно розкрито дане питання. Особлива увага 
цього  положення  звернута  на  навчання  населення  під  час 
надзвичайних ситуаціях, яке здійснюється: за місцем роботи, 
місцем навчання, місцем проживання; 

5)  запобігання  надзвичайним  ситуаціям  –  визначає  пи-
тання  щодо  державного  регулювання  діяльності  суб’єктів 
господарювання  з питань цивільного  захисту  забезпечення 

техногенної  безпеки,  забезпечення  пожежної  безпеки,  дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожеж-
ної безпеки; 

6) реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх на-
слідків, який чітко визначає та регулює порядок організації 
таких робіт та заходи для координації цих дій, а також осо-
блива увага звернута на відшкодування матеріальних збитків 
та надання допомоги постраждалим; 

7)  навчання  осіб  рядового  і  навчальницького  складу 
служби цивільного захисту та рятувальників, керівного скла-
ду, фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здій-
сненням заходів із питань цивільного захисту, підготовка ор-
ганів управління, цивільних сил та положень, які стосуються 
питань фінансування, матеріально-технічного  забезпечення 
заходів цивільного  захисту,  комплектування органів  управ-
ління і сил цивільного захисту та їх соціальний та правовий 
захист. 

Цікавою  особливістю  даного  документу  є  положення 
щодо формування  культури  безпеки життєдіяльності  насе-
лення, де визначено, що останнє – це сукупність цінностей, 
стандартів, моральних норм і норм поведінки, спрямованих 
на підтримання самодисципліни як способу підвищення рів-
ня безпеки, що дає можливість здійснювати популяризація 
культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді, за-
безпечуючи формування та реалізацію державної політики у 
сфері цивільного захисту, безумовно, спільно з центральним 
органом виконавчої влади, що в подальшому вказує на фор-
мування культурної обізнаності населення у контексті захис-
ту своїх прав, але в конкретно визначених ситуаціях [1].

Висновки. Таким чином, стає зрозумілим, що нині по-
будова єдиної світової безпекової системи виходить із осо-
бливостей  концепції  «людської  безпеки»,  яка  є  основою 
орієнтирів захисту цивільного населення у будь-яких ситу-
аціях кризового характеру, із залученням як військового так 
і цивільного потенціалу, що дасть можливість вибудувати 
комплексний  підхід  до  вирішення  завдань  цивільного  за-
хисту.

Разом із тим є доречним зазначити, що, у зв’язку з поді-
ями в зоні АТО, у контексті питання захисту цивільного на-
селення 10 червня 2016 р. заступник Міністра закордонних 
справ України Сергій Кислиця під час міністерського  засі-
дання РБ ООН із питання захисту цивільних осіб щодо про-
ведення миротворчих операцій, у своєму виступі підкреслив, 
що Україна,  як  активна держава-контрибутор миротворчих 
місій ООН, а також країна, в якій триває спричинений іно-
земною державою збройний конфлікт, «розглядає захист ци-
вільного населення як найважливіше завдання операцій ООН 
із підтримання миру». Заступник Міністра також наголосив, 
що ООН має відігравати більш активну роль у попередженні 
виникнення,  відновлення  та продовження конфліктів,  тому 
Україна  як  непостійний  член  РБ  ООН  підтримує  надання 
місіям ООН чітких мандатів, які б передбачали можливість 
застосування ними  сили у  разі  безпосередньої  загрози ци-
вільному населенню.
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ФІЛОСОФСьКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ПРиНЦиПІВ 
«СВОБОДА» ТА «ВІДПОВІДАЛьНІСТь»

PhILOSOPhICaL aNd LEgaL BaCKgrOuNd aSSOCIaTIONS PrINCIPLE 
Of “frEEdOM” aNd “rESPONSIBILITy”

Боднарчук М.М.,
кандидат юридичних наук, адвокат

м. Івано-Франківськ

У статті здійснено спробу філософсько-правового дослідження взаємозалежності принципів «свобода» та «відповідальність» у пра-
ві. З’ясовано, що для будь-якого народу термін «свобода» пов’язаний не тільки із чинниками, які діють зовні, а, ще більшою мірою, з 
внутрішніми суспільно-правовими відносинами, діяльністю, а також усвідомленістю єдності самого народу та всіх його членів. Відпо-
відальність же зумовлюється об’єктивними умовами, їх усвідомленням і суб’єктивно та об’єктивно поставленою метою, необхідністю 
вибору способів її досягнення.

Ключові слова: свобода, відповідальність, цінності, право, суспільство, держава, філософія права.

В статье предпринята попытка философско-правового исследования взаимозависимости принципов «свобода» и «ответствен-
ность» в праве. Выяснено, что для любого народа термин «свобода» связан не только с факторами, которые действуют снаружи, а, еще 
в большей степени, с внутренними общественно-правовыми отношениями, деятельностью, а также осознанностью единства самого 
народа и всех его членов. Ответственность же обусловливается объективными условиями, их осознанием и субъективно и объективно 
поставленной целью, необходимостью выбора способов ее достижения.

Ключевые слова: свобода, ответственность, ценности, право, общество, государство, философия права.

The article attempted philosophical and legal studies interdependent principles of “freedom” and “responsibility” in the law. It has been found 
that any people, the term “freedom” is associated not only with factors that are outside and, even more, the internal social and legal relations 
activities and awareness of the unity of the nation and all its members. Responsibility also driven by the objective conditions of their realization 
and objectively and subjectively intended purpose, a choice of ways to achieve it.

Key words: freedom, responsibility, values, law, society, state, philosophy of law.

РОЗДІЛ 12 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Постановка проблеми. Щоб  створити  умови  для 
зміцнення  та  розвитку  громадянського  суспільства,  тре-
ба  чітко  та  неухильно дотримуватися прав  та  обов’язків 
кожного з громадян і фізичним, і юридичним особам. За-
конність та правопорядок повинні бути на першому місці, 
оскільки  саме вони  є  тими рушійними силами,  без  яких 
неможливо  забезпечити повноту  свободи,  і,  як  наслідок, 
відповідальність за свої дії. Втім, фактично держава і сво-
бода не змогли б співіснувати в гармонійному процесі без 
державного примусу, який деякою мірою накладає на сво-
боду своєрідні межі, завдяки яким вона не стає хаотичною 
та не порушує норм  громадянського  суспільства. Одним 
із  небагатьох  інструментів  такого  примусу  є  юридична 
відповідальність. Обов’язковість  відповідальності  за  по-
рушення норм права зумовлює потребу  існування закон-
ності, а також, у деякому значенні, виховний процес для 
всіх громадян, щоб потім дотримуватись норм права.

Стан дослідження.  З-поміж  досліджень,  що  послу-
жили теоретичним підґрунтям вивчення задекларованої в 
статті наукової проблеми, слід назвати праці М.І. Абдул-
лаєва, В.К. Бабаєва, Л.Д. Байрачної, В.С. Бліхара, М. Гарт-
мана, О.Г. Данільяна, М.А. Дедюліної,  В.А. Козбаненка, 
С.І. Максимова, Ж. Марітена, Е.В. Панченко, М.М. Цим-
балюка та ін.

Мета статті полягає у філософсько-правовому дослі-
дженні взаємозалежності принципів «свобода» та « відпо-
відальність».

Виклад основного матеріалу. За словами українсько-
го філософа Г. Сковороди, людині не вистачає духовного 
наповнення та прагнення пізнати саму себе. Свобода волі 
людської  повинна  підпорядковуватись  моральному  по-
чуттю, котре дано людині не випадково,  а  з  конкретною 
метою – щоб людина сама себе вдосконалювала, дослуха-
лась до свого внутрішнього єства. Якщо ж порівняти сво-

боду із Святим Письмом, то в такому випадку абсолютною 
свободою волі наділений Бог, котрий є людиною як живою 
особою. Тож можна припустити, що  свобода  волі  люди-
ни  як  спонтанний  акт  неможлива.  Порівнявши  людину 
як живу істоту та ті Божі істини, ідеали, котрі закладені у 
Святому Письмі, закони природи, суспільства, які в ідеалі 
створені Богом, але пізнаються через наукові визначення, 
спостереження  та  праці  є  об’єктивними,  від  людини  не 
залежними, але без яких вона не може існувати, оскільки 
вони і є її середовищем.

Для  прикладу,  М.  Дедюліна  пише:  «Свобода  висту-
пає однією з останніх традиційних проблем етики і тому 
є проблемою морального вибору для людини, що за пев-
них  умов  робить  такий  вибір  можливим  осмисленням 
підстав  вибору,  активності  особистості  в  процесі  його 
вчинення. В останньому випадку такий факт пов’язаний 
із  відповідальністю  особистості  за  результати  її  вибору.  
В об’єктивній реальності вибір завжди створює нову ре-
альність,  нове  коло  суспільних  відносин.  Тому  такі  від-
носини  можуть  мати  і  позитивне,  і  негативне  значення 
для інших людей, можуть відповідати або частково відпо-
відати інтересам одних людей і не відповідати інтересам 
інших» [1, c. 32]. У такому випадку, на думку автора, мо-
ральна відповідальність виникає через те, що вибір зачі-
пає інтереси інших людей, а також сприяє стабілізації де-
яких суспільних відносин та відтворенню громадянського 
устрою.  Хоча,  наприклад,  М.  Гартман,  який  розглядає 
свободу волі в широкому сенсі, пише, що «вона не є ні аб-
солютним, оригінальним, єдиним у своєму роді явищем. 
Вона являє собою один із численних приватних випадків 
повторюваної  від шару до шару категоріальної  волі. Що 
жодним чином не принижує всієї вагомості свободи волі. 
Але  це  підвищує  значення  решти  випадків  прояву  волі, 
що, по суті, не менш важливо» [2, с. 594]. Тому для самої 
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людини та  її перспектив, як зазначає автор, такі поняття 
не мають однакової актуальності і через це не усвідомлю-
ються. Бо в одній тільки свободі волі людина має підставу 
свого етичного буття. «Сама по собі ж не менш значима і 
автономія органічного життя щодо механізму тільки лише 
каузально-пов’язаних  систем  енергії,  і  автономія  свідо-
мості  відносно  органічного,  і  автономія  шарів  духовної 
життя щодо психічного. Крім цього, особливе загострен-
ня каузальної антиномії є якраз не розумінням та ігнору-
ванням проміжних ланок. Якби ми знали, які властивості 
має категоріальна будова органічної та психологічної де-
термінації,  –  а,  можливо,  йдеться  про ще  набагато  біль-
шу кількість надміру тонко диференційованих проміжних 
ступенів, – то антиномія, без сумнівів, набула б іншого ха-
рактеру» [2, с. 594]. У такому випадку йшлося б про про-
тилежності органічної та аксіологічної детермінації. Тому 
основне категоріальне ставлення – сили і висоти, матерії 
і свободи – і тут залишалося б незмінним. З тієї причини 
спосіб вирішення антиномії не змінився б.

Свобода повинна бути свободою у двоякому сенсі: не 
тільки свободою щодо природної закономірності (причин-
но-наслідкового зв’язку та інших онтологічних детерміна-
цій), але водночас і свободою щодо моральних принципів 
і їхніх вимог повинності – імперативу або цінностей (ан-
тиномія повинності). Волі треба мати вільний простір від-
носно саме тих принципів, щодо яких вона визначається 
як моральна воля [3, c. 150].

Питання  свободи  та  відповідальності  актуальні  і  в 
наш час, оскільки людина ХХІ ст. зацікавлена бути віль-
ною у  своїх  вчинках,  не  обтяжуючись  відповідальністю, 
прагне  діставатися  до  нових  вершин,  щоб  стати  повно-
правною частиною суспільного середовища і сказати собі: 
«Я зможу», що означає, що будь-яка ціль, котра перед нею 
буде поставлена, будь-яке завдання будуть виконані. Але 
насправді  суспільство  та держава  з  її  чітко  визначеними 
правилами, нормами, законами, а  іноді  і примусом обтя-
жує рівень свободи простих громадян, зводячи  їх до так 
званих «псевдостандартів».

Висловлюючись  простою  мовою,  свобода  для  укра-
їнського  народу  і  для  кожного  українця  зокрема  є  тією 
нездійсненною  мрією,  якою  кожен  із  нас  живе.  Але  за-
раз йдеться не про свободу тих чи інших дій і способу їх 
вчинення, а якраз про свободу духу, вибору, думки, слова, 
вираження свого внутрішнього «я». Як ми знаємо, укра-
їнський народ завжди боровся за свою незалежність, чим 
показав неабияку відданість свої батьківщині, починаючи 
від козацьких часів  і  закінчуючи нашими днями. Можна 
сказати, що в кожного з нас (українців) свобода закладе-
на на генетичному рівні, що доводить боротьба українців 
проти  поневолення  в  кожному  з  періодів  нашого  непро-
стого життя. В історичному розумінні, яке слід спогляда-
ти під кутом філософських категорій, свідомість свободи 
українського народу полягає в здобутті національної неза-
лежності, визволенні від поневолення. Це свідомість ви-
бору, за яким людина не може бути вільною в разі, якщо її 
народ страждає від гноблення.

Правосвідомість  найтісніше  пов’язують  з  ідеєю  пра-
ва. Правові  ідеї  про  свободу  особистості,  про  соціальну 
рівність  і  справедливість  завжди були мірилом людської 
поведінки, а згодом вони отримали законодавче визнання 
цивілізованих держав. Правова свідомість  і  генетично, й 
історично  передує  всякому  позитивному  праву  законот-
ворчого  процесу.  Сьогодні  чітке  розуміння  соціальної 
цінності особистості, її індивідуальних прав, їхнього при-
родного характеру вже свідчить про те, що законодавство 
кожної держави, котра вважає себе демократичною, соці-
альною та правовою, зобов’язана визнавати, дотримувати 
і гарантувати загальні права і свободи людини та громадя-
нина [4, с. 142‒143].

На відміну від правосвідомості, правова культура – це 
поєднання  правових  і  культурних  цінностей,  які  уявню-

ють  реальну  картину  рівня  розвитку  суспільства  та  всіх 
його членів у правовій площині, чітке розуміння правових 
приписів,  а  також  свідомого  виконання  вимог.  Правова 
культура  закладає  в  собі  і  духовні,  і матеріальні  ціннос-
ті, що допомагають людині розвивати знання про право й 
культуру свого та інших народів. Вона свідчить про рівень 
освіченості у громадян, знання правових приписів, норм, 
законів та правил задля їхнього ефективного використан-
ня у повсякденному житті. Недарма в народі кажуть: «…
розумна людина – озброєна». Що стосується формування 
правової  культури,  то  варто  зазначити, що  такий процес 
не відокремлюється від усіх інших видів культур, його за-
безпечують  соціальні,  історичні,  політичні  умови,  котрі 
засвідчують гарантії держави та громадянського суспіль-
ства, а серед них – прав і свобод людини та громадянина.

На сьогодні категорію «правова культура», як правило, 
використовують для характеристики всієї правової надбу-
дови, правової системи країни, але під певним кутом зору. 
Тому,  на  відміну  від  аналізу  інших  гранично  широких 
правових категорій, під час аналізу правової культури сус-
пільства основний акцент зміщено на вивчення рівня роз-
витку правових феноменів  загалом,  на  опис  і  пояснення 
правових цінностей, ідеалів і досягнень у правовій сфері, 
що напряму показують  увесь  обсяг  прав  і  свобод  люди-
ни та ступінь її захищеності в цьому суспільстві. Через це 
«правова культура» передбачає оцінку «якості» правово-
го життя того чи іншого суспільства, а також порівняння 
його з найбільш розвиненими правовими зразками,  ідеа-
лами і цінностями [5, с. 307–308]. 

До  основних  показників  рівня  правової  культури,  як 
правило, відносять: високий рівень юридичної допомоги 
щодо захисту прав і свобод людини та громадянина; сту-
пінь  впровадження  в  практичну  діяльність  такого  прин-
ципу,  як  верховенство  права;  належний  рівень  правосві-
домості  в  громадян  та  засвоєння  ними  цінностей  права; 
якісну систему законодавчої бази, що дозволить урегульо-
вувати відносини у сфері права; відсутність прогалин та 
суперечностей  для  використання  оптимальних  методів  і 
способів  регулювання  суспільних  відносин;  високий  рі-
вень  ефективності  та  функціонування  правоохоронних 
органів і їхніх посадових осіб.

Правову культуру як складову частину загальної куль-
тури народу й окремої особистості розглядає М. Абдулаєв. 
У цьому випадку потрібно мати на увазі, що це поняття 
розуміють не тільки як духовні здобутки, але й матеріаль-
ні цінності, котрі людина створила в процесі своєї творчої 
діяльності. У  такому випадку правова  культура охоплює 
всі досягнення юридичної теорії і практики. Усе позитив-
не, нагромаджене людством в галузі права, – це і є право-
ва культура [6, с. 163–164]. Науковець виділяє об’єктивну 
і  суб’єктивну  сторони  правової  культури.  Саме  правова 
культура, на його переконання, залежить від моральності, 
від рівня економічного розвитку суспільства і від загаль-
ного  добробуту  народу. Деякою мірою правова  культура 
виступає  цінністю  суспільства.  Тому,  якщо  суспільство 
має певний рівень правової культури, так чи інакше можна 
стверджувати про формування правової держави. Якщо ж 
цієї культури немає, то сам факт формування такої держа-
ви зникає. Варто зауважити, що правова держава і правова 
культура  органічно  уживаються між  собою,  тому можна 
говорити про те, що коли людина свідома і вільна у своїх 
діях,  наділена  повнотою  свободи, що  дає  можливість  їй 
розвиватись, то рівень її культури і знань значно зросте.

Як свого часу писав Ж. Марітен, «люди, які пам’ятають 
уроки  історії,  знають,  що  демократичне  суспільство  не 
повинно бути беззбройним суспільством, яке вороги сво-
боди можуть спокійно привести на бійню в ім’я свободи. 
Саме тому, що демократичне суспільство є співдружністю 
вільних людей, воно повинно особливо енергійно захища-
ти себе від тих, хто принципово відмовляється прийняти 
підстави  суспільного життя,  і  хто навіть прагне  їх  зруй-
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нувати, зруйнувати свободу і практичну світську віру, ви-
ражені в демократичному праві» [7, с. 108–109]. Питання 
про свободу самовираження є досить непростим, як пише 
науковець. Плутанина тут настільки велика, що ті принци-
пи здорового глузду, які поціновувачі фальшивої й оман-
ливої  свободи нехтували  в минулому,  тепер настільки ж 
фальшиво і в обманний спосіб використовують, щоб зруй-
нувати справжню свободу. Принципи (пов’язані з нашими 
обов’язками щодо об’єктивної істини і з правами загаль-
ного блага), які були затавровані як образа людської авто-
номії, коли католицька церква висунула їх для обмеження 
теологічного  лібералізму  і  які,  протистоячи  вседозволе-
ності і божественно необмеженій свободі слова, за своєю 
суттю  повинні  були  саме  рятувати  свободу  слова,  тепер 
пропагуються  і  спотворюються державою для  того, щоб 
просто знищити свободу слова.

Говорячи про цінність людської особистості та всю її 
багатозначущість і складність, відзначимо, що вони спри-
чинені  різноманіттям  її  зв’язків  із  громадським  цілим, 
ступенем перетворення і сприйняття в її голові всіх сфер 
діяльності суспільного життя. Тому основний рівень роз-
витку особистості визначається показником усього рівня 
розвитку суспільства. Саме тому говорять про особистість 
як ядро формування і закладення суспільства, але при цьо-
му вона зберігає всю свою неповторність та індивідуаль-
ність. Хоча  істинний вибір має відрізнятись від свавілля 
тим, що він  є  здобутком непростого обміну об’єктивних 
можливостей зовнішньої дійсності, а також суб’єктивного 
багатства  внутрішнього  світу  людини,  що  нагромаджу-
ється  в  процесі  соціального  досвіду.  Вибір,  наповнений 
свободою, є випробуванням на витривалість таких компо-
нентів, як совість, честь, гідність, справедливість, відпо-
відальність

Свобода в позитивному розумінні, на думку М. Гарт-
мана,  «тобто  автономії  етико-телеологічної  детермінації 
волі  через  ціннісні  принципи,  які,  крім  волі,  не  можуть 
детермінувати ніякі реальні освіти, немає перешкоди ні з 
боку причинового зв’язку, ні з боку будь-якої іншої ниж-
чої детермінації. Автономія моральних принципів у сфері 
етично-реального життя може розглядатись як онтологіч-
на. Питання в іншому – чи вирішено вже тим самим про-
блему свободи, чи схоплена і розгорнута вона у всій своїй 
глибині» [2, c. 595]. 

У І. Канта була своя позиція: воля повинна бути детер-
мінована не менше, а навіть більше, ніж природна подія. 
Місце індетермінантності – це означає, що «недетерміно-
ваність ззовні» повинна зайняти позитивна «детермінова-
ність  зсередини».  Але  оскільки  внутрішня  детермінація 
повністю перебуває у віданні  етичних принципів,  то тут 
неявно робиться децентралізація проблеми. Свобода волі 
нині полягає суто в автономії принципу як такого.

На  думку В.  Козбаненка,  право  будується  і  функціо-
нує  на  основі  певних  принципів,  котрі  виражають  його 
сутність і соціальне призначення. Через це в основі його 
принципів  мають  бути  відображені  положення,  що  ха-
рактеризують  суспільні  відносини в конкретній державі, 
певні елементи свободи і справедливості в ній. Тому під 
принципами  права,  як  вважає  науковець,  потрібно  розу-
міти загальні керівні, вихідні положення, що визначають 

найістотніші сторони діяльності суспільства в конкретній 
державі, котрі виражають основну сутність правового ре-
гулювання  суспільних  відносин. Принципи права мають 
величезне  значення  для  регулювання  суспільних  відно-
син у державі, оскільки на них базуватимуться юридичні 
конструкції й окремі правові норми, складатиметься юри-
дична практика. Правові принципи правильні лише тоді, 
коли відображають суспільні закони суспільного розвитку. 
Принципи  права  визначають  зміст  усіх  правових  норм, 
характеризують засоби і способи, за допомогою яких ма-
ють бути виконані певні завдання відповідних норм права  
[8, с. 149].

Право виступає  системною сукупністю, що виходить 
від державних соціальних норм, які мають юридичне зна-
чення  і примусово обов’язковий характер під час визна-
чення правил суспільної діяльності та поведінки всіх лю-
дей. У загальному кажучи, те що стосується права, то для 
нього важливо, щоб кожна людина розуміла, яку рушійну і 
небезпечну силу несе в собі свобода, а її заряд руйнування 
в разі порушення може призвести до суспільного безладу, 
анархії і всеосяжного прояву насильства. Держава і грома-
дянське суспільство застосовують правові засоби, а також 
страхові кошти, за які так звана зовнішня свобода соціаль-
них суб’єктів не повинна поширюватись. Зовнішня свобо-
да передбачає пошук органічних засобів, способів і форм 
обмежень. Такими можуть виступати не тільки юридичні 
закони заборонного характеру, але й сам факт співіснуван-
ня безлічі індивідів з їх правами і свободами [9, с. 264]. 

На думку Г. Гегеля, жодна людина не володіє ідеєю про 
власну свободу, якщо повною мірою не усвідомлює сво-
боди  інших  індивідів,  а  також  соціального  зв’язку,  який 
виникає між особою і суспільством. Жодна людина, не ма-
ючи чіткої ідеї про свою свободу, не має і чіткої ідеї про 
свободу інших та розуміння зв’язків між цими свободами.

Свободу потрібно сприймати як стан об’єктивної ре-
альності, коли існує можливість розмаїтості та наявності 
багатьох можливостей, котрі прямують до появи нового. 
На сьогодні свободі властива безліч фундаментальних ха-
рактеристик, основними з яких є: багатоманітність мож-
ливостей  розвитку,  де  кожний  індивід  сприймається  як 
окремо взята складова частина великої  системи,  завдяки 
наявності  вибору  у філософському плані  свобода  безпо-
середньо пов’язана з можливістю і в деякому значенні ви-
ступає вибором.

Висновки. Проблематика гносеологічно-функціональ-
ного виміру свободи та відповідальності є багатогранною. 
Не стає вона суттєво вужчою і зі зведенням її лише в рам-
ки  права.  Навпаки:  загальнолюдський  зміст  та  сутність 
свободи і відповідальності в цьому випадку зберігається, 
лише  додається  специфіка  їх  втілення  в  професійній  ді-
яльності  як  втілення  фахової  компетенції  і  професійної 
етики.  Свобода  постає  як  результат  всього  суспільного 
розвитку і правоохоронної діяльності, зокрема стимулюю-
чи морально-правовий розвиток особистості, адже кожен 
крок на шляху до культури був кроком до свободи, саморе-
алізації, професійної зокрема. Водночас і відповідальність 
виражає  єдність  об’єктивних  та  суб’єктивних  чинників, 
будучи мірилом  суб’єктивної  людської  активності,  спря-
мованої на об’єкт діяльності.
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На основі аналізу положень теорії відповідальності сучасної американської філософії права розкрито сутність дихотомічної природи 
соціальної відповідальності як важливого феномену правової реальності. Виявлені характеристики особливого філософсько-правового 
підходу до визначення проблем детермінації морального та правового виміру відповідальності. Позначені тенденції розвитку амери-
канської філософсько-правової думки, що спрямовані на вироблення нових цивілізаційних підходів до розуміння відповідальності як 
елементу сучасних суспільно-правових відносин.

Ключові слова: відповідальність, дихотомія, моральна відповідальність, правова відповідальність, детермінація. 

На основании анализа положений теории ответственности современной американской философии права раскрыта сущность дихо-
томического характера социальной ответственности как важного феномена правовой реальности. Выявлены характеристики особого 
философско-правового подхода к определению проблем детерминации нравственного и правового измерения ответственности. Обо-
значены тенденции развития американской философско-правовой мысли, направленные на выработку новых цивилизационных под-
ходов к пониманию ответственности как элемента современных общественно-правовых отношений.

Ключевые слова: ответственность, дихотомия, моральная ответственность, правовая ответственность, детерминация.

On the basis of the provisions of the liability theory of contemporary American philosophy of law essence dichotomous nature of social 
responsibility as an important phenomenon of legal reality is revealed. Identified characteristics of particular philosophical-legal approach to the 
problems of the determìnation of moral and legal responsibility. The trends in the development of American philosophical and legal opinions, 
aimed at producing a new civilizational approach to understanding accountability as an element of modern socio-legal relations are marked.

Key words: responsibility, dichotomy, moral responsibility, legal responsibility, determination.

Постановка проблеми. В умовах становлення сучас-
ної вітчизняної політико-правової системи питання місця 
та  ролі  визначення  сутності  та  рамок  відповідальності 
набувають особливої актуальності. Саме тому варто звер-
нути  увагу  на  необхідність  широкого  застосування  того 
досвіду, що накопичений у країнах розвинутої демократії. 
Не можна оминути і ті наукові концепції, що служать те-
оретичною  підставою  сучасної  зарубіжної  політико-пра-
вової  практики,  зокрема  і  напрацювання  представників 
філософсько-правової  науки  США.  Варто  відзначити  і 
необхідність  аналізу  питань  дихотомічної  сутності  соці-
альної  відповідальності, що  виявляється  в  активній  вза-
ємодетермінації її морального та правового її різновиду.

Стан опрацювання. Варто звернути увагу на наявність 
значної  кількості  досліджень  проблем  відповідальності  у 
вітчизняній  філософсько-правовій  науковій  літературі.  У 
першу чергу помітно, що під час розгляду проблем станов-
лення  соціальної  відповідальності  їх  автори  актуалізують 
значення виключно правової її складової частини, звужуючи 
аналіз етичних аспектів, що визначають сутність моральної 

відповідальності як різновиду соціальної, до мінімального. 
Так, юридично-правовий вимір відповідальності як соціаль-
ного явища досліджується у працях В. Маліновської, Т. Ні-
колаєнко, Н. Оніщенко, М. Панова, П. Рабіновича та інших; 
окремі аспекти відповідальності у рамках формування дер-
жавно-правових відносин висвітлюються у роботах Н. Мяс-
никової, О. Новікової; спроба філософсько-правового осмис-
лення проблем відповідальності здійснена Д. Лук’янцем та  
О. Швецем. Окремо варто відзначити напрацювання В. Гри-
щука,  котрий  у  своєму  монографічному  дослідженні  здій-
снив вдалий аналіз феномену відповідальності. 

Відсутність  у  вищеозначених наукових працях  спроб 
узагальнення  традицій  вивчення  проблем  відповідаль-
ності на основі досвіду сучасної американської філософ-
сько-правової думки лише актуалізує наше дослідження, 
важливість  котрого  у  справі  формування  новітніх  засад 
функціонування  вітчизняної  політико-правової  системи 
саме тому і зростає.

Аналіз  філософсько-правового  виміру  відповідаль-
ності на основі дослідження концептуальних підходів до 
цього явища зарубіжних філософів та правознавців було 
розпочато у попередніх наших працях, опублікованих на 
сторінках  наукових  видань  та  викладених  у  виступах  та 
повідомленнях науково-практичних конференцій різнома-
нітного рівня1.

Метою статті  є  аналіз  американської  філософсько-
правової  парадигми  у  рамках  виявлення  особливих  під-
ходів до явища відповідальності у  її соціальному вимірі, 
який визначається характерною для нього дихотомією.

Виклад основного матеріалу. Доволі цікаву концеп-
цію соціальної відповідальності сформулював американ-
ський філософ права Дж. Корлетт. На його думку, теорія 
відповідальності має:

1) слугувати підставою вироблення теоретичних прин-
ципів  здійснення покарання як специфічного акту діяль-
ності людини та суспільства, а відсутність визначення та 
трактування поняття відповідальності роблять даремним 
та позбавленим сенсу її філософське осмислення;

1 Олексюк  М.М.  Відповідальність  як  філософсько-правова  категорія:  по-
рівнюючи  зарубіжні  концепти  останньої  третини  ХХ  та  початку  ХХІ  ст.  /  
М.М. Олексюк // Проблеми теорії та історії держави і права: збірник статей/ за ред.  
Ю.С. Шемчушенка, О.К. Маріна,  І.С.  Гриценка;  упор. О.В. Кресін,  І.М. Си-
тар.  –  К.;  Львів:  ЛьвДУВС,  2011.  –  С.  113–118.  Олексюк  М.  Філософсько-
правовий  погляд  на  проблему  відповідальності:  герменевтика  П.  Рікера  та 
постмодернізм Ж. Дерріда / М. Олексюк // Роль суспільно-політичних дисци-
плін у формуванні світогляду працівника органів внутрішніх справ: матеріали  
IV Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Львів,  3 червня 2011 р.); 
[за наук. ред. проф. М. Гетьманчука]. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 124–133. – 
Олексюк М. Дискурс щодо концепту відповідальності у зарубіжних філософ-
сько-правових парадигмах початку ХХІ  ст.  / М. Олексюк  // Науковий вісник 
Львівського  державного  університету  внутрішніх  справ.  Серія  юридична. 
Львів: Львівський інститут  внутрішніх справ при НАВС України. – Вип. № 4 
(2011). – С. 471–479. – Олексюк М. Відповідальність у глобалізованому світі: 
концепція сучасної зарубіжної філософії права / М. Олексюк // Сборник статей 
научно-информационного  центра  «Знание»  по  материалам  ІХ  международ-
ной  заочной  научно-практической  конференции  «Развитие  науки  в  ХХІ  в.»,  
г. Харьков:  сборник со  статтями. – Д.: научно-информационный центр «Зна-
ние»,  2015.  – С.  13–15.  – Олексюк М. Детермінація  відповідальності  та  по-
карання  у дискурсі зарубіжної філософсько-правової думки / М. Олекскюк // 
Юридичний науковий електронний журнал. – Запоріжжя. – 2016. – № 3.
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2) переконливо роз’яснювати та відстоювати умови, за 
яких особа наділяється відповідальністю за скоєне та здат-
на бути покарана за свої дії;

3)  виявляти  та  роз’яснювати  численні  способи  ви-
користання  та  смислові  значення  терміну  «відповідаль-
ність», не приділяючи уваги питанням їх єдності;

4) визначати відмінності моральної та правової відпо-
відальності [1, с. 13].

Очевидно,  що  таким  чином  автор  прагне  сформува-
ти детермінантні принципи трактування таких важливих 
філософсько-правових  явищ  як  відповідальність  та  по-
карання. Одначе,  на  нашу  думку,  варто  було  б  звернути 
більше уваги, передусім, на ті відношення, що виникають 
у суб’єктивному єстві особи як на моральному рівні в рам-
ках функціонування її совісті (як внутрішньо-притаманної 
властивості  визначати  засади  своєї  поведінки),  так  і  на 
рівні визнання загальноприйнятих у соціумі основ поне-
сення відповідальності за скоєне в рамках правового поля.

Американський  філософ  права  Е.  Ешлеман  вважає, 
що  будь-яка  вчинена  особою морально  значима  дія  по-
требує  відповідної  реакції,  яка  може  обирати  форму 
схвалення чи осуду, а «бути морально відповідальним за 
щось, скажімо, діяння, значить заслуговувати певну ре-
акцію – схвалення, осуд чи щось подібне – за його здій-
снення»  [2].  Таким  чином,  фактично  підтверджується 
основна умова відповідальності, яких би форм та різно-
видів вона б не набирала, вона можлива лише як реаліза-
ція функціонування системи «дія 1 – дія 2», де під дією 2 
розуміється діяння, що викликане певними причинами та 
відображає  певні  характеристики, що  притаманні  дії  1. 
Суб’єктивне начало тут виступає підставою набуття від-
повідальності як властивості світу, воно детермінується 
певними  об’єктивними  обставинами,  але  врешті-решт 
визначається у своєрідній суб’єктивованій формі на без-
особовому  рівні,  коли  дії  та  вчинки  людини  набувають 
важливого соціального статусу поведінки особи в рамках 
суспільства, котре визначає міру та особливості настання 
та реалізації цієї відповідальності. 

На нашу думку, тут доречно навести думку одного із 
провідних  вітчизняних  правознавців  В.  Грищука,  який 
вважає: «Йдеться про вибір між позитивними та негатив-
ними  наслідками  своєї  діяльності,  між  справедливістю 
і  несправедливістю,  моральністю  та  аморальністю,  до-
бром і злом тощо. Це означає, що людина, реалізовуючи 
себе як особистість, має потрапляти під відповідальність 
за здійснений вибір» [3, c. 35]. Звісно, що ця теза не по-
вністю  корелюється  з  висновками  американських  до-
слідників проблем філософії відповідальності, оскільки, 
за своєю суттю, вона побудована на протилежностях та 
антагонізмах.

Дж.  Корлетт  звертається  до  проблем  суті  моральної 
відповідальності як явища, котре своєрідним чином фіксує 
як сам стан людської особистості, так і її здатність регу-
лювати свої стосунки із суспільством, недвозначно акцен-
тує на основних завданнях своєї наукової праці. Зокрема 
він вважає, що поданий у ній «короткий начерк» розумін-
ня моральної справедливості варто трактувати як складо-
ву частину «доктрини, що може та має бути фундаментом 
правових концепцій кримінальної (зобов’язальної) відпо-
відальності [1, с. 11]. «Я пропоную такий аналіз відпові-
дальності за дії, який може та пмає бути використаний для 
виявлення природи відповідальності в її кримінально-пра-
вовому контексті, – зазначає Дж. Корлетт. – Це концепція 
зобов’язальної відповідальності, яка забезпечує функціо-
нування відповідальності, за умов настання як морально-
го, так і правового її різновиду» [1, p. 23]. 

Е. Ешлеман схильний вбачати явище дихотомії в меж-
ах моральної відповідальності, під яким розуміє наявність 
двох варіантів вирішення проблем даної відповідальнос-
ті, що її несе особа за свою поведінку. Він корелює це, в 
першу чергу, із тими поняттями, що фіксують реакцію на 

ті чи  інші дії та відображаються у схваленні чи осуді як 
можливих  шляхах  фіксації  цієї  реакції.  «Принаймні,  іс-
нує дві можливості: а) схвалення чи осуд доречні в тому 
сенсі, якщо особа заслуговує такої відповіді, зважаючи на 
власну поведінку та /або риси характеру, або б) схвален-
ня чи осуд доречні у тому сенсі, якщо та чи інша реакція, 
швидше за все, призведе до бажаного результату, а саме до 
покращення поведінки та /або характеру особи, – зазначає 
Е.  Ешлеман.–  Дві  вказані  можливості  можуть  бути  оха-
рактеризовані в термінах двох протиборчих інтерпретацій 
поняття моральної відповідальності: 1) погляд заснований 
на понятті гідності, відповідно до якого схвалення чи осуд 
будуть доречними реакціями лише тоді, коли людина гід-
на, тобто заслуговує такої реакції; 2) конвенціалістський 
погляд,  відповідно  до  якого  схвалення  чи  осуд  доречні, 
лише якщо реакція того чи  іншого роду призведе до ба-
жаної  зміни  в  особі  та/або  її  поведінці»  [2]. Тут  з  усією 
очевидністю простежуються  саме  дихотомістські  ознаки 
самого  явища  моральної  відповідальності,  адже  маємо 
справу із розумінням суперечливих і разом із цим проти-
лежних буттєвих його характеристик, що виявляють його 
як важливе соціальне явище.

Дж.  Корлетт  підкреслює  неінституційну  природу 
аналізу  суті  моральної  відповідальності  людини  за  свої 
вчинки, акцентуючи на наявність раціональних процесів, 
що супроводжують її появу, в той же час зазначає, що на 
відміну від цих умов настання правової відповідальності 
здійснюється на основі аналізу конкретних причин вчин-
ків особи. «Теорія моральної відповідальності передбачає 
неінституціональний  аналіз  природи  відповідальності,  – 
стверджує  він,  –  відповідно  до  якого  визначення  право-
вої відповідальності може вважатись достатнім на основі 
комплексу  факторів,  взятих  у  кожному  конкретному  ви-
падку» [1, с. 18]. Як можна помітити, вирізняючи мораль-
ний  та  правовий  різновид  соціальної  відповідальності 
особи, Дж. Корлетт схильний вкотре підкреслити  їх вза-
ємодетермінацію, в першу чергу, тісний зв’язок моралі та 
права як важливих нормотворчих систем. 

Американський  філософ  права  А.  Ріпштейн  звертає 
увагу на проблеми, взаємодетермінації моральної та юри-
дично-правової відповідальності. Трактуючи відповідаль-
ність як специфічну рису людської особистості через при-
зму встановлення міжособистісних зв’язків, в рамках яких 
встановлюються не лише особливі суб’єкт-суб’єктні, але 
й суб’єкт-об’єктні стосунки, він ставить питання про те, 
які фактори  спричиняють  ті  дії,  котрі  відбуваються,  і  де 
потрібно шукати підстави тих випадків, котрі стаються в 
реальності. Саме такий хід розумувань вченого приводить 
його до необхідності зайнятись філософським осмислен-
ням питань моралі та моральної відповідальності.

У  рамки  свого  філософсько-правового  дослідження 
вчений вводить поняття «міра турботи», яке використовує 
для своєї аргументації, виявляючи особливості реалізації 
морального  та  юридично-правового  різновидів  відпові-
дальності.  Вчений  вважав, що  рівень  цієї  міри  визначає 
особливості  реакції  на  поведінку  людини  як  у  мораль-
но-етичному, так і у юридично-правовому ракурсі. «Міра 
турботи виявляє специфічну дію як причину. При цьому 
вона також визначає відмінність між тим, що я здійснив, і 
тим, що сталося,– писав А. Ріпштейн. – Саме тому наявна 
та моральна відмінність, що визначається мірою турботи, 
яка встановлює мою відповідальність перед вами. Немає 
більше питання про наявність чи відсутність моєї реаль-
ної  відповідальності.  Це  не  позбавляє  нас  реальної  від-
повідальності,  а  просто  робить  явною  ідею, що  поняття 
відповідальності та боргу невіддільні та не зводяться до 
таких квазі-емпіричних критеріїв, як контроль» [4, с. 7].

Один  із  провідних  американських  філософів  права 
Д. Шумейкер  у  своїх  працях  аналізує  суттєві  риси  кри-
мінально-правової  відповідальності,  звертаючи  увагу  на 
особливості  кримінального  покарання  як  реалізації  від-
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повідальності лише за суто на доконані особою злочинні 
дії. «Кримінальне осудження (законне покарання) є безза-
перечно допустимим: ми просто  стежимо  за поведінкою 
особи та реагуємо на такого роду дії, а не на їх значення, – 
зазначає він. – Перш за все, вірність цього твердження є 
досить очевидною: ніхто ніколи не може бути гідним по-
карання за здійснення кримінально допустимої дії, а чи-
ясь поведінка трактується як неправомірна для того, хто 
заслуговує покарання» [5, с. 103]. Таким чином, у випадку 
понесення  кримінально-правової  відповідальності  осу-
дження особи базується на чітко визначених параметрах, 
що стосуються поведінки,  і у такому разі ми спостеріга-
ємо детермінацію його моральною відповідальністю, ко-
тра також передбачає фактор осудження за вчинки. Але у 
цьому випадку за кримінально вчинені дії передбачається 
осудження особи шляхом покарання, що базується на зна-
чимішому осуді злочинця, ніж моральний.

Варто зазначити, що Д. Шумейкер доповнює вищена-
ведену  аргументацію  сутності  кримінального  осудження 
характеристикою  тих  способів  реакції  на  дії  особи,  до 
яких відносить, у першу чергу, виправдання та вибачення. 
Тут  варто  звернути  увагу  на  відмінність  цих  визначень, 
адже перше у вигляді визнання невинуватості фіксує ха-
рактеристики кримінально-правових дій, а друге – цілком 
морально-етичного  змісту:  «Оскільки  виправдання  чи 
вибачення, що стосуються особистісних причин,  є недо-
речними за намірами та є різновидами захисту, засуджені 

несуть кримінальну відповідальність за злочини, що від-
повідають виключно лише недозволеній поведінці, а не її 
значенню» [5, с. 104]. 

Д. Шумейкер розглядає дві концепції осудження, котрі 
він  трактує  як  відображання  взаємозв’язку моральної  та 
правової  (в  даному  випадку  кримінальної)  відповідаль-
ностей. Вирізняючи  останній  різновид  відповідальності, 
він стверджує: «У кримінальній сфері вона полягає у по-
каранні  –  спричиненні  страждань,  і  це  законно  визнача-
ється лише тими, хто має необхідні владні повноваження 
стосовно  обвинуваченого»  [5,  с.  118].  На  його  думку,  в 
міжособистісній моральній  сфері  осуд виступає  своєрід-
ною відповіддю на відносини, котрі ускладнюють стосун-
ки між людьми, а також спричиняють на них специфічну 
реакцію. 

Висновки. Концептуальні  висновки  сучасної  амери-
канської  філософсько-правової  думки  переконливо  свід-
чать про дихотомічну сутність соціальної відповідальності 
у розвинутому демократичному суспільстві. Відзначаючи 
наявність  взаємодетермінації  морального  та  правового 
різновиду соціальної відповідальності, провідні дослідни-
ки даного феномену із США прагнуть сформувати специ-
фічну наукову парадигму, що може бути застосована для 
удосконалення  політико-правової  діяльності  людини  та 
суспільства на шляху до імплементації високих стандар-
тів демократії та поваги людської гідності у подальшому 
процесі розвитку світової цивілізації. 
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Стаття присвячена філософсько-правовому дослідженні соціально-правової інтерпретації інституту свободи. На основі аналізу на-
укової проблеми відзначено, що усвідомлення значущості цього інституту пронизує не лише соціальну філософію чи інші її галузі, а, 
передусім, філософію права, зважаючи на її арґументацію: свобода ‒ це природнє благо, що не підвладне обмеженням жодних законів, 
законних прав і свобод інших осіб.

Ключові слова: суспільство, держава, людина, громадянин, інститут свободи, свобода вибору, відповідальність, філософія права.

Статья посвящена философско-правовому исследованию социально-правовой интерпретации института свободы. На основе ана-
лиза научной проблемы отмечено, что осознание значимости этого института пронизывает не только социальную философию или 
другие ее отрасли, а, прежде всего, философию права, учитывая ее аргументацию: свобода ‒ это естественное благо, не подвластное 
ограничениям никаких законов, законных прав и свобод других лиц.

Ключевые слова: общество, государство, человек, гражданин, институт свободы, свобода выбора, ответственность, философия 
права.

The article is devoted to the philosophical and legal study of social and legal interpretations institute freedom. Based on the analysis of sci-
entific problems, noted that awareness of the importance of this institution permeates not only the social philosophy or that of its industry, and, 
above all, the philosophy of law, because of its reasoning: freedom ‒ a natural benefit that is not subject to limitation any laws, legal rights and 
freedoms of others.

Key words: society, government, people, citizen institute freedom, freedom of choice, responsibility, philosophy of law.

Постановка проблеми. Доцільно  відзначити,  що  тер-
мін  «бути  свобідним»  виник  набагато  раніше,  ніж,  власне 
кажучи, термін «свобода». Бути свобідним, для прикладу в 
Гомера, означало жити на своїй рідній землі і не перебувати 
під  жодним  пануванням  (не  враховуючи  військовополоне-
них, котрі сприймалися в той історичний час рабами). Після 
Гомера поняття «бути свобідним» вже міцно вкорінюється в 
слововживанні грецького поліса. Це означає, що поліс сам по 
собі уособлює вільну землю, а свобідною людиною є та, хто 
живе на землі поліса. У грецькому полісі повинен був пану-
вати розум, а насильство обмежуватися системою права.

Тим не менше, нині особистісна свобода в процесі са-
мореалізації передбачає здатність людини усвідомити свої 
основні потреби. Зовнішні ресурси, які визначають реалі-
зацію свободи в суспільстві, можуть ставати засобами са-
мореалізації особистості, а за умов жорсткої регламентації 
та суворого контролю вони, навпаки, із засобів та стимулів 
переходять на обмежувачі, котрі пригнічують вільну само-
реалізацію, змінюючи при цьому основну сутність цього 
процесу. Відтак свобода трактується як незалежність від 
впливу конкретних зовнішніх факторів (завжди присутнім 
є  сумнів щодо того,  чи  справді моральною була мотива-
ція особи, дії якої формально співпадали з тією чи іншою 
моральною нормою, хоча ситуація  їх здійснення містила 
зовнішні  силові  додержання,  загрозу  суспільного  осуду 
тощо). Фактично разом із цим сумнівом пов’язується не-
рідко відзначене у філософії моделювання ситуації цілко-
витої поведінкової незалежності людини. Зрештою, саме 
такі мисленнєві експерименти дозволяють чітко сформу-
лювати запитання про здатність людини спиратися на мо-
ральні цінності як на абсолютні.

Стан дослідження.  Питання  заторкнуті  в  науковій 
розвідці  розглядали  у  своїх  доробках,  дослідженнях  і 
працях  такі  науковці,  вчені  та  філософи,  як:  І.В.  Бичко,  
В.С. Бліхар, В.В. Лях, В.Г. Табачковський, Г.С. Тульчин-
ський, М.М. Цимбалюк, Г.І. Шалашенко та багато ін.

Теоретичні  засади  статті,  почерпнуті  з  актуальних  
і сьогодні концептуальних тез вказаних вище осіб, сфор-
мували й мету, що полягає у філософсько-правовому до-
слідженні соціально-правової інтерпретації інституту сво-
боди.

Виклад основного матеріалу. Людина  в  соціокуль-
турних межах свого розвитку є нездатною уникати впливу 
зовнішніх чинників, котрі тісно пов’язуються із внутріш-
німи. Але вона, як стверджує Г.Л. Тульчинський, метафі-
зично свобідна, що полягає в наявності «свободи від ...»: 
від свого тіла, характеру, походження, природних законів 
і навіть від Бога  [1,  с. 17].  І.В. Бичко вважає, що дійсно 
свобідним може бути лише процес контрольованого пере-
творення  людиною  в  дійсність  однієї  із  цілеспрямовано 
обраних можливостей відповідно до її об’єктивних потреб 
та закономірностей об’єктивного буття [2, с. 16]. 

Самореалізація  особистості  є,  за  визначенням В.  Та-
бачковського  та  Г.  Шалашенка,  процесом  покладання  – 
ідентифікації людиною свого «Я» у світі  [3, c. 563‒564], 
тобто процесом розкриття та реалізації здібностей, знань, 
умінь,  навичок  на  основі  індивідуального  практичного 
опредметнення, що здійснюється в процесі її саморозвит-
ку. Проблема обмеження самореалізації та самовизначен-
ня особистості є актуальною для сучасних наукових дослі-
джень передусім у контексті цілісності протікання цього 
процесу. Причиною цьому стала зміна уявлення про сво-
боду самовизначення особистості в постіндустріальному 
суспільстві. Доцільно процитувати тезу В.В. Ляха, котрий 
зазначив, що свобода самореалізації до цього часу розумі-
лась як спрямованість на досягнення успіху і розглядалась 
винятково в контексті концепції саморозвитку особистос-
ті, а нині вона постає як здатність «піклування про себе», 
зорієнтоване на досягнення цілісності буття [4, c. 4‒17].

Вихідною  засадою  для  задоволення  особистістю  по-
треби в  самореалізації  є прагнення прояву власної  інди-
відуальності в її нескінченності, єдності та цілісності. Це 
характеризується  такими  ознаками,  як  безперервність, 
нелінійність  і  структурованість.  Особливістю  повноцін-
ної самореалізації особистості є насамперед прояв індиві-
дуальності в процесі реалізації особистісних здібностей, 
вмінь та навичок. За умови, що цей процес розгортається 
в конкретному соціумі й зазнає з його боку детермінатив-
ного  впливу,  індивідуальне  саморозкриття  має  здатність 
поступатися продукуванню та втіленню готових соціаль-
но культурних зразків, тобто безвільному виконанню соці-
альних установок. Самореалізація такого роду є «хибною» 
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(«випадковою»), оскільки не передбачає всебічного розви-
тку особистості і взагалі є певною сталістю по відношен-
ню до  самого  індивіда.  «Дійсна» цілісна  самореалізація, 
навпаки, є динамічним процесом, котрий виявляє родову 
сутність людини, сприяє як особистісному, так і соціаль-
ному  розвитку  [5,  с.  75‒76].  Врешті-решт,  цілісність  як 
якісна  характеристика  даного  явища  залежить  безпосе-
редньо від утвердження свободи індивіда у всіх аспектах 
процесу самореалізації.

Тим  не  менше,  філософська  траєкторія  дослідження 
терміну  «свобода»  є  можливою  у  своїй  полівимірності. 
Безумовно,  припущення  щодо  відсутності  прямого  чи 
непрямого примусу є необхідним для первинної фіксації 
ситуацій морального  вибору  (для  опису  тих моментів,  в 
яких особа під час здійснення вибору лінії поведінки на-
справді  керується  винятково моральними міркуваннями) 
[6, с. 149].

У  праві  важливо, щоб  людина  чітко  уявляла  ту  міру 
свободи, що не несе в собі засад зла  і несправедливості. 
Своєю чергою, громадянське суспільство і держава вико-
ристовують правові засоби як страхові засоби, що позна-
чають межі та рамки, за які зовнішня свобода соціальних 
суб’єктів  не  повинна  поширюватися.  Зовнішня  свобода 
передбачає пошук органічних засобів, способів і форм об-
межень.

Такими можуть бути не лише юридичні закони (як час-
тина культури),  а й сам факт співіснування безлічі  інди-
відів  з  їх  громадськими  правами  і  свободами. На  думку 
Гегеля, жодна людина не володіє ідеєю про власну свобо-
ду, якщо вона не володіє  ідеєю про свободу  інших  і про 
соціальний зв’язку між собою та іншими. Жодна людина, 
не маючи чіткої ідеї про свою свободу, не має і чіткої ідеї 
про свободу інших, як і про зв’язок між цими свободами.

Окрім того, необхідно також вказати на два інші вимі-
ри свободи ‒ «свободу від» (як негативна свобода) і «сво-
бода для» (як позитивна свобода). Перша з них стосується 
світу, в якому людина володіє певною траєкторією вибору 
ідей  і  дій  без можливості  натрапити на  обмеження  і  ре-
пресії. «Свобода від» не самоціль, а умова саморозвитку, 
тому  найголовніше  ‒  не  самозаглиблюватися  в  себе,  не 
усуватися від усіх і вся, а творити із себе, самостверджу-
ючись. Друга, своєю чергою, уможливлює дію відповідно 
до особистої ієрархії цінностей, як і особистими життєви-
ми цілями. Ця свобода більш життєва і повніша. У певних 
історичних  умовах,  в  яких  люди мають  значний  ступінь 
«свободи від», вони, тією чи іншою мірою, відмовляються 
від неї на користь авторитарної влади для того, щоб збіль-
шити можливість досягнення власних цілей. Це різновид 
заміни  теоретично  можливого  практично  здійсненним  
[10, с. 92‒93].

Зважаючи  на  те,  що  позитивна  свобода  має  першо-
чергове значення, то така заміна сприймається розумною. 
Реальні  форми  втечі  від  свободи  зустрічаються  досить 
зрідка. Більш того,  іноді виникають сумніви щодо прин-
ципової можливості  трактувати ці форми поведінки вте-
чею, іншими словами, різновидом страху свободи. Втеча 
від свободи часто набуває видуманого характеру, та, в ба-
гатьох випадках, є різновидом гнучкого маневру, утворю-
ючи компроміс.

Разом  із  тим,  якщо ж  слідувати  законам  формальної 
логіки, то поняття права можна спробувати пояснити че-
рез  рід  (родове  поняття)  і  видову  відмінність. Як  ствер-
джує С. Єгоров, на певному етапі філософсько-правових 
досліджень  завжди  вимагається  «співвідношення  права 
як  видового  поняття  із  чимось ще  більш фундаменталь-
ним ‒ поняттям родовим. Багато дослідників намагалися в 
якості такого родового поняття пристосувати і волю, і пра-
вило, і інтерес, і порядок і т.п. Проте жодне з них не могло 
витримати критики, стати тим стрижнем, на якому можна 
було б зібрати воєдино всі необхідні основи, створити те-
орію права» [7, с. 8‒9]. Саме таким терміном, на переко-

нання дослідника, і є термін «свобода». Усвідомлення суті 
права пов’язується з усвідомленням суті свободи, напев-
но, вже не одне століття. Слід зазначити, що якщо право 
є об’єктом вивчення переважно юридичної науки, а трак-
туванню права в правознавстві присвячено безліч дослі-
джень, то вивченням свободи в різній її інтерпретації по-
ряд з юристами займаються і представники багатьох наук, 
зокрема філософії, соціальної філософії, політології, про-
фесійної етики та ін. Врешті, на думку В.С. Нерсесянца, 
свобода, при всій удаваній її простоті, – предмет складний 
і для розуміння і, що більше, для практичної імплемента-
ції у формах, нормах, інститутах, процедурах і відносинах 
суспільного життя [8, с. 23]. У такому випадку це зумов-
лює і виникнення різних питань взаємодії свободи з таким 
складним явищем, як право.

Перш за все, необхідно враховувати, що поряд із ши-
роким, філософським розумінням свободи існує спеціаль-
но-юридичне  розуміння  свободи,  що  відображене  в  по-
зитивному праві. Відмінності в розумінні свободи не слід 
змішувати  між  собою,  адже  плутанина  в  них  пов’язана 
спочатку з особливостями вживання термінології різної за 
значенням. Для прикладу, в англійській мові, існує смис-
лова відмінність між термінами «liberty» і «freedom», які 
фактично  мають  однаковий  переклад.  Але  в  юридичній 
науці вже давно прийнято говорити про широке  і вузьке 
значення держави, поняття права природного та позитив-
ного, про інші юридичні явища. Під час визначення свобо-
ди необхідно дотримуватися тієї ж логіки. Немає єдиного 
поняття  свободи,  єдине  тільки  позначення  (термін),  що 
має на увазі найрізноманітніші явища.

Філософія  права  спирається  не  на  спеціально-юри-
дичне, а саме на філософське трактування свободи. Отже, 
щоб  відмежувати філософське  розуміння  свободи,  необ-
хідно визначити, як використовується поняття «свобода» 
в праві.

Окрім того, свобода трактується нами не лише як іден-
тично людське,  але  і  як  соціальне  явище. Філософський 
парадокс свободи полягає в тому, що свобода може бути 
усвідомлена  людиною  виключно  в  системі  суспільних 
зв’язків:  «Свобода  є  цінністю  лише  у  відносинах  між 
людьми: для Робінзона Крузо, який сидить на пустельно-
му острові  ..., вона позбавлена будь-якого сенсу. На сво-
єму острові Робінзон Крузо відчуває «ущемлення», його 
«влада»  обмежена,  як  обмежене  коло  наявних  у  нього 
альтернатив, однак в тому сенсі, в якому вона береться в 
нашому випадку, проблема свободи перед ним не стоїть. 
Така ж ситуація – у випадку  із  застосуванням принципу 
свободи до означення суспільства, що нічого не говорить 
про  те,  як  саме  індивід  повинен  користуватися  наданою 
йому свободою ... «По-справжньому» важливі етичні про-
блеми – це ті, що стоять перед індивідом у вільному сус-
пільстві: що робити йому зі своєю свободою?» [9, с. 13]. 
Ось саме в такому контексті допустима реалізація свободи 
людини в  суспільстві  – це  один  із  наріжних каменів на-
укового осмислення цього принципу власне в рамках фі-
лософсько-правового дискурсу.

Свобода в  її  загальному значенні ‒ наявність можли-
вості  вибору,  варіантів  результату  поведінки,  вчинку,  ді-
яльності. Відсутність вибору, варіантів поведінки тощо ‒ 
рівносильна відсутності свободи.

Свобода  є  один  із  видів  прояву  випадковості,  що 
спрямовується  свободою  волі  (намір  волі,  усвідомлена 
свобода)  або  стохастичним  законом  (непередбачуваність 
результатів події, неусвідомлена свобода). У такому кон-
тексті доцільно мовити про протилежність терміну «сво-
бода» терміну «необхідність».

Висновки. Підсумовуючи,  відзначимо, що  свобода  в 
контексті вищезазначеного філософсько-правового виміру 
трактується у двох таких напрямах. По-перше, як явище 
психологічного  виміру,  а,  по-друге,  як  суспільне  явище.  
В останньому вимірі вона проявляється в тій чи іншій по-
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ведінці людини, отримуючи оцінювання (позитивне чи не-
гативне) з боку інших людей. Отже, філософсько-правова 
інтерпретація соціокультурного значення інституту свобо-
ди полягає в  її двовимірному сприйнятті ‒ як внутрішня 
свобода,  як  свобода  зовнішня.  Це  провокує  виникнення 
запитання щодо важливості  та доцільності філософсько-
правового розуміння соціокультурного значення інституту 

свободи для юристів. Відповідь на це запитання переко-
нує в теоретичній і практичній значущості цього виміру. 
Передусім  це  стосується  розмежування  таких  категорій, 
як право й мораль. Тому саме в межах філософсько-право-
вого дискурсу можна розмежувати приватне  та публічне 
право, як і відповідні до них основні методи правового ре-
гулювання (диспозитивного та імперативного).
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ФІЛОСОФСьКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНЦІОНАЛьНОСТІ  
ЯК ОДНІЄї З ПРОВІДНих КАТЕГОРІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІї

PhILOSOPhICaL aNd LEgaL rESEarCh INTENTIONaLITy 
aS ONE Of ThE LEadINg CaTEgOrIES Of PhENOMENOLOgy
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методист відділення методичного забезпечення навчального процесу 
навчально-методичного відділу 

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті здійснено дослідження та аналіз інтенціональності як однієї із провідних категорій феноменології. З’ясовано, що свідомість 
орієнтована на постійний та безперервний зв’язок із предметом і, частково, із зовнішнім світом, що у феноменології позначається ін-
тенціональністю. Сам акт сприйняття предмета здійснюється за посередництвом утримання предмета (феномена), над яким мислення 
здійснює низку операцій і який характеризує те, що входить у свідомість. Ось чому інтенціональність – це і є та форма перетворення 
феномена (предмета), зовнішнього чи неопрацьованого (не відрефлексованого щодо свідомості) світу, який в акті мислення перетворю-
ється на «внутрішню» структуру свідомості.

Ключові слова: філософія права, феноменологія, інтенція, інтенціональний, право, правове буття.

В статье проведено исследование и анализ интенциональности как одной из ведущих категорий феноменологии. Выяснено, что 
сознание ориентировано на постоянную и непрерывную связь с предметом и, частично, с внешним миром, в феноменологии называет-
ся интенциональностью. Сам акт восприятия предмета осуществляется посредством содержания предмета (феномена), над которым 
мышление осуществляет ряд операций и который характеризует то, что входит в сознание. Вот почему интенциональность – это и есть 
та форма преобразования феномена (предмета), внешнего или необработанного (не отрефлексованного по отношению к созданию) 
мира, который в акте мышления превращается во «внутреннюю» структуру сознания.

Ключевые слова: философия права, феноменология, интенция, интенциональный, право, правовое бытие.

This article provides research and analysis of intentionality as one of the leading categories of phenomenology. It was found that the mind is 
focused on constant and continuous communication with the subject, and in part to the outside world in the phenomenology called intentionality. The 
very act of perception of an object is performed by the concept object (phenomenon), over which the mind performs a number of operations that 
characterized the part of the mind. That’s why intentionality – this is the form of the transformation of the phenomenon (the subject), external or un-
treated (not reflective in relation to consciousness) of the world. which is the act of thinking is transformed into “internal” structure of consciousness.

Key words: philosophy of law, phenomenology, intention, intentional, law, legal existence.

Постановка проблеми. Спрямованість  державної 
політики  України  на  підтримку  громадянського  сус-
пільства  і  правової  держави,  розвиток  ринкових  форм 
економіки,  трансформація  політичного  режиму  в  демо-
кратичному  напрямі  тісно  пов’язані  з  реформуванням 
правового  регулювання  суспільних  відносин.  Водночас 
інтеграція України в європейський соціально-гуманітар-
ний та економічний простір зумовлює такі першочерго-

ві завдання щодо відповідної трансформації української 
правової системи, які можна належно розв’язувати лише 
на підставі відповідної правосвідомості всього суспіль-
ства. Свідомість, беззаперечно, орієнтована на постійний 
та безперервний зв’язок  із предметом  і, частково,  із  зо-
внішнім світом, що у феноменології позначається інтен-
ціональністю,  тому  і  виникає  необхідність  осмислення 
даної проблематики.
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Стан дослідження. Теоретичним підґрунтям у досяг-
ненні нашої мети є думки та ідеї, висловлені у працях та-
ких юристів та філософів, як: М. Алєксєєв, О. Балинська, 
П. Бергер, І. Гетьман, М. Гайдеггер, К. Горобець, В. Гри-
щук, Е. Гуссерль, М. Козюбра, В. Кудрявцев, А. Куніцин, 
С. Максимов.

Метою статті є філософсько-правове дослідження ін-
тенціональності як однієї із провідних категорій феноме-
нології. 

Виклад основного матеріалу. Інтенціональний  роз-
виток особистості пов’язаний  з  її  правовою поведінкою, 
яка,  будучи  феноменом  соціального  життя,  перебуває  в 
діалектичній єдності з наявним станом правової культури 
та  правосвідомості.  Взаємозв’язок  правової  культури  та 
правової поведінки зумовлений  їх функціональною ціле-
спрямованістю на підтримку фундаментальних відносин, 
взаємодії, взаєморозуміння, забезпечення соціального по-
рядку й безпеки тощо.

Якщо  говорити  про  інтенціональний  аспект  у  фі-
лософії,  то  важливо  з’ясувати  сутність,  яка  корінням 
сягає  учень  Р.  Декарта.  Саме  йому,  а  також  Г.  Гегелю,  
Е. Гусcерлю та М. Гайдегеру варто завдячувати зароджен-
ням феноменології як філософської категорії та виникнен-
ня в її межах терміну «інтенціональність».

Чи  не  найвизначніший  розробник  феноменологічних 
учень Е. Гусcерль вживає в  інтенціональному аспекті не 
лише переживання типу «думаю», а й ширший контекст 
розуміння «сприймаю», «згадую», «фантазую», «міркую», 
«бажаю», «відчуваю» тощо, який передбачає те, що воно 
є  розумінням  чого-небудь.  Усі  переживання,  які  мають 
загальну  властивість, Е.  Гуссерль пропонує називати  ін-
тенціональними. Оскільки вони постають усвідомленням 
чого-небудь,  тому  і  говоримо,  що  вони  інтенціонально 
співвіднесені з об’єктом, усвідомленням якого є [1, с. 135].

Слід  детальніше  проаналізувати  гуссерлівські  дослі-
дження  у  сфері  філософського,  а  саме  –  феноменологіч-
ного,  виміру  інтенційності.  У  провідній  праці  «Досвід  і 
судження»,  у  главі  «Дослідження  з  генеалогії  людини» 
вчений зосереджує увагу на тому, як свідомість побутує у 
часі, в якому перманентно протікають її ж витвори. Отож, 
генетична проблематика вимальовується як конститутивна. 
Конституювання як процес повсякчас реалізується в інтен-
ціях, тому тема інтенційності як такої постає центральною 
у феноменології. Інтенція постає як спрямованість, а у пси-
хологічній парадигмі вчень – як спонука та намір.

Спробу дефініціювати,  розвивати  та проблематизува-
ти  категорію  інтенціональності  здійснює  Е.  Гуссерль,  а 
отже – М. Гайдегер в «Основних проблемах феноменоло-
гії». Г. Шміц як філософ-феноменолог, навпаки, прагнув 
усунути концепт «інтенція» зі свого вчення, мотивуючи це 
недоцільністю  та  пропонуючи  введення  у  наукових  обіг 
понять  «клімат,  атмосфера»,  «синергетичне  сприйняття» 
[2, с. 65]. 

Проте, на нашу думку, від інтенціональності не можна 
та  не  варто  відмовлятися  у  феноменологічних  пошуках, 
оскільки вона постає одним із базових елементів, підтри-
мує зв’язок між свідомістю людини та зовнішнім світом 
за  допомогою  спрямованості  першої,  що  виражається  у 
інтенціональних актах, наповнених конкретним змістом.

Ми маємо пам’ятати, що дослідження сутності свідо-
мості здійснюється з певною метою: потрібно з’ясувати, 
як може вплинути на свідомість процедура «виключення» 
світу, затиснення його у лапки. Оскільки сутністю свідо-
мості  постає  інтенціональна  спрямованість  і  ця  інтенці-
ональність зовсім не означає наявності реального зв’язку 
переживань із предметом, а тільки спрямованості пережи-
вань на що-небудь, зрозуміло, що затиснення предметів у 
лапки,  утримання  від  суджень  про  їх  реальність  не  охо-
пить сутність свідомості [3, с. 35]. 

М.  Гайдегер  аналізував  не  лише праці  свого  вчителя 
Е. Гуссерля, а й Ф. Брентано, П. Ріккерта та М. Шелера, 

конструював  на  основі  такого  підходу  замкнутий  типо-
логічний простір  буття-мислення, що має назву  “dasein” 
і приховано містить інтенціональні і герменевтичні влас-
тивості [4, с. 39].

На думку І. Ландгре, інтенціональність як продукт роз-
криває  своє  повне  значення  лише  з  проникненням у  ви-
мір розвитку феноменології  і дає  змогу осмислити його. 
Інтенціональність Е. Гуссерля зводиться до закономірного 
зв’язку двох рівнів свідомості: чистого феноменологічно-
го та натурального. Тобто чиста або натуральна свідомість 
здатна мислити або набувати форми, лише поринаючи у 
натуральне спостережницьке поле мислення [5, с.106]. 

Оригінальні ідеї під час аналізу інтенціональності ви-
словив Е. Ласк. Якщо форма не може бути відділена від 
свого матеріалу, потребує його, то сутність форми можна 
визначити  як  «вказівку  на»,  «буття-значуще-для»  своєї 
матерії.  Тоді  категорії  постають  як  відношення,  спрямо-
ваність. У такому сенсі площина первинних форм є сукуп-
ністю  спрямованих  відносин,  що  виявляють  свою  мно-
жинну сутність. Якщо різні сфери буття мають логіку, що 
об’єднує їх, ця логіка, у свою чергу, охоплюватиме певні 
категорії.  Переживання  інтенціонального  відповідає  на-
лежному рівню логіки [6, с. 283–297].

Підводячи  підсумок  у  класиці  досліджень  інтенціо-
нальності, варто вказати на відкриті М. Гайдегером зако-
ни інтенціональності. Отож, свідомість завжди спрямова-
на на предмет, який через це побутує у світі. Саме тому 
онтологічне з’ясування сенсу інтенціональності не могло 
не  призвести  до  буття. У  точці,  де  буття  і мислення пе-
ретинаються,  останнє  завжди  є  інтенціональним.  Думка 
побутує тому, що спрямована на буття сущого. Але якщо 
суще завжди просторове, буття розкривається лише з ча-
сом. В екзистенційній аналітиці інтенціональність посідає 
особливе місце, оскільки думка не тільки спрямована на 
предмет,  але  й  на  буття.  Тоді  інтенціональність  розкри-
вається в двох вимірах: просторовому (спрямованому на 
буття сущого) та екзистенційному, спрямованому на влас-
не буття [5, с. 109].

Серед  сучасних  дослідників  інтенціональності  вар-
то  виокремити  М.  Дамміта,  Дж.  Фодора,  Х.  Бермудеса 
(«Мислення без слів»), М. Девітта, К. Стерельного («Мова 
і реальність»), Ф. Дрецке («Натуралізовуючи свідомість»), 
Р. Міллікена («Мова, думка та інші біологічні категорії»), 
Н.  Юліну,  Д.  Деннета,  Є.  Вострікову,  В.  Лекторського,  
Д. Дубровського, В. Зотова, І. Касавіна, Н. Смірнова та ба-
гатьох інших.

Правова інтенціональність – це завжди спрямованість 
на  правомірність;  «враховуючи  лематизацію  правово-
го буття  (лема –теорема,  потрібна для доведення  іншої»  
[7, с. 484]; у цьому разі – першопочатковість щодо інтен-
ції),  правова  інтенція  вносить  у  правову  реальність  еле-
мент присутності кожного суб’єкта правовідносин, реалі-
зуючись через його правову поведінку.

Ми схильні розуміти інтенцію як сукупність внутріш-
ньодетермінованих,  які  виникли на основі потреби,  спо-
нук і намірів (першого та другого рівнів-елементів), що є 
проміжною ланкою між потребою та вчинком (сукупніс-
тю вчинків, тобто поведінкою) людини. Інтенціональність 
як таку розглядаємо як стійку спрямованість людини, що 
ґрунтується на цих спонуках та намірах.

Висновки. Феноменологія виконує орієнтувальну роль 
для  праворозуміння.  Вона  не  лише  є  методологічною 
основою  інтегративного  праворозуміння,  яка  розширює 
межі сприйняття права, встановлені традиційними типами 
праворозуміння  та  передбачає  зміщення  у  сферу  багато-
вимірного опису права, в якій воно постає як дійсний світ 
права (правове буття), але й орієнтує на дослідження акту-
ального права, пошук його підстав у людському бутті. Фе-
номенологічні  дослідження  тенденцій  та  трансформацій 
правового буття збагачують теорію права таким поняттям, 
як «інтенціональність». На нашу думку, від інтенціональ-
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ності не можна та не варто відмовлятись у феноменоло-
гічних  пошуках,  оскільки  вона  постає  одним  із  базових 
елементів, бо допомагає тримати зв’язок між свідомістю 

людини та зовнішнім світом за допомогою спрямованості 
першої,  що  виражається  в  інтенціональних  актах,  напо-
внених конкретним змістом.
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РЕЦЕНЗІї

1 Сарана С.В. Податкові режими в Україні: монографія / С.В. Сарана. – Київ: 
Університет «Україна», 2016. – 414 с.

Розвиток усіх сфер суспільних відносин зумовлює потре-
бу у відповідному вдосконаленні їх правового регулювання, 
яка має динамічно змінюватися, щоб відповідати суспільним 
реаліям сьогодення, з одного боку, та забезпечувати належну 
правову охорону інтересів держави, з іншого.

Публічна сфера правового регулювання має особливості 
порівняно з приватно-правовою сферою, які в першу чергу 
зумовлені  державно-владним впливом на  учасників право-
відносин, що має узгоджувати  законні  інтереси осіб  із  по-
требами та вимогами держави. Такий вплив передбачає за-
стосування  відповідних  правових  режимів,  в  основі  яких 
лежить  наявність  законодавчо  закріплених  можливостей 
держави втручатися в правовідносини та давати їх учасни-
кам  загальнообов’язкові  до  виконання  державні  приписи. 
Стосується це і фінансових правовідносин, які спрямовані на 
акумулювання, розподіл та використання коштів публічних 
фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб держа-
ви і місцевого самоврядування.

У складі фінансових правовідносин одну з ключових ро-
лей відіграють податкові правовідносини, які забезпечують 
переважну більшість надходжень коштів до фондів всіх рів-
нів.  І  саме податкове право врегульовує одне  з найболючі-
ших питань відносин фізичних і юридичних осіб та держави 
у вигляді вилучення частини фінансових ресурсів на користь 
держави і місцевого самоврядування. А це потребує належ-
ного правового врегулювання даних процесів, в основі яких 
лежать режими відносин між державними органами та плат-
никами, що мають враховувати не лише особливості та по-
треби окремих платників і їх груп, а і забезпечувати процес 
виконання ними податкових обов’язків з урахуванням таких 
особливостей.

Податкові режими у вітчизняній правовій науці отрима-
ли обґрунтування відносно нещодавно, чому значно сприяло 
прийняття Податкового кодексу України та наукові пошуки в 
напрямках обґрунтування спеціальних податкових режимів, 
податкового процесу і процесуального податкового режиму, 
в контексті чого почала виділятися відповідна структура по-
даткових режимів та формуватися співвідношення між ними, 
в тому числі в окремих аспектах податкового законодавства.

Перш за все, на законодавчому рівні закріплена формаль-
на наявність загального та спеціального податкових режимів, 
які включають в себе ряд підрежимів на основі переважно 
податкових платежів, що до них входять. Також спостеріга-
ється поступове формування податкового процесу та власти-
вого йому податкового режиму, що зумовлює податкові про-
цедури з обліку платників, сплати податків і зборів, подання 
податкової звітності, міжнародного співробітництва у сфері 
сплати  податкових  платежів,  трансфертного  ціноутворення 
і відповідного йому моніторингу контрольованих операцій, 
відповідальності платників тощо.

Режими податкового права на даний час у національній 
правовій науці  є малодослідженими,  особливо  в  аспекті  їх 
структури  та  відповідного  режимного  наповнення.  І  вирі-
шенню цього питання присвячена монографія Сарани Сергія 
Володимировича «Податкові режими в Україні».

За своєю структурою монографія складається з п’яти ло-
гічно-побудованих та взаємозв’язаних між собою розділів, в 
яких розкриваються такі питання:

1) поняття, зміст та ознаки податкового режиму;

2) загальний податковий режим, його структура, зміст та 
особливості;

3) спеціальний податковий режим у розрізі як законодав-
чо закріплених, так і перспективних складників;

4) поняття та характерні особливості процесуально-про-
цедурного податкового режиму;

5)  склад  процесуально-процедурного  податкового  ре-
жиму у вигляді: загального процесуально-процедурного по-
даткового  режиму,  особливого  процесуально-процедурного 
податкового  режиму  та  спеціального  процесуально-проце-
дурного податкового режиму;

6)  базова  структура  податкового  права  на  основі  мате-
ріальних  (загального  і  спеціального)  та  процесуального  
(в складі загального, особливого і спеціального) податкових 
режимів;

7) перспективна структура Податкового кодексу України, 
заснована на податкових режимах.

Варто  особливо  відмітити,  що  останнім  часом  у  на-
уковому  середовищі  все більше уваги приділяється проце-
суальному регулюванню фінансових правовідносин загалом 
та в тому числі податкових правовідносин, як це,  зокрема, 
обґрунтовано в дослідженнях Л.М. Касьяненко та І.Є. Кри-
ницького, праці яких було покладено в основу розробки по-
даткового процесу. У світлі чого особливо привертає до себе 
увагу четвертий розділ монографічного дослідження, в яко-
му на основі процесуальних податкових режимів запропоно-
вана  структура податкового  як  неюрисдикційного процесу, 
обґрунтованого його предметний склад для процесуального 
регулювання податкових правовідносин, з урахуванням осо-
бливостей, притаманних йому, зокрема процедур податково-
процесуального  регулювання.  З  опорою  на  це  формується 
процесуально-процедурний податковий режим, та обґрунто-
вується його відповідний склад у вигляді загального, особли-
вого та спеціального процесуально-процедурних режимів.

Загалом монографія спрямована на зміну структури по-
даткового законодавства, в першу чергу Податкового кодек-
су України, в основу якого мають, на цілком обґрунтовану 
думку її автора, лягти податкові режими в їх матеріальному 
та процесуальному аспектах. При цьому теоретична цінність 
даного монографічного дослідження полягає в тому, що на 
основі  податкових  правовідносин,  які  склалися  на  даний 
час,  пропонується  структурувати  податкове  законодавство, 
розподіливши його за режимами, які мають враховувати не 
лише особливості податкових платежів та платників, а і пе-
редбачати спеціальні заходи для окремих із них. А практичне 
значення монографії полягає в тому, що на її основі можливе 
формування законодавчих актів, якими було б закріплено по-
даткові відносини з відповідною структурою та прив’язкою 
до податкових режимів, що має поліпшити як процес вико-
нання платниками податкових обов’язків, так і взаємовідно-
сини між платниками та податковими органами.

У  своєму  монографічному  дослідженні  С.В.  Сарана 
переконливо  формує  проблематику  податкових  режимів, 
яка склалася на даний час, пропонує авторський погляд на 
структуру  податкових  режимів  з  урахуванням  потреб  як 
практики, так і належним теоретичним обґрунтуванням, та 
виносить на розсуд наукової спільноти власне бачення струк-
тури податкового законодавства. З огляду на це монографія  
С.В. Сарани «Податкові режими в Україні» є помітним вне-
ском у розвиток вітчизняної правової науки, значно розши-
рює  сферу  наукових  пошуків  і  пропонує  нові  підходи  до 
розуміння податкового режиму і його впливу на правове ру-
лювання податкових правовідносин.
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1 Рецензія на монографію Заборовського В.В. «Правовий статус адвоката в умо-
вах становлення незалежної адвокатури України», 2016

Днями побачила світ монографічна робота молодого ві-
тчизняного  науковця  В.В.  Заборовського,  яка  присвячена 
надзвичайно актуальній як у теоретичному, так і практично-
му аспекті проблемі визначення правового статусу адвоката 
в умовах становлення незалежної адвокатури України. Вка-
зане зумовлено в першу чергу тим, що існування демокра-
тичної та правової держави є неможливим без забезпечення 
функціонування незалежної адвокатури як інституту грома-
дянського суспільства.

Закріплюючи  на  конституційному  рівні  право  кожної 
особи на професійну правничу допомогу, держава покладає 
такий обов’язок на адвокатуру, а саме на адвоката, який на 
професійній основі повинен забезпечувати належну реаліза-
цію такого права. Незважаючи на особливу роль професійної 
діяльності адвоката в механізмі забезпечення правосуддя, на-
укові праці, які були б присвячені комплексному досліджен-
ню  правового  статусу  адвоката  в  Україні,  відсутні.  Автор 
монографії  давно  і  плідно  займається  дослідженням  про-
блем визначення правового становища адвоката, а тому, без-
заперечно, рецензована монографія – перша в Україні праця, 
яка системно розглядає найактуальніші питання визначення 
природи  правового  статусу  адвоката  та  його  структурних 
елементів, порядку як набуття такого статусу, так  і оформ-
лення повноважень адвоката.

Структура  монографії  В.В.  Заборовського  відображає 
прагнення автора комплексно осягнути всі проблемні питан-
ня, що пов’язані з визначенням правового статусу адвоката, 
та складається з вступу, шести розділів, які логічно і змістов-
но пов’язані між собою, та висновків.

Перший розділ роботи автор присвятив розкриттю кон-
цептуальних засад функціонування інституту адвокатури 
в умовах формування громадянського суспільства та пра-
вової держави. Другий розділ присвячений дослідженню 
як теоретичних, так  і практичних проблем, що пов’язані 
з визначенням поняття, структури та видів правового ста-
тусу адвоката. Особливої уваги заслуговує розкриття ав-
тором природи незалежності адвоката як основоположної 
умови здійснення адвокатської діяльності на професійній 
основі. Цікавим  видається  й  третій  розділ,  в  якому В.В. 
Заборовський розкриває як порядок набуття, так і оформ-
лення  правового  статусу  адвоката.  У  подальшому  автор 
аналізує сутність кожного з елементів правового статусу 
адвоката,  які  ним  виділяються.  Цінність  монографічної 
праці полягає  в  тому, що  автором особлива увага приді-
ляється  не  тільки  дослідженню  законодавства  України 
про  адвокатуру,  але  й матеріалів  правозастосовної  прак-
тики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, 
міжнародних стандартів адвокатської професії, практики 
Європейського суду з прав людини та законодавства зару-
біжних країн у даній сфері.

Заслуговує на увагу позиція автора, за якою адвокатуру 
необхідно сприймати як незалежний інститут громадянсько-
го  суспільства,  який  відіграє провідну роль  у  забезпеченні 
якісного стану розвитку такого суспільства, належних умов 
проживання людини в ньому шляхом утвердження пріори-
тетності  інтересів  кожної  конкретної  особи. Специфіка  та-
кого інституту, як відмічає В.В. Заборовський, проявляється 
в дуалістичному характері його правової природи, що про-
стежується в органічному поєднанні публічних та приватних 
інтересів в діяльності як адвокатури в цілому, так і в діяль-
ності адвоката зокрема, які повинні мати рівнозначний, вза-
ємостримуючий характер.

Вельми цікавим є історичний екскурс автора щодо етапів 
розвитку інституту адвокатури в аспекті еволюції розуміння 
термінів «адвокат» і «адвокатура».

У монографії значна увага приділена розкриттю питань 
щодо  порядку  як  набуття  особою  статусу  адвоката,  так  і 
оформлення його  повноважень.  Зокрема,  автор на  підставі 
аналізу  положень  українського  законодавства  про  адвока-
туру, законодавства зарубіжних країн та міжнародних стан-
дартів адвокатської професії вказує на необхідність внесення 
змін щодо порядку набуття такого статусу. Так, В.В. Заборов-
ський пропонує:  збільшити строк та порядок проходження 
стажування; запровадити систему складання претендентами 
на  здобуття  статусу  адвоката  двох  кваліфікаційних  іспитів 
(«вступного» до проходження стажування та «випускного» 
після його проходження); суттєво підвищити вимоги до мо-
рально-етичного рівня таких претендентів, відійти від прак-
тики  наявності  стажу  як  обов’язкової,  безальтернативної 
умови набуття статусу адвоката тощо. 

Творча новизна характеризує зміст центрального розділу 
монографії,  присвяченого  визначенню  правової  природи  та 
структури правового статусу адвоката. Автор на підставі ґрун-
товного  дослідження  законодавчого  закріплення  та  доктри-
нальних розробок зазначає, що правовий статус адвоката яв-
ляє собою комплексну категорію, що відображає його правове 
становище  в  суспільстві,  яка  характеризується  наявністю  в 
адвоката юридично встановленої сукупності прав, обов’язків, 
гарантій та відповідальності, які є необхідними і достатніми 
для  здійснення  ним  адвокатської  діяльності  щодо  забезпе-
чення реалізації конституційного права особи на професійну 
правничу допомогу. В.В. Заборовський обґрунтовано відмічає 
те, що дана категорія  акумулює  і  відтворює всю сукупність 
взаємовідносин адвоката в суспільстві та не тільки відображає 
його  реальне правове  становище,  але й формує юридичний 
базис для професійної діяльності адвоката в ньому.

Принципово новою  і перспективною є  запропонована в 
монографії дефініція поняття «незалежний правовий статус 
адвоката», під якою автор розуміє основоположну умову здій-
снення адвокатської діяльності, що відображає його правове 
становище в суспільстві, яке характеризується відсутністю як 
будь-яких втручання та перешкод із боку інших осіб у про-
фесійну діяльність адвоката, так і будь-якої його позапрофе-
сійної зацікавленості в процесі її здійснення. Така умова, як 
відмічає В.В. Заборовський, має визначальний вплив на всі 
структурні елементи правового статусу адвоката (формує сут-
ність їх сприйняття), які у своїй сукупності повинні забезпе-
чувати можливість надання ним професійної правничої (пра-
вової) допомоги на засадах його абсолютної незалежності.

Обґрунтованою є позиція автора, за якою існування  ін-
ституту відповідальності  за неповагу до  суду,  зокрема, по-
винно  бути  спрямоване  на  забезпечення  балансу  між  по-
требою  в  дотриманні  поважного  ставлення  до  авторитету 
судової влади та необхідністю адвоката в межах своїх прав 
та  обов’язків  здійснювати  повноваження  захисника  (пред-
ставника чи власне адвоката), що є однією з основних умов 
належного здійснення правосуддя.

Стиль викладу автором матеріалу в монографії є досить 
вдалим  –  науково-теоретичні  судження  і  аргументи  автора 
доповнюються в ній фактами з матеріалів як судової прак-
тики (в тому числі і Європейського суду з прав людини), так 
і практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокату-
ри, і все це справляє враження досить взаємообумовленого, 
переконливого і логічного дослідження.

Підсумовуючи, слід відзначити, що монографія В.В. За-
боровського написана на високому теоретичному та практич-
ному рівні, є завершеною цілісною працею, в якій отримані 
нові науково обґрунтовані результати, її висновки матимуть 
суттєве значення для розвитку законодавства про адвокатуру, 
а положення і пропозиції можуть бути використані для пра-
вотворчої та правозастосовної діяльності.

Праця  стане  в  нагоді  адвокатам,  науковцям,  законодав-
цям,  студентам,  аспірантам,  викладачам  юридичних  вузів  
і факультетів.
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