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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Стаття, що подається, повинна містити усі необхідні елементи, що зазначені у вимогах до наукових 
публікацій (Постанова ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.), а саме: постановку проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання 
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повторним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку.

Технічні вимоги:
– Формат – А4 (210х297).
– Обсяг статті – 6-18 стор.
– Шрифт – Times New Roman, 14-го кегля
– Міжрядковий інтервал – 1,5.
– Поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см.
– Абзацний відступ – 1 см, за допомогою табулятора, однаковий по всій статті.
– Лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»)
– Слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «–» (друкується з пробілами).
– Ілюстративний матеріал друкується курсивом.
– Посилання в тексті публікації слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи 

спочатку позицію цитованого видання у бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), 
багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок.

– Після тексту статті через рядок даються бібліографічні посилання (Література), які повинні відповідати 
вимогам ДСТУ 8302:2015 (див. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення 
та правила складання»).

– Список літератури у посиланнях повинен містити не менше 8 позицій.
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

© М. А. Бурдоносова, 2019

УДК 340.11

Бурдоносова М. А.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин

Київського національного університету культури і мистецтв

ГЕНЕЗА СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНОГО ПРИНЦИПУ ПРАВА

GENESIS OF JUSTICE AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF LAW

У статті досліджується розвиток поняття «справедливість», його розуміння та етапи становлення як основоположного 
принципу права. Справедливість як правовий принцип виявляється у відповідності між законодавчо закріпленими взаємоза-
лежними правами, свободами, обов’язками, відповідальністю за вчинені правопорушення. Вона має особливе значення для 
регулювання суспільних відносин, оскільки найгірші соціальні наслідки спричиняє несправедливість, закріплена в законі. 
Таким чином, право як фундаментальний соціальний регулятор має спиратися на ідею справедливості, рівності, свободи та 
гуманізму.

Ключові слова: генеза принципів права, справедливість, ґенеза справедливості, правовий принцип, соціокультурна цін-
ність справедливості.

В статье исследуется развитие понятия «справедливость», его понимание и этапы становления в качестве осново-
полагающего принципа права. Справедливость как правовой принцип проявляется в соответствии между законодательно 
закрепленными взаимозависимыми правами, свободами, обязанностями, ответственностью за совершенные правонаруше-
ния. Она имеет особое значение для регулирования общественных отношений, поскольку наихудшие социальные послед-
ствия влечет несправедливость, закрепленная в законе. Таким образом, право как фундаментальный социальный регулятор 
должно опираться на идею справедливости, равенства, свободы и гуманизма.

Ключевые слова: генезис принципов права, справедливость, генезис справедливости, правовой принцип, социокультурная 
ценность справедливости.

The article examines the development of the concept of “justice”, his understanding and stages of formation as the fundamental 
principle of law. Justice as a legal principle is manifested in accordance with the legally established interdependent rights, freedoms, 
responsibilities, and responsibility for the committed offenses. It is of particular importance for the regulation of social relations, since 
the worst social consequences result in injustice in the law. That is why, the law as a fundamental social regulator, must rely on the idea 
of justice, equality, freedom and humanism.

Key words: genesis of principles of law, justice, genesis of justice, legal principle, sociocultural value of justice.

Однією з найважливіших моральних, культурних 
та правових категорій, що відіграє особливу роль для 
суспільства, є справедливість. ЇЇ значення особливо 
зростає в кризові періоди розвитку, коли відбуваєть-
ся злам старих правил, постає необхідність розбудо-
ви нового справедливого світу, утвердження нових 
культурних цінностей.

Цінність справедливості для суспільства зали-
шається непорушною, оскільки вона виступає тим 
орієнтиром, на який рівняються під час оцінки 
вчинків особи під кутом зору добра і зла, шкоди чи 
користі для суспільства. Вектор цієї соціокультурної 
регуляції продовжує право, оскільки також оцінює 
поведінку особи з позицій бажаності чи небажанос-
ті для суспільства з урахуванням розуміння спра-
ведливості. Таким чином, справедливість перетво-
рюється на основоположний принцип права і стає 
базою для формування сучасного законодавства, 
вона нерозривно пов’язана із застосуванням права, 
формами його реалізації, здійсненням юридичної 
діяльності, а також забезпеченням прав і законних 
інтересів особи.

Перші спроби зрозуміти, що таке справедли-
вість і її розтлумачити, пов’язані з філософськими 
розвідками Геракліта, Сократа, Платона, Аристоте-

ля, Епікура. Далі її тлумаченням займалися стоїки 
(Зенон, Хрисіпп, Діоген Лаертський, Марк Аврелій), 
софісти (Протагор, Горгій та ін), середньовічні мис-
лителі (зокрема, Тома Аквінський), філософи Ново-
го часу (Ф. Бекон, Г. Гроцій, Т. Гобс, Ш. Монтеск’є, 
Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, І. Кант, Г.-В.-Ф. Гегель), 
новітні філософські школи (неопозитивізм (Г. Харт, 
О. Вайнберг, П. Колер), неокантіанство (Р. Штамлер, 
Г. Радбурх), неогегельянство (Ю. Біндер, К. Ларенц, 
Д. Джентилє, Б. Кроче, Ж. Іпполіт), екзистенціаль-
на філософія (М. Хайдеггер, К. Ясперс, П. Сартр, 
Е. Фехнер, Г. Кон), «відроджене» природне право 
(Ж. Маритен, Ж. Дабен, Й. Месснер), «чисте вчення 
про право» (Г. Кельзен) та ін.). 

Проблематику співвідношення справедливості 
і права вивчали Г. Шершеневич, Р. Ієрінг, П. Рікер, 
Г. Гарт, О. Гіоффе, Р. Дворкін, Т. Оноре, Р. Токарчик, 
Л. Фуллер, Б. Кістяківський, О. Лейст, Г. Мальцев, 
І. Сабо, С. Алексєєв, А. Боннер, С. Гусарєв, О. Гри-
щук, З. Добов, В. Дудченко, А. Жалінський, В. Кар-
ташов, А. Коні, О. Мартишин, М. Мчедлов, В. Нерсе-
сянц, Ю. Оборотов, А. Овчиннікова, В. Пісоцький, 
Н. Порубов, М. Козюбра, А. Колодій, О. Копиленко, 
П. Рабінович, О. Скакун, З. Сіверс, Ю. Тихомиров, 
М. Фрітцханд та інші. 
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Розглядаючи проблему генези принципів права, 
необхідно підкреслити ту особливу роль, яку віді-
грає в їх створенні мораль. Моральні норми орі-
єнтовані на такі категорії, як добро, честь, совість, 
гідність, справедливість. А вони виступають кри-
теріями оцінки поведінки людей в усіх сферах їх 
діяльності, а тому виникає тісний взаємозв’язок 
норм і принципів права з нормами і принципами 
моралі. 

Ідеологія також є витоком принципів права, 
оскільки будь-які розумні дії людини переслідують 
певну мету, а ідеологія – це вербальна модель, що 
передбачає мету і оцінку діянь соціальних суб’єктів 
із точки зору загальносуспільних інтересів. Саме 
звідси беруть початок такі принципи: не вбий 
ближнього; не вкради; турбуйся про дітей; поважай 
старших та ін.

Таким чином, спочатку зміст принципів права 
намічається самим життям, у суспільних соціаль-
них відносинах, що складаються у реальному жит-
ті та отримують пізніше регламентацію і захист 
із боку держави у комплексах суб’єктивних прав 
учасників правовідносин. Виникнення принципів 
права як загальносоціальних є необхідною умо-
вою подальшого їх закріплення у вигляді юридич-
них принципів і норм, тому що свідчить про акту-
альність їх для суспільства і необхідність їхнього 
юридичного оформлення. Саме так у надрах гро-
мадянського суспільства, в межах правоутворення 
за допомогою юридичної практики зароджують-
ся нові юридичні принципи, що еволюційно від-
міняють дію застарілих, неактуальних принципів 
[1, с. 42]. Таким чином, категорія справедливості 
являє собою моральне усвідомлення рівноцінності, 
а також правильної відповідності між діями та їх 
наслідками, правами та обов’язками, проступком 
та покаранням за нього, роботою та винагородою 
тощо.

Право та моральні настанови протягом століть 
були взаємозалежні та взаємопов’язані. Перші уяв-
лення про справедливість сформувалися ще в пер-
вісному суспільстві, однак ця справедливість стосу-
валася лише членів роду (племені, селища) і на інші 
племена не поширювалась. Основою тогочасних 
уявлень про справедливе покарання був принцип 
таліону (від лат. talis – такий самий; рівним за рів-
не: «око за око, зуб за зуб»), що передбачав рівно-
цінну відплату, заподіяння порушнику того самого, 
що він спричинив потерпілому. З розвитком цивілі-
зації, на заміну принципу таліону прийшов прин-
цип еквівалентності покарання (штраф, конфіска-
ція майна, обмеження в правах тощо) [2, с. 7, 24].

Перша згадка про справедливість у праві, що 
дійшла до наших часів, належить до XVIII ст. до 
н.е. і міститься в тексті стародавнього джерела пра-
ва − Законах Хаммурапі − як один із мотивів їх при-
йняття: «˂…˃щоб засяяла справедливість у країні, 
щоб знищити злочинців, щоб сильніший не пригні-
чував слабшого» [3].

Подальший розвиток ідеї справедливості від-
бувався в античну добу в Стародавній Греції, на 

міфологічній основі в епосах Гомера і Гесіода. Так, 
у поемах Гомера «Іліада» та «Одіссея» Зевс у мораль-
но-правовій площині виступає як верховний заступ-
ник загальної справедливості, який суворо карає 
тих, хто творить зло і несправедливий суд.

У Гомера справедливість була божественною по 
своїй суті і виступала як об’єктивна основа і крите-
рій для всього, що є правильним, правовим. І лише 
те, що відповідало тогочасним уявленням про 
справедливість, сприймалось як право. У гомерів-
ських поемах порушення справедливості – не про-
сто антигромадський, а й антибожественний акт, за 
який неминуче наступає Божа кара.

Отже, ще за часів міфологічної свідомості 
в культурі стародавніх греків право і справедли-
вість, хоча і тісно були пов’язані між собою, роз-
різнялися навіть термінологічно: справедливість 
(діке) – безумовна основа і принцип права як сфор-
мованого звичаю, звичаєвого права (теміс); звичає-
ве ж право (теміс) є певною конкретизацією вічної 
справедливості (діке), її прояву і дотримання між 
людьми.

Поглибленого розвитку ідея права і справедли-
вого суспільно-політичного устрою набула в поемах 
Гесіода (VII ст. до н.е.) «Теогонія» («Походження 
богів») і «Роботи і дні». У гесіодівській інтерпре-
тації боги виступали носіями морально-правових 
принципів і сил. Так, правління Зевса знаменувало-
ся встановленням основ справедливості, законнос-
ті і суспільного добробуту, а справедливість (діке), 
своєю чергою, протиставлялася силі і насильству. 
Гесіод у поемах висунув положення про єдине корін-
ня та основи справедливості й закону. Він першим 
вжив поняття «право по природі», або природне пра-
во (фєсеї), і поняття «право, встановлене людьми» 
(номо), іншими словами, позитивне право [4].

Новий поштовх розвиток поняття «справед-
ливість» отримав у Стародавньому Римі. Це було 
пов’язано з діяльністю преторів, коли з’явилась 
модель експертизи законодавства з приводу його 
справедливості з урахуванням відповідності інтер-
есів громадян Риму (квіритів) та представників 
інших народів, іноземців (перегринів). Через кілька 
століть подібна експертиза на відповідність законів 
вимогам релігії, культури, моралі та справедливості 
проводилась і в Османській Імперії [5, c. 17].

Аналіз поглядів філософів епохи Просвітництва 
доводить, що спільним в їхніх концепціях було 
те, що формування інституту приватної власнос-
ті спонукало до певних змін у свідомості людини, 
яка була змушена, з одного боку, відмовлятися від 
середньовічних уявлень про власність, а з іншого – 
підкорятися правовим нормам і законам. Громадян-
ське суспільство вимагало проголосити інститут 
власності феноменом, що відповідає законам спра-
ведливості й нормам моралі. Проте в їхніх погля-
дах спостерігаються певні відмінності. Т. Гоббс 
основну увагу приділяв дослідженню комутативної 
справедливості, в основі якої лежала домовленість 
між людьми щодо обміну власністю. Дж. Локк про-
блему справедливості, з одного боку, пов’язував 
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з особистістю, яка здатна дотримуватися справед-
ливості, а з іншого – з проблемою моралі. Т. Гоббс 
і Дж. Локк стверджували, що справедливість – це 
природна потреба, а Д. Юм не погоджувався з ними 
і розвивав погляди Платона на справедливість як 
на штучне утворення – результат втілення етич-
них норм. Дж. Локк і Д. Юм усвідомлювали необ-
хідність пошуку моральних і правових механізмів 
щодо регулювання відносин власності на основі 
справедливості. Д. Юм логічно завершив їхні роз-
думи і сформулював закони справедливості, що 
мають лежати в основі громадянського суспільства, 
а держава мусить виступати їх гарантом.

Дж. Локк і К. Гельвецій стверджували, що спра-
ведливість має ґрунтуватися не лише на законах 
моралі, але й на вихованні. Вирішення проблеми 
справедливості за допомогою опори лише на закон 
і державу є необхідним, але цього замало. Дж. Локк 
і Д. Юм підкреслювали необхідність доповнення 
проблеми справедливості моральними нормами. 
В єдності права й моралі проблема справедливос-
ті набуває більш цілісного осмислення. Зрозумі-
ло, що в епоху Просвітництва такого органічного 
об’єднання ще не могло бути.

Потреба у такій цілісності виникає пізніше і має 
бути реалізованою. Д. Дідро заперечував справедли-
вість, побудовану на християнських цінностях, і нама-
гався відшукати її підґрунтя в людському розумі, про-
те сам собі суперечив і визнав, що людський розум не 
здатний підпорядкувати собі почуття [6, c. 119].

Представник німецької класичної філософії 
І. Кант, використовуючи діалектичний підхід, гли-
боко розробив проблему справедливості, права, 
держави та закону. І. Кант вважав: «Людина дуже 
рано набуває почуття справедливості, однак дуже 
пізно або взагалі не набуває поняття справедливос-
ті». На противагу почуттю, поняття справедливості 
не може бути набуте людиною на основі лише інди-
відуального досвіду.

Філософ розглядав відсутність почуття спра-
ведливості як стан неповноліття, він стверджував: 
«Неповноліття означає неспроможність користу-
вання власним розумом без керівництва когось 
іншого». Тому подолати стан неповноліття здатен 
лише розум. На думку мислителя, «вік просвітни-
цтва» здатен вивести людину зі стану неповноліття 
[7, c. 256].

Серед сучасних дослідників всеосяжний сис-
темний аналіз категорії справедливості проведений 
у фундаментальній монографії Дж. Роулза «Теорія 
справедливості», де автор намагається узагальни-
ти й проаналізувати принципи справедливості, які 
«для базисної структури суспільства є об’єктами 
вихідної угоди». Сам автор називає свою концеп-
цію новим рівнем абстракції відомої теорії суспіль-
ного договору (Локк, Руссо, Кант тощо) [8, с. 5].

Справедливість Дж. Роулз розглядає як цінність, 
що визначає основні соціальні інститути, забезпе-
чує спосіб втілення прав і обов’язків, характеризує  
соціальну структуру суспільства, визначає розпо-
діл суспільного співробітництва. Тому всі політич-

ні, юридичні рішення мають узгоджуватися з нею 
[8, c. 104]. Саме така концепція справедливості може 
слугувати юридичною та моральною основою ста-
білізації й розвитку демократичного суспільства, 
критерієм для вибору не просто принципів індивіду-
ального життя, а суспільного устрою загалом, куль-
турних основ та нових цивілізаційних перспектив.

Тенденцію визнання справедливості заса-
дою та принципом права простежуємо в працях 
П.М. Рабіновича, який, прогнозуючи майбутній 
соціально-демократичний тип права, визначає його 
як систему формально обов’язкових загальних норм 
фізичної поведінки, які встановлені або санкціоно-
вані соціально-демократичною державою, виража-
ють волю більшості населення країни – трудівників-
власників, спрямовані на врегулювання суспільних 
відносин відповідно до цієї волі та загальносоці-
альних потреб і реально забезпечують максимальне 
здійснення та захист основоположних прав люди-
ни, спільнот і об’єднань на засадах свободи, спра-
ведливості, солідарності [9, c. 120]. 

Термін «принцип» походить від латинського 
слова «principium» і означає основні, найзагальні-
ші, вихідні положення, засоби, правила, що визна-
чають природу і соціальну сутність явища, його 
спрямованість і найсуттєвіші властивості.

На основі різноманітних підходів до розуміння 
категорій справедливості, сутності справедливості 
як культурної цінності та правового принципу мож-
на стверджувати, що справедливість є провідною 
категорією протягом усього соціально-історичного 
розвитку людства. У різні часи вона тлумачилася 
по-різному, соціально-філософська думка з кон-
цептуально різних поглядів тією чи іншою мірою 
торкалася проблеми справедливості. Нині у полі 
філософських і культурологічних досліджень зна-
чно актуалізується проблема зміни соціокультурної 
парадигми сучасності, на основі якої вибудовують-
ся нові координати культури як ціннісно-смислової 
реальності, однак цінність справедливості для сус-
пільства залишається непорушною, оскільки висту-
пає тим орієнтиром, на який рівняються, оцінюючи 
вчинки особи під кутом зору добра і зла, шкоди чи 
користі для суспільства. Вектор цієї соціокультур-
ної регуляції продовжує право, оскільки оцінює 
поведінку особи з позицій бажаності чи небажанос-
ті для суспільства з урахуванням розуміння спра-
ведливості. Таким чином, справедливість перетво-
рюється на основоположний принцип права і стає 
базою для формування сучасного законодавства.

Справедливість як правовий принцип вияв-
ляється у відповідності між законодавчо закрі-
пленими взаємозалежними правами, свободами, 
обов’язками, відповідальності за вчинені право-
порушення. Вона має особливе значення для регу-
лювання суспільних відносин, оскільки найбільш 
суттєві соціальні наслідки викликає саме неспра-
ведливість, закріплена в законодавстві. Таким 
чином, право як основоположний соціальний регу-
лятор має своїм підґрунтям ідеї справедливості, 
рівності, свободи і гуманізму.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ

REGIONAL PECULIARITIES 
OF THE MENTALITY OF THE UKRAINIAN ETHNIC GROUP

У статті аналізується правовий менталітет українського народу різних регіонів держави Україна. Також встановлено 
спільні і відмінні риси українського правового менталітету різних регіонів та виявлено причини таких відмінностей. У цьому 
дослідженні нам вдалось виявити причини становлення різного правового менталітету українського етносу.

Ключові слова: правовий менталітет, регіональний правовий менталітет, дух народу, українська ментальність, історія 
становлення.

В статье анализируется правовой менталитет разных регионов государства Украина. Также установлены общие и отли-
чительные черты правового менталитета разных регионов и выявлены причины таких отличий. В этом исследовании нам 
удалось выявить причины становления разного правового менталитета украинского этноса.

Ключевые слова: правовой менталитет, региональный правовой менталитет, дух народа, украинская ментальность, 
история становления. 

The features of legal mentality of the Ukrainian people of different regions of the Ukrainian state are analyzed in this article. The 
general and excellent lines of Ukrainian legal mentality of different regions are also set and reasons of such differences are educed. 
Also, we succeeded to educe reasons of becoming of different legal mentality of the Ukrainian ethnos.

Key words: legal mentality, regional legal mentality, spirit of people, Ukrainian mentality, becoming history.

Розуміння менталітету українського народу 
неможливе без усвідомлення всього історичного 
ланцюга походження сучасних українців, регіональ-
них ментальних особливостей українського народу. 
В той же час питання регіональних відмінностей пра-
вового менталітету українців не привертає належної 
уваги науковців. Серед найбільш розповсюджених 
поглядів в цій області зустрічається протиставлення 
ментальних установок жителів західної та східної 
частин нашої держави. 

Характеризуючи українську ментальність, нау-
ковці відмічають вплив на неї загальнонаціональних 
та регіональних архетипів. Перші зумовлені проек-
цією візантійської компоненти на менталітет укра-
їнського народу. Другі – взаємодією візантійського 
і латинського психотипів на заході та впливом росій-
ського менталітету на сході та півдні. Центр та пів-
ніч коливаються між позиціями заходу та сходу. 

В той же час, помітні відмінності правового мен-
талітету регіональних спільнот у складі українсько-
го народу дозволяють принаймні ставити питання 
про диференціацію ментальних установок.

Як відмічає Г.І. Базецька: «регіони України сут-
тєво відрізняються один від одного по багатьом 
показникам: за характером виробництва, соціально-
територіальному складу, культурно-мовним особли-
востям, конфесійній приналежності населення тощо. 
Відмінності в соціально-економічному розвитку 
регіонів, а також їх культурно-історичних традиціях 
відображаються на політичній свідомості населення, 
визначають пріоритет тих чи інших суспільних цін-
ностей та установок» [1, с. 356].

Не дивлячись на те, що правовий менталітет 
є сталим, все ж в ході свого історичного розвитку 

він зазнає певних трансформацій під впливом релі-
гійних, культурних, ідеологічних та інших чинників. 
Доказом цього є ті істотні зміни та деформації тра-
диційної структури правового менталітету україн-
ців, що виникли в результаті тривалого перебування 
різних частин України під владою інших держав. 
Географічне розташування України на перехресті 
історичних шляхів зі Сходу на Захід та з Півночі на 
Південь зумовило химерне поєднання у світогляді 
українців західної (активно-раціоналістичної, інди-
відуалістичної) та східної (пасивно-споглядальної) 
ментальності. Тому І. Лисий цілком справедливо 
твердить, що парадигмальна риса українців – вну-
трішній антиноміям, амбівалентність, схильність 
поєднувати непоєднуване: християнське та язич-
ницьке, православне та католицьке, кочове та осіле 
і т.п. [2, с. 38].

М. Юрій досліджуючи етногенез та менталітет 
українського народу приходить до висновку, що 
причинами відмінностей в ментальних установках 
українського народу є перебування різних регіонів 
у складі різних держав. Це в свою чергу, на дум-
ку вченого, сприяло тому, що особистість почи-
нає засвоювати атрибути «еталонної» (титульної), 
домінуючої у державі національності: її культура, 
мова, релігія, національна ідентичність тощо, вна-
слідок чого вона (особистість) не лише не шанує, 
але й зневажає власну націю, культуру, мову, її істо-
рію, що, в свою чергу, призводить до деформації 
національної свідомості, пам’яті та ідентичності 
людини [3, с. 208-209].

Про відмінності в ментальних установках між 
жителями західних та східних регіонів України, 
котрі зумовлені впливом історичних, культурних, 
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релігійних, географічних та інших умов ведуть мову 
й інші вчені. 

Як відмічає Ю. Крисюк: «на відміну від схід-
них областей України, на території західної частини 
України ще до приєднання її до складу СРСР відбу-
вався активний процес формування інститутів гро-
мадянського суспільства. В західних областях ціле-
спрямовано діяли різноманітні партійні структури 
та громадські об’єднання, які були важливими скла-
довими політичних систем європейських країн. Це 
створювало можливість для відносно автентичного 
розвитку політичної та правової самоорганізації 
українців і прилучення їх до європейської системи 
цінностей» [4, с. 24-37].

Ще однією передумовою відмінностей в менталь-
них установках жителів західної та східної України 
виступає геополітичний фактор. Прикордонний ста-
тус західних областей України дав змогу їм нала-
штувати тісні культурні та економічні контакти 
з Польщею, Угорщиною, Чехією. Не менш важливе 
значення відіграє ідеологічний фактор. Для жите-
лів західної України одним з пріоритетних питань 
є збереження незалежності та самостійності України 
та подальша розбудова її демократичних інституцій. 

У зазначеному аспекті, дуже важливим для фор-
мування та зміцнення громадянського суспільства 
стає відчуття національної ідентичності. Така наці-
ональна ідентичність в громадянському суспільстві 
дає громадянам почуття потрібності, впевненості 
в собі, власної гідності, заохочуючи їх „почувати-
ся у себе вдома”, допомагаючи легко читати знаки 
інституційного та буденного життя. 

Саме відчуття національної ідентичності, на 
нашу думку, є одним з тих факторів які дозволяють 
подолати конфліктні та негативні тенденції у сучас-
ному суспільстві.

Кожна риса регіонального правового менталітету 
українців є складовою унікальної системи характе-
рологічних особливостей регіону, яка саме й зумов-
лює специфіку правового менталітету українського 
народу.

Відмінності в ментальних установках українців 
різних регіонів зумовлені впливом історичних, куль-
турних, релігійних, географічних та інших умов.

Проведений аналіз регіональних особливос-
тей менталітету українського народу дозволяє 
дійти висновку, що регіональні ментальні архетипи 
та настанови слід поділити на споконвічні та набу-
ті. До перших слід віднести: відчутний пріоритет 
моралі як соціального регулятора по відношенню до 
права; емоціоналізм; пріоритет духовної константи, 
заснованої на сильному впливі релігійного архе-
типу; соборність; кордоцентризм; толерантність; 
демократизм; миролюбність тощо. До другої групи 
належать: політична демагогія та популізм; етатизм; 
слабке знання своїх прав і можливостей; правовий 
нігілізм; недовіра до державної влади та правоохо-
ронних органів тощо.

Регіони України суттєво відрізняються один від 
одного по багатьом показникам, таким як то культур-
но-мовні особливості, конфесійна приналежність, 

соціально-територіальній структурі, етнічний склад 
тощо. Відмінності культурно-історичних традицій 
в різних регіонах відображаються на правосвідомос-
ті, правовій культурі, визначаючи пріоритет тих чи 
інших цінностей та установок. 

Для України характерні відмінності в менталь-
них установках західних та східних регіонів. Все це 
обумовлене багатовіковою роздрібненістю держави 
та впливом різних правових традицій на становлен-
ня та формування цих регіонів. 

Ведучи мову про особливості правового мента-
літету цих регіонів, ми бачимо два блоки проблем. 
Перший з них можна умовно охарактеризувати як 
соціально-політичний. До нього входять відношення 
до права, спроможність та бажання дотримуватись 
положень закону, відношення до влади, значимість 
прав людини, їх розуміння тощо. Другий блок – сві-
тоглядний, котрий включає розповсюдженість егалі-
тарних настроїв, рівень патерналістичних очікувань, 
здатність до ініціативних дій тощо. 

Отже, в чому ж проявляється самобутність мен-
тальності жителів західних регіонів? Перш за все 
в тому, що населення Західної України демонструє 
максимальне прийняття демократичних ідеалів. 
Тут найбільш широко розповсюджена орієнтація 
на власні сили та ініціативний тип мислення, а цін-
нісні системи носять індивідуалістичний характер, 
близький західному менталітету. Для даного регіо-
ну характерне переконання, що «український народ 
має прекрасну мову, чудову пісню, багату територію 
і при неминучій перемозі світової демократії вони 
автоматично відтворять українську націю і дадуть їй 
власну державу» [5, с. 78].

В західних регіонах України досить високо ціну-
ється свобода. При цьому сама свобода розуміється 
перш за все як воля, а не політична чи правова свобо-
да. Жителям західних регіонів України не властива 
сакралізація держави, їм в загалом байдуже понят-
тя державної величі. Вони негативно ставляться до 
відірваних від інтересів простої людини вертикаль-
них ієрархій і схильні до самоврядування.

Ще однією особливістю жителів західних регіо-
нів України є релігійність населення. Жителі захід-
них регіонів України є не просто більш релігійними 
в порівнянні з жителями інших регіонів України, 
вони ратують за створення автономної української 
церкви та відділення від московського патріархату. 
Перебування під владаю інших держав сприяло тому, 
що в цій частині України люди сповідують в більшій 
мірі греко-католицизм та католицизм.

Ще одна риса менталітету, яка властива україн-
цям взагалі, але західному регіону в більшій мірі – це 
стійкість, під якою ми розуміємо здатність упродовж 
тривалого часу протидіяти тим чи іншим несприят-
ливим чинникам. Протягом тривалого та тернистого 
шляху розвитку української держави наш народ, то 
падав пригноблений та обезсилений, то знову піді-
ймався, але ніколи не втрачав віри в самого себе. 
Адже потрібно чимало витримки, аби в складних, 
часом несприятливих умовах зберегти свою народ-
ність, віру, мову. 
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Серед населення східного регіону розповсюдже-
ний патерналістично-конформістський тип менталь-
ності з притаманним його носіям очікуванням гото-
вих рішень та соціальних гарантій з гори, низькою 
адаптованістю до суттєвих змін. Як наслідок, слабо 
виражена індивідуалістична направленість. Тут є роз-
повсюдженою орієнтація на суспільство рівних дохо-
дів. Разом з тим, зрівнювальні установки частково 
пом’якшуються загальною терпимістю населення. 

Терплячість та відносна пасивність жителів схід-
них регіонів як специфіка їх ментальних установок 
проявляється і в слабкій готовності до активного 
протесту. Досить низьким є і рівень агресії. Жителі 
цих регіонів, більше ніж інших, схильні пристосову-
ватися до існуючих порядків, чим відкрито їм проти-
стояти. Для жителів східних регіонів психологічно 
простіше обійти проблему, притерпітися до неї, зна-
йти якісь прогалини, а ніж разом із співвітчизниками 
боротися за загальні інтереси. 

Що стосується жителів північних та центральних 
регіонів України, то вони коливаються між позиці-
ями сходу та заходу. Для даних регіонів характерна 
загальна аполітичність, яку слід вважати «хворо-
бою» української нації, котра в певній мірі спричи-
нена тривалою відсутністю власної державності. 
Жителі даних регіонів не здатні до конструктивних 
дій, навіть у випадку, коли ситуація вимагала від них 
активної та послідовної позиції, ніколи не ставили 
перед собою загальних одержавних завдань і, як пра-
вило, поводять себе як сторонні спостерігачі, навіть 
у вирішенні питань, що безпосередньо стосуються 
їх інтересів.

Говорячи про регіональні особливості правово-
го менталітету українського народу, слід вести мову 
скоріше про його формальні відмінності, котрі вини-
кають при розгляді рис правового менталітету у від-
риві одна від одної, а також при ототожнені сутніс-
них рис правового менталітету з реальними рисами 
життя суспільства за ознаками їх масового роспо-
всюдження, що, зазвичай, залежить від цілого ряду 
історичних обставин.

Підтвердженням формальних відмінностей осно-
вних рис правового менталітету жителів різних 
регіонів України є уявлення про те, що менталітет 
будь-якого народу, нації відрізняється внутрішнію 
єдністю, в іншому випадку від був би не здатним 
забезпечити збереження українського народу в різ-
них ситуаціях на різних історичних етапах розвитку 
української державності. 

Не дивлячись на деякі відмінності в менталь-
них установках, менталітет українського народу 
зв’язаний єдиною історичною долею з превалюван-
ням моральних релігійних цінностей, з перевагою 
сердця над розумом, з готовністю терпіти труднощі 
та невзгоди задля кращого майбутнього тощо.

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що правовий 
менталітет жителів різних регіонів України зазнав 
істотної деформації внаслідок перебування під вла-
дою різних держав та проведення останніми політи-
ки асиміляції. Цей процес вів до формування нових 
рис правового менталітету і віддаляв від власного 
культурного коріння. Та відмінності в ментальних 
установках українців не є перепоною для збережен-
ня власної самобутності. 

Національний менталітет – це важливий елемент, 
що розкриває сутність нації в аспектах свідомої 
та підсвідомої поведінки в суспільних групах. Така 
категорія набула значущості в сучасному культурно-
му і національному просторі поряд з відповідними 
елементами ірраціональної сфери свідомості; міфо-
логією, архетипами та стереотипами. Оскільки гума-
нізація суспільних відносин стала основною озна-
кою більшості сучасних культурних систем, то увага 
привертається до таких якостей, що допомагають 
зберігати людяність особи в сучасному технізовано-
му суспільстві. 

Національне самовизначення в рамках грома-
дянського суспільства є показником суб’єктивного 
зарахування себе до певного етносу в межах 
нації і виступає позитивною силою тоді, коли 
люди визначають свою генетичну приналежність 
до етносу за принципом кровної спорідненос-
ті та внутрішньої ідентифікації на національних 
символах територіальної єдності, мовної спорід-
неності та історичної спадковості. Вони сприй-
мають етнічні традиції, зразки поведінки, спосіб 
мислення як свої власні індивідуально-особистіс-
ні особливості, приймають рідну мову за принци-
пом народження та “крові”.

Сьогодні народ України стихійно консолідується 
і починає поступово усвідомлювати себе як єдине 
відносно ціле соціокультурне утворення, етнічні від-
мінності між основними складовими якого мають не 
принциповий і не конфронтаційний характер. 

Різні ментальні настанови формували й різні 
типи політичних цінностей та ідеалів, віддаляли 
українство від власного культурного коріння. На 
нашу думку, копіювання західних правових тра-
дицій та перенесення їх на українську основу не 
є панацеєю. Ломка національних традицій, вида-
ється нам, культурною диверсією великої руйнів-
ної сили, що лише поглибить конфлікт між різними 
регіонами України. Слід орієнтуватися на сильні 
риси менталітету українського народу та нейтра-
лізувати слабкі, котрі стоять на заваді діалоговим 
формам взаємодії між різними регіонами. Вико-
ристання індивідуального стилю нації дозволить їй 
досягти суспільної згоди без радикальної перебу-
дови ментальних настанов народу та зберегти його 
самобутність. 
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Визначено особливості правосвідомості, що зумовили появу цехових ремісничих корпорацій у середньовічних містах. Пока-
зано вплив християнської релігії на правосвідомість середньовічних ремісників. 

Ключові слова: правосвідомість, середньовічне міське право, середньовічні цехи, цехові статути, середньовічні ремісники.
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The features of medieval legal conscience are identified. The identification is based on the analysis of guild charters and narrative 
sources of the XII–XV centuries. The peculiarities of legal consciousness that led to the appearance of guild corporations in medieval 
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Феномен середньовічного міського права привер-
тає увагу дослідників з огляду на те, що саме у пра-
вовому просторі європейських середньовічних міст 
сформувалися ті риси індивідуального та суспіль-
ного правового менталітету, які визначили європей-
ську правосвідомість і правову культуру Нового, а 
слідом за тим і Новітнього часів. Тож вивчення умов 
та особливостей формування європейської право-
свідомості у континуітеті середньовічного міста, 
а також основних напрямів і характеру її еволюції 
є корисним та актуальним. На особливу увагу заслу-
говує питання формування правосвідомості міської 
соціальної страти, яка згодом, у Новий час, стано-
вила основу так званого середнього класу – міських 
ремісників. 

Проблеми онтології середньовічних інституцій 
європейського міста, у тому числі ремісничих цехів, 
становили предмет наукових студій не одного поко-
ління вчених. У працях істориків О. Дживелегова, Г. 
фон Белова, К. Гюлльманна, С. Булгакової, Ю. Бор-
хардта, А. Піренна, А. Сванідзе, Л. Котєльнікової 
та ін. висвітлені питання цехового устрою та складу 
цехів, ролі та місця цехів у системі міського управ-
ління, цехового виробництва тощо. Окремі характе-
ристики середньовічної ментальності, у тому числі 
містян, досліджувалися істориками, соціологами, 
культурологами; серед їхнього наукового доробку 
варто виділити праці О. Есклє, Ж. Делюмо, Ж. Ле 
Гоффа, Р. Фосс’є, А. Гуревича. Однак досліджень 
безпосередньо правової свідомості ремісників прак-
тично не проводилося. Тож метою цієї розвідки 
є встановлення особливостей правосвідомості чле-
нів середньовічного ремісничого цеху. Джерельною 
базою для дослідження є пам’ятки середньовічного 

міського права, насамперед, статути цехів, а також 
наративні джерела, що дають змогу зробити висно-
вки щодо характеру та сутності правовідносин XII – 
XV ст. і відображеної в них правосвідомості цехових 
ремісників.  

Саме виникнення цехової організації було 
продиктоване як об’єктивними чинниками соці-
ально-економічної реальності (зростання міст, а 
отже, і кількості міського населення, пожвавлен-
ня економіки), так і зумовленими цими чинника-
ми особливостями середньовічної ментальності. 
Середньовічний індивід не мислився як окремий 
соціальний суб’єкт у жодній сфері діяльності. Його 
статус та відповідна соціальна цінність визначалася 
приналежністю до певного коллективу – общини, 
сімейства, релігійної, соціальної групи. Демографіч-
на динаміка середньовічної урбанізації ХІІ – ХІІІ ст. 
була пов’язана не лише з природним збільшенням 
кількості населення, а й із міграцією селян у міста. 
Таке переселення породжувало розрив традиційних 
родинних, общинних, васальних зв’язків, які поряд 
із накладанням на нього низки обов’язків забезпе-
чували індивіду фізичний, економічний, соціальний 
захист. Середньовічне місто, що потерпало від пер-
манентних політичних та соціальних конфліктів, не 
мало засобів захисту ізольованого індивіда-ремісни-
ка; крім того, накопичення на порівняно невеликій 
міській території матеріальних благ приваблювало 
кримінальний елемент, тож там зростав рівень зло-
чинності [1, с. 170], для протидії якій адміністрація 
середньовічного міста не мала достатнього ресурсу. 
Захист індивіда у феодальному суспільстві могли 
забезпечити або сюзерен, або соціальна група, 
колектив; вільне міське населення не було заінтере- 
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соване у встановленні васальної залежності, водно-
час ремісники мали перед очима приклад успішного 
функціонування різноманітних купецьких асоціацій 
та гільдій [1, с. 171], тож закономірним стало ство-
рення за їхнім зразком ремісничих об’єднань – цехів. 
Психологічно звична форма соціальної організації 
відновлювала втрачене колишніми селянами почут-
тя захищеності. 

Вагомим чинником, що сприяв об’єднанню 
ремісників у корпорацію, були особливості серед-
ньовічної свідомості, в якій велику роль відігравав 
страх. Це природна емоція людини, продиктована 
інстинктом самозбереження. Ця емоція актуальна 
для будь-якої цивілізації та культури, з метою вга-
мувати страх, породжений відчуттям незахищеності, 
небезпеки, голоду тощо, люди з доісторичних часів 
об’єднувалися в колективи. У середньовічній Європі 
страх переродився у перманентну душевну триво-
гу, масштаби якої можна збагнути лише у контексті 
загальної християнської концепції гріха. Християн-
ська релігія декларує іманентну гріховність людини, 
тож до природного страху смерті додавався жах не 
встигнути спокутувати гріх і тим самим врятувати 
свою душу [2, с. 203]. Середньовічній свідомос-
ті властиве перманентне відчуття вини, негативне 
та підозріле сприйняття самого себе. Отже, вічни-
ми супутниками середньовічної людини були кош-
мар гріха та жах перед вічними пекельними муками 
[3, с. 7]. 

Церква підтримувала такі почуття і намагалася 
активно протидіяти гріхам пастви. Відокремлення 
індивіда від колективу трактувалося духовенством 
як прояв смертного гріха погорди. Стверджувалося, 
що спасіння душі людині можна досягти лише у гру-
пі. Ж. Ле Гофф зазначав, що ідея групи невідступно 
переслідувала середньовічну думку, що намагалася 
визначити найменшу кількість членів групи; від-
штовхуючись від визначення, наданого у «Дигестах» 
Юстиніана («10 людей утворюють народ»), знавці 
канонічного права ХІІ – ХІІІ ст. не могли дійти згоди 
щодо того, починається група з двох або ж з трьох 
осіб [2, с. 212]. Важливим завданням церкви було 
завадити індивіду залишатися сам-на-сам, оскільки 
без впливу та контролю групи він був здатен на будь-
яке гріховне (а отже, і злочинне) діяння.   

Глибоко вкорінені у свідомість переконання не 
могли не позначитися на особливостях середньо-
вічної правової психології, яка сприймала цехову 
організацію як таку, що здатна допомогати людині 
дотримуватися шляху доброчесності. Тож не випад-
ково, що цехи виникали спочатку як релігійні брат-
ства ремісників; факт спільності їхніх економічних 
інтересів мав другорядне значення. Юридична проце-
дура створення цеху містила низку обрядів, що мали 
синкретичний характер, надаючи корпорації одно-
часно і легітимності, і сакральності. Важливе місце 
серед цих обрядів відводилося клятві, яку приносили 
всі члени цеху. У правовій традиції багатьох народів 
античності та середньовіччя клятва була найбільш 
універсальною формою всіх договорів про братер-
ство, отже, всіх форм контракту [4, с. 102]. Для право-

свідомості членів цеху така клятва мала промесивний 
характер (від латинського promittere – обіцяти, давати 
обітницю), тобто такою, що навічно зв’язує сторони 
та визначає їхню подальшу діяльність; промесив-
на клятва не лише констатувала як юридичний факт 
виникнення особливої соціальної групи, а й наклада-
ла на кожного, хто поклявся, обов’язок підпорядко-
вувати свою поведінку спільній позиції та вимогам 
членів цеху [4, с. 101–102]. Вимоги висувалися не 
лише щодо правил виробництва та збуту продукції, а 
й щодо особистого життя, зовнішнього вигляду, зви-
чок, побуту, взаємин ремісників між собою. Дотри-
мання моделі поведінки, що вимагалася від кожного 
члена цеху, контролювалося цеховими старшинами. 
Девіантна поведінка мала жорсткі негативні наслідки 
для винуватого, аж до виключення з цеху (і позбав-
лення захисту групи). Отже, зв’язок між членами цеху 
мав не лише економічний і юридичний характер, а був 
скріплений добровільними релігійними та морально-
етичними зобов’язаннями. Водночас сам цех як кор-
порація брав на себе певні зобов’язання щодо його 
членів. Взаємні права та обов’язки корпорації та її 
членів, а також відносини всередині цеху регламен-
тувалися в установчих документах, якими були цехові 
статути. 

Одним із найважливіших зобов’язань цеху була 
охорона особистої свободи його членів-ремісників. 
Це реалізувалося через закріплення у цехових ста-
тутах заборони приймати до цеху невільних осіб. 
У статутах ХІІІ ст. низки італійських, німецьких, 
голландських міст заборонялося навіть навчати 
ремеслу невільну людину [1, с. 171]. Тож свобода 
для середньовічної корпоративної цехової право-
вої свідомості означала лише відсутність феодаль-
ної залежності; водночас ремісник зазнавав низку 
обмежень економічного, поведінкового, побутового 
характеру. Статутами докладно регламентувалися 
час початку та закінчення роботи, розмір платні, 
параметри продукції, яка мала вироблятися у всіх 
майстернях цеху, допустима кількість учнів та під-
майстрів, що працюють у кожного з майстрів, їхнє 
харчування та одяг, які майстер зобов’язаний їм 
надати тощо [5, с. 115–116].

Цех надавав економічний та соціальний захист сво-
їм членам. Важливим компонентом взаємовідносин 
членів цеху був обов’язок дбати про тих, хто опинився 
у скрутному становищі через хворобу або інші нега-
разди. Так, статут пармського цеху ковалів (ХІІІ ст.)  
закріпив як імперативні норми про обов’язкову гро-
шову допомогу хворим членам цеху і про підтримку 
тих ремісників, хто був притягнутий до суду, зазнав 
кривди від ремісників інших цехів або міської адмі-
ністрації [6, с. 152]. 

Важливою перевагою цехової організації було те, 
що вона гарантувала ремісникам невтручання (або 
значно обмежене втручання) в їхнє життя міської 
влади. Цех здійснював поліційні функції щодо сво-
їх членів, збирав із них податки, здійснював судо-
чинство, організовував підтримання правопорядку 
в кварталах, де мешкали ремісники, забезпечував 
відправлення релігійних обрядів та ритуалів. 
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Цех мав забезпечити соціальну справедливість 
та рівність своїх членів. Задача підтримання рівно-
сті реалізувалася, зокрема, у штучному підтриман-
ні рівних умов виробництва, праці та збуту для всіх 
майстрів, що входили до цеху. Так, член цеху, яко-
му вдалося особливо вигідно купити сировину або 
матеріал, мусив поділитися ними з усіма іншими 
ремісниками цеху [5, с. 56]. Статути встановлюва-
ли, що кожен майстер може мати лише фіксовану 
кількість учнів і підмайстрів. Це створювало рівні 
можливості для всіх майстрів виробити однакову 
кількість продукції. Задля недопущення конкурен-
ції та запобігання виникненню майнової нерівності 
цехові статути забороняли застосування технічних 
новинок, незвичних способів реклами, перема-
нювання покупців тощо. Такі заходи мали на меті 
збереження «загального блага», що, за середньо-
вічними уявленнями, гарантувало суспільний мир, 
а отже, заслуговувало на те, щоб йому приносилися 
в жертву інтереси окремих ремісників. Менталь-
ність середньовічного ремісника, у тому числі пра-
вова, сприймала обмеження індивідуальних інтере-
сів як такі, що не підлягають критиці або протесту: 
по-перше, намагання отримати більше за інших роз-
цінювалося як смертний гріх жадібності, по-друге, 
пріоритет колективних інтересів над приватними 
завжди був актуальним для правосвідомості серед-
ньовічної людини, становлячи одну з першооснов 
патріархальної соціальної ментальності.  

Водночас відносини всередині цеху не були 
егалітарними: існувала сувора ієрархічність між 
трьома категоріями його членів – майстрами, під-
майстрами та учнями. Відносини субординації між 
цими професійними групами не виключали навіть, 
наприклад, фізичної розправи майстра з учнем. 
Отже, розуміння свободи, рівності та соціальної 
справедливості правосвідомостю середньовічного 
ремісника було релятивним.  

Ремісник сприймався колективною свідомістю 
як творець, що через свою діяльність, хоча і дуже 
обмежено, наближається до Бога-творця. Така ана-
логія накладала додаткові вимоги до моральної 
складової частини діяльності ремісника. Міські 
та цехові статути юридично закріпили такі вимоги. 
У 1344 р. міська рада міста Брістоль ухвалила, що 
жодна особа не буде прийнята до будь-якого з цехів, 
якщо вона не є вільною, не має хорошої репутації 
і не може представити двох поручителів – «надій-
них та законних бюргерів», – які б підтвердили, 
що його соціальне становище є «хорошим і чес-
ним» [7, с. 21]. У німецьких містах претендент на 
вступ до цеху мав звернутися до міської ради, яка 
ставила йому запитання щодо законності його похо-
дження, моральності його поведінки у шлюбі тощо 
[5, с. 113–114]. Впевненість у моральності своїх 
колег надавала іншим членам цеху почуття стабіль-
ності та самозаспокоєності.

Важливим вектором діяльності цехів була під-
тримка власної репутації як чесної корпорації. 
Нечесність, обман, зрада, брехня для правосвідо-
мості середньовічної людини мали яскраво негатив-
ну оцінку. Біблійні (наприклад, Іуда), фольклорні 
(наприклад, Рейнеке-лис) та  літературні (наприклад, 
Ганелон) образи, що втілювали вказані пороки, 
сприймалися огидні та бридкі. Тож протидія обма-
ну, брехні розцінювалася як одне з найсерйозніших 
завдань цеху. Правосвідомість містян трактувала 
спроби ремісників обдурити замовників або покуп-
ців як тяжку образу самого Бога. Тож на впійманих 
на шахрайстві, обмірюванні, обважуванні ремісни-
ків могла чекати й саморозправа розгніванного зага-
лу. Так, у 1417 р. Карл Орлеанський надав міським 
магістратам право інспекції пекарів; у Шатодені 
булочників, що були втретє впіймані на порушенні 
правил випікання хлібу, натовп «безжалісно скидав 
із помосту перев’язаними, немов ковбаси» [8, с. 15]. 

Незважаючи на загрози застосування юридич-
них та релігійних покарань, морального осуду 
порушників встановлених норм, практика функціо-
нування цехів нерідко надавала приклади відверто-
го нехтування правовими, релігійними та мораль-
ними приписами. Правосвідомість середньовічного 
міського простору далеко не завжди диктувала міс-
тянам, у тому числі ремісникам, гідну поведінку. 
Частими були прояви правового нігілізму, що зумов-
лювалося недосконалістю правового регулюван-
ня відносин всередині міського соціуму, тяжкими 
матеріальними і соціальними умовами життя, від-
сутністю у влади надійних та ефективних ресурсів 
запобігання правопорушенням. Гуманіст С. Брандт 
у відомому творі «Корабель дурнів» (1494 р.) скор-
ботно констатує: «Мечі папської та імператорської 
влади вкрилися іржею... Правосуддя сліпе, пра-
восуддя мертве... Жадібність, мати всіх пороків, 
штовхає християн працювати у неділю або бенкету-
вати» [9, с. 64]. Голландські мандрівники, що відві-
дали Париж, застерігають, що крамниці там погано 
освітлені, тож «ви можете вважати, що купили чор-
ний каптан, але при денному світлі помітите, що він 
зелений чи фіолетовий, або ж навіть і плямистий, 
немов леопардове хутро» [10, с. 87]. 

Однак, попри випадки негативних проявів, 
слід визнати, що цехові корпорації середньовіч-
них ремісників становили один із конституюючих 
елементів у системі міської соціальної структури. 
В їхній організації, функціонуванні, системі цін-
ностей формувалася правосвідомість тієї соціаль-
ної страти, що згодом стане основою «середнього 
класу», здатного забезпечити соціальну та еконо-
мічну стабільність європейського соціуму. Незва-
жаючи на зумовлену історичними реаліями серед-
ньовіччя обмеженість, правосвідомість ремісників 
мала прогресивні риси, що розвинулися в нових 
соціально-економічних умовах. 
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Постановка проблеми. Податкова система в дер-
жаві − на кшталт кровоносної системи в організмі 
людини. Одне невід’ємне від іншого. Разом зі ство-
ренням держави, системи органів державної влади 
та управління починається формування системи подат-
ків і зборів, без яких неможливе функціонування дер-
жавних органів. Від ефективності та раціональності 
податків і зборів залежать стабільність держави, ефек-
тивність економіки та добробут громадян.

Окремі аспекти історії становлення та розвитку 
податкової системи України досліджено в працях таких 
науковців, як М.С. Грушевський, Д.І. Яворницький, 
Н.В. Нечай, Ф.О. Ярошенко та ін.

Початок дослідженню питань становлення та роз-
витку податкової системи України нами було покладе-
но в статті, присвяченій оподаткуванню від Київської 
Русі до національно-визвольної боротьби під проводом 
Б. Хмельницького [1]. Наступним етапом дослідження 
буде Гетьманщина (ХVІІ – ХVІІІ ст.), це дуже склад-
ний та суперечливий період в історії України загалом 
та історії оподаткування зокрема.

Мета статті. З одного боку, Гетьманщину виділя-
ють в окремий період історії України, але, з іншого, це 
був час, коли з підписання Березневих статей 1654 р. 
до остаточної ліквідації Гетьманщини у 1764 р., Укра-
їна поступово та послідовно переходила під вплив 
російської держави, про що свідчили і договірні стат-
ті, і створення спеціальних органів Російською держа-

вою на території України для управління останньою, 
і поширення влади російського правителя на нашу 
територію. Отже, метою дослідження є не лише подат-
кова система Гетьманщини, але й російської держави, 
зокрема, реформи Петра І, які внесли суттєві зміни 
в систему оподаткування, в тому числі й України.

Виклад основного матеріалу. Важливу роль у ста-
новленні податкової системи України відіграла доба 
козацтва, зокрема період існування Запорізької Січі, 
оскільки саме з неї брав зразок Б. Хмельницький при 
розбудові України-Гетьманщини.

За матеріалами Д.І. Яворницького, який вважається 
одним з основних дослідників історії козацтва, можна 
виділити такі джерела доходів Війська Запорізького 
Низового: військова здобич, внутрішня та зовнішня 
торгівля, продаж спиртних напоїв, данина з переве-
зень, подимна подать та ін. [2, с. 428]. Серед цих видів 
доходів треба виокремити податки та мита.

Основні митні надходження отримували козаки 
з торгівлі. Всі торговці, купці, люди, що займались 
промислом, сплачували мита у військову скарбницю 
або на військову старшину, як правило, сплата роби-
лась у натуральній формі. У грошовій формі стягува-
ли лише тоді, коли була здійснена продаж раніше, ніж 
сплачене мито [2, с. 429]. Стежили за правильністю 
ведення торгівлі, зокрема, контролювали правильність 
міри та ваги, встановлювали ціни на товар та збирали 
мито спеціальні чиновники, яких називали кантаржеї.
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Другим видом мита, напевно найбільшим за роз-
міром, було мито з шинків. Козаки мали багато шин-
ків і, відповідно, мали право варити мед, пиво, брагу 
та продавати спиртні напої. Крім того, з тих, хто приїз-
див на Січ і привозив із собою спиртні напої, стягували 
також мито, до того ж у подвійному розмірі у грошах 
та у натуральній формі.

Значні надходження отримували з мостового мита. 
Кількість платні у різний час та з різних возів була різ-
ною. Все залежало від місця перевозу, вантажу. Для 
збору мостового мита були також спеціальні посадо-
ві особи шафарі, підшафарії, писарі та підписарі. Як 
зазначає Д.І. Яворницький, важко було точно визначи-
ти суму річного доходу від мостового мита, оскільки 
розмір його залежав від багатьох факторів, зокрема 
таких як кількість чумаків, торговців та купців, які 
здійснювали перехід через річки, що залежало від кіль-
кості солі, яку треба було перевезти, рибного промислу 
та ін. [2, с. 430].

Одним із джерел державних прибутків був податок 
від млинів та рудень. Власники рудень платили пода-
ток натурою, тобто залізом, яке вироблялось на руд-
нях [3, с. 119]. Важливу статтю надходжень становив 
податок, який називався «димовий». Його сплачували 
так звані «сидні», чи зимівники, які були підданими 
січового товариства і проживали поза Січчю по селах 
та зимівниках. Такі податки були двох видів: постійні 
та тимчасові. Постійні стягувалися з кожного одру-
женого чоловіка спочатку у розмірі 1 руб., а пізніше 
1,5 руб. Тимчасові накладались у виключних випадках, 
наприклад, у разі військового походу або направлення 
делегації у важливій справі до російського царя. Необ-
хідно зазначити, що прямі податки становили незначну 
частину надходжень до військової скарбниці, головне 
значення мали митні надходження.

Податним станом були селяни та міщани. Головний 
грошовий податок називався «військовий оклад», сума 
його була від 30 до 80 коп. залежно від роду діяльності 
[4, с. 102].

Козаки та старшини податки не сплачували. Такий 
привілей вони мали за несення військової служби. 
М. Грушевський у своїй праці зазначав, що козаки вва-
жали, що за службу не мають підпорядковуватися жод-
ній владi, окрім виборної старшини козацької, i нести 
жодних обов’язків, крім військової служби, а тому 
були звільнені від сплати всіх податків: державних, 
панських, робити на панщині. Навпаки, на думку коза-
ків, вони ще мали право збирати для себе з населення 
усе необхідне для прожитку під час війни – з міщан i 
людей панських i королівських. Обстоюючи свої при-
вілеї, козаки з обуренням сприймали податкові ново-
введення i реформи [5, с. 20]. Найбільш негативно було 
сприйнято звістку про те, що знову запроваджувався 
реєстр козаків. І всі, хто до цього реєстру не потрапляв, 
мали перейти зі стану козаків до стану міщан, або якщо 
й далі буде бажання нести військову службу, то можна 
було перейти в солдати чи драгуни, крім того, козаки 
втрачали право виробляти та торгувати спиртними 
напоями [5, с. 53].

Таким чином, у цей період стягувалися найбільш 
прості форми прямих та непрямих податків, які не 

вимагали складної системи розрахунку й обліку. Пря-
мі податки становили незначну частину надходжень до 
військової скарбниці, головне значення мали військова 
здобич та митні надходження. Податним станом були 
селяни та міщани. Козаки та старшини податки не 
сплачували. Фіскальні служби були нерозвиненими.

Після укладання Переяславського договору 
1654 р. і входження українських земель до складу 
Російської держави поступово змінюється податкова 
система. Основним податком для селян став подим-
ний або подвірний податок, який сплачував кожен 
двір незалежно від кількості тих, хто там проживав, 
вводились російські посадові особи для управління 
Гетьманщиною [6].

Яскравим прикладом подальшого процесу роз-
витку оподаткування, який відображав економічний 
стан держави, була російська держава часів правління 
Петра І. Воєнні кампанії, будівництво флоту та міст 
вимагали суттєвого збільшення казни. Петро I добре 
розумів, що податки – основне джерело доходів дер-
жави. Приріст доходів від податків досягався в осно-
вному за допомогою двох методів: збільшення ставок 
вже наявних податків або введення нових податків. До 
другого методу уряд Петра І удавався частіше. Подат-
ками обкладалися усі статті господарського життя, які 
тільки можна було обкласти. Спочатку Петро І розши-
рив непрямі податки, не роблячи перетворень прямих: 
з’явилися податки на приватний рибний лов, лазні, 
заїжджі двори, млини, пасіки, податками обкладалися 
народження, весілля, похорони, навіть бороди тощо. 
Були введені державні монополії на торгівлю багать-
ма товарами (сіль, алкоголь, дьоготь, крейда, риб’ячий 
жир, сало, щетина). Тоді ж почав стягуватись гербовий 
збір – на комерційні документи, юридичні й інші акти, 
що фіксувалися на спеціальному гербовому папері, 
який уряд продавав за надзвичайно високими цінами. 
Підмосковні селяни були обкладені податком у вигляді 
ганчір’я.

Під час Північної війни прийшло усвідомлення 
кризи в системі оподаткування, і тому основні зміни 
почали відбуватись вже після 1710 р. До цього часу 
податкова система базувалась на переписі царя Федо-
ра Олексійовича 1678 р. Тоді основною метою був 
перепис дворів і запровадження подвірного податку. 
Селяни намагались масово уникнути перепису і, від-
повідно, сплати податку. Оскільки основною одини-
цею перепису був двір, селяни вдавались до хитрощів. 
Наприклад, на кілька хат ставили один паркан. Паркан 
один, значить, і двір один [7, с. 229].

Фіскальні органи відігравали дедалі вагомішу 
роль у державному управлінні. Так, у січні 1699 р. 
була заснована Бурмістерська палата, яку у листопаді 
того ж року було перейменовано в ратушу, чиновники 
якої відали державними доходами і всі податки відте-
пер мали проходити через ратушу, а не через окремих 
чиновників. А у 1711 р. було сформовано Сенат, яко-
му доручався збір державних доходів, на заміну яко-
му прийшли фінансові колегії, які відали державними 
доходами і витратами.

До 1710 р. існувало більше тридцяти податків, кіль-
кість яких неухильно зростала. Так, у Київській губернії  
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більш ніж сорок податків у 1714−1716 рр. були розбиті 
на дві групи: окладні та запросні. Але, як би їх не роз-
бивали та не називали, по суті, вони поділялись на два 
основних види: постійні (ординарні) та надзвичайні 
(екстраординарні) [8, с. 22].

Постійними податками називали загальний 
та подвірний податок. Другу групу постійних податків 
запровадили на початку 10-х рр. ХVІІІ ст. на побудову 
Петербургу, до третьої групи податків можна зарахува-
ти станові податки і до четвертої – регіональні або міс-
цеві податки. Якщо для загальнодержавних податків 
властивою була одноманітність, то для регіональних – 
різноманітність. Але останні можна було об’єднати за 
певними критеріями. Так, наприклад, перші – на утри-
мання місцевої адміністрації, другі – на утримання 
місцевих гарнізонів та внутрішніх військ, треті – на 
потреби зв’язку та транспорту. Селяни Київської губер-
нії сплачували багато місцевих податків, які лишились 
ще з часів існування розрядів [8, с. 25].

Існувало ще три основних групи надзвичайних або 
екстраординарних податків. До них належать: пер-
ша група – це збори провіанту та фуражу. Їх збирали 
для армії. Провіантська повинність у регіонах була 
неоднаковою. В одних регіонах збирали в продуктах, 
в інших регіонах у так званих провіантських грошах, 
але найбільш поширеним способом збирання прові-
антського податку був змішаний. Хоча цей податок 
і збирали протягом Північної війни, він належав до 
надзвичайних податків. Окрім платежів на провіант, 
встановлювали додатковий збір, так званий прибавок. 
Оскільки не існувало армійських крамниць, утримання 
армії покладалось на мешканців тих території, де роз-
міщалась армія. Наприклад, у 1713 р. жителі Київської 
губернії сплачували на потреби армії, яка зимувала на 
їх території, 1,23 руб. із двору. Водночас жителі Мос-
ковської губернії на київський провіант сплатили лише 
38 коп. із двору, що в три рази менше [8, с. 27]. Разом 
із тим, уряд з метою полегшити податковий тягар у тих 
регіонах, де розміщалася армія, намагався зменшити 
звичайні податки. Так, до пільгових губерній потра-
пила і Київська, де зимувала армія. Але запровадже-
ні податкові пільги незначною мірою компенсували 
понесені затрати на утримання армії. Зі звіту, наданого 
у 1718 р. у Сенат Київською губернією, дізнаємося, що 
протягом 1714−1716 рр. окладний провіант населення 
цієї губернії не сплачувало, оскільки на їх утримуван-
ні була армія. Водночас йшов детальний звіт витрат 
на потреби цієї армії, де зазначалось, що населення 
витратило 109 тис. рублів, а ціна провіанту, яку б вони 
сплати по середнім цінам не перевищила б 40 тис. руб. 
Таким чином, перебування армії на території Київської 
губернії навіть з урахуванням урядових пільг з опо-
даткування виходило майже втричі дорожчим, ніж без 
пільг і квартирування армії [8, с. 27].

До другої групи екстраординарних податків нале-
жали збори на поставку рекрутів та коней. Це були 
дуже значні кошти, особливо це стосувалось кінноти.

До третьої групи надзвичайних податків та пови-
нностей зараховували відробітну повинність. Актив-
но цей вид повинності почали використовувати під 
час побудови Петербургу, Кронштадту та інших міст 

та територій. Крім того, з 1712 р. були запроваджені 
спеціальні податки на будівництво: і не лише на утри-
мання робітників, майстрів, але й на їхню дорогу, на 
тих, хто заготовляв та сплавляв ліс і тощо. Це були 
лише найголовніші екстраординарні податки, крім 
них, було багато інших платежів, відробіток, поставок. 
Співвідношення ординарних та неординарних подат-
ків йшло на користь останніх, тобто ординарних було 
близько 40% від загальної суми податку з двору, решта 
60% − неординарні податки [8, с. 29].

З першої чверті XVIІI ст. почала проявлятися криза 
подвірного оподаткування. Величезна кількість дріб-
них, різнорідних великих й малих, постійних і тим-
часових податків потребувала реформування, пере-
будови потребувала й сама система збору податкових 
платежів через численні зловживання збирачів подат-
ків. Основним протиріччям було те, що надзвичайні 
податки, які запроваджувалися на певний час, прино-
сили більше надходжень, ніж постійні. Ці протиріччя 
значною мірою вирішила податкова реформа Петра 
І у 1724 р., в результаті якої з’явився єдиний, суто гро-
шовий подушний податок, також було змінено порядок 
збору податку [8, с. 21].

Для оподаткування використовувались такі понят-
тя: ревізька душа та ревізькі сказки. Об’єктом оподат-
кування стає не двір, а ревізька (чоловіча) душа. Цей 
термін став використовуватись із 1718 р. Ревізькі сказ-
ки – це назва списків (реєстрів), в які заносили чолові-
че населення, яке підлягало оподаткуванню. Головним 
організаційним заходом для запровадження подуш-
ної податі був перепис населення, який проводився 
з 1718 р. У 1724 р. перевірка ревізьких сказок була 
закінчена і запроваджена нова система оподаткування. 
Стара система подвірна зберігалась лише для України 
та Білорусі. Паралельно із запровадженням подушної 
податі було введено оброчний збір, який поширювався 
на державних селян.

Запровадження нової системи оподаткування дало 
змогу збільшити за різними підрахунками у 2−2,5 рази 
надходження від прямих податків [9, с. 52].

Податкова реформа мала не тільки фінансовий, 
але і соціальний аспект. Уже сам факт визначення 
в процесі реформи податного статусу різних станових 
груп означав визначення і закріплення за ними місця 
в становій структурі суспільства. Введення подушно-
го податку стало важливим елементом соціальної, а 
також юридичної характеристики станів. Свобода від 
податі стала однією з відмінних рис дворянського ста-
ну. Одночасно для більшості інших станів соціальне 
значення податкової реформи полягало у визнанні їх 
тяглими, а значить, непривілейованими. Прикріплення 
кожного члена цих станів як платника податків до тягла 
вело не тільки до обмеження свободи пересування по 
території країни, а й до різкого звуження можливостей 
соціального переміщення, тобто переходу в інші ста-
ни. В одних випадках це проявилося у введенні най-
суворішої регламентації переходу з категорії в катего-
рію, а в інших – в повну заборону таких дотеперішніх 
переходів. Під час реформи була проведена уніфікація 
станової структури. Підтвердження цьому ми бачимо 
в процесі оформлення статусу однодворців, держав-
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них селян, злитті холопів із селянами, створенні нових 
міських станових груп і тощо.

Податкова реформа Петра I стала важливою поді-
єю в історії Росії XVIII ст., яка значно вплинула на роз-
виток країни. Зупиняючись на фінансовому значенні 
реформи, необхідно підкреслити, що, з одного боку, 
вона стала природним продовженням фіскальної полі-
тики самодержавства попереднього часу, в основі якої 
лежав принцип посилення тяжкості оподаткування 
шляхом збільшення числа й обсягу податків, розширен-
ня контингенту платників податків, з іншого – податко-
ва реформа стала новим етапом фінансової історії кра-
їни. У результаті її здійснення відбулася істотна зміна 
всієї системи прямих податків. Найважливішою рисою 
нового оподаткування стало те, що був введений єди-
ний грошовий податок – подушна подать, – який замі-
нив десятки дрібних подвірних зборів і повинностей. 
Подушна подать у розмірі 70 коп. стягувалася протягом 
більше семи десятиліть.

Отже, поява постійного прямого податку дала змо-
гу стабілізувати та уніфікувати фінанси загалом, бо 
тепер уряд у своїх розрахунках міг спиратися на більш 
реальні, ніж колись, бюджетні дані. Це, своєю чергою, 
дало змогу забезпечити постійними засобами потреби 
регулярної армії, значна частина яких у роки Північ-
ної війни задовольнялася шляхом стягування екстра-
ординарних податків і контрибуцій. Уніфікація опо-
даткування в процесі реформи змінила не лише види 
податків і повинностей, одиниці оподаткування, але 
й систему збору.

Загалом соціальні заходи, здійснені в процесі подат-
кової реформи, були спрямовані на укріплення панів-
ного ладу, консервацію тих відносин, які забезпечували 
непорушність влади абсолютистської монархії і дво-
рянства протягом тривалого періоду. Все це і зумовило 
збереження подушної системи Петра І протягом півто-
ра століття після його смерті [8, с. 288].

На території України порівняно з усією імпері-
єю тривалий час залишались старі податки. Осно-
вним був подвірний. Так, після Полтавської поразки 
(1709 р.) і особливо зі створенням Малоросійської 
колегії (1722 р.) становище з податками в Україні зна-
чно погіршилось. Малоросійська колегія фактично 
усунула українську адміністрацію від контролю над 

ними. Колегія сама накладала щораз нові податки 
грішми і натурою: стягувала податки для утримання 
російських військ – консистентна повинність (так зва-
ні порції платилися щомісяця на одного вояка натурою 
або грішми – 41 коп.), робила реквізиції хліба, худоби, 
коней, набирала людей у підводи на будівництво обо-
ронних ліній, каналів тощо. Україна дедалі більше 
потрапляла у сферу впливу сильної централізованої 
держави – Російської імперії.

Уніфікація податків із Російською імперію від-
булася вже після скасування Гетьманщини. Так, 
генерал-губернатор П. Рум’янцев провів протягом 
1764–1769 рр. опис («ревізію») Лівобережної Укра-
їни з метою оподаткування її населення до царської 
скарбниці. Натуральні податки було замінено єдиним 
грошовим податком від двору, так званим подвірним, 
який у 1783 р. був замінений на «подушний» (на Пра-
вобережжі − з 1795 р.). Із запровадженням подушного 
податку було остаточно закріпачено українських селян. 
У XVIII ст. подушне становило майже 50% усіх подат-
ків, що надходили до бюджету держави [4, с. 118−119].

Висновки. Отже, податкова система України про-
тягом ХVІІ – ХVІІІ ст. стрімко змінювалась, що було 
пов’язано з історичними подіями, які відбувались у той 
час на нашій території. Це і створення самостійної дер-
жави України-Гетьманщини, і власної податкової сис-
теми, побудованої за зразком Запорізької Січі, і втрата 
самостійності, яка почалася практично з часу підписан-
ня Березневих статей 1654 р. Поступові зміни в право-
вому статусі України-Гетьманщини протягом ХVІІІ ст.  
призвели до повної втрати самостійності, уніфікації як 
системи оподаткування, так і соціальної структури сус-
пільства та фіскальних органів.

Податкова реформа Петра І, яка в російській дер-
жаві почала запроваджуватися від 1724 р. і змінила 
подвірне оподаткування на подушне, дісталася Украї-
ни лише в останній чверті ХVІІІ ст. Подушний пода-
ток сплачувало все чоловіче населення держави, крім 
дворян, духовенства й державних службовців. Близько 
півтора століття подушна подать була основним пря-
мим податком у Російській імперії. Запровадженням 
подушного податку на території України фактично 
завершилось приєднання України до Російської імперії 
на довгі роки.
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GENESIS OF LEGAL REGULATION OF TRADE 
IN UKRAINE AS AN EXAMPLE OF THE CYCLICITY OF THE LEGISLATION

У статті розглядається циклічна природа правового регулювання в сфері торговельної діяльності. Застосовуючи циклічний 
підхід, автор робить ретроспективний аналіз правового регулювання торгових відносин в Україні та на її землях. Виокрем-
люються особливості історичного розвитку циклів національного законодавства щодо регулювання торговельної діяльності. 
Аналізуються їх динаміка, нормотворча складова частина та законодавчі механізми. Визначаються пріоритети подальшого 
розвитку законодавства у цій сфері. У висновках підкреслюється значущість циклічної форми правового регулювання як відо-
браження циклічної природи торговельних відносин.

Ключові слова: циклічна природа правового регулювання, циклічний підхід, ретроспективний аналіз, циклічна форма 
правового регулювання, циклічна природа торговельних відносин. 

В статье рассматривается циклическая природа правового регулирования в сфере торговой деятельности. Применяя 
циклический подход, автор делает ретроспективный анализ правового регулирования торговых отношений в Украине и на 
ее землях. Выделяются особенности исторического развития циклов национального законодательства регулирования торго-
вой деятельности. Анализируются их динамика, нормотворческая составляющая и законодательные механизмы. Определя-
ются приоритеты дальнейшего развития законодательства в этой сфере. В выводах подчеркивается значимость циклической 
формы правового регулирования как отражение циклической природы торговых отношений.

Ключевые слова: циклическая природа правового регулирования, циклический подход, ретроспективный анализ, 
циклическая форма правового регулирования, циклическая природа торговых отношений.

The article discusses the cyclical nature of the legal regulation in the field of trading. Using a cyclical approach, the author makes 
a retrospective analysis of the legal regulation of trade relations in Ukraine and on its lands. Stand out features of the historical 
development of national legal regulation of trade cycles. Analyzed their dynamics, normative and legislative mechanisms component. 
Identifies priorities for further development of legislation in this area. The findings once again highlights the importance of cyclical 
forms of regulation, as a reflection of the cyclical nature of trade relations.

Key words: cyclical nature of legal regulation, cyclical approach, retrospective analysis, cyclical forms of legal regulation, cyclical 
nature of trade relations.

Прискорена динаміка сучасного світу, шалені 
темпи розвитку суспільних відносин, спричинені 
появою новітніх цифрових технологій та вступом 
людства в «інформаційну» еру [1], підштовхує вче-
них до пошуку нових методів та підходів у дослі-
дженнях сучасної реальності. Таких підходів, які 
розкриватимуть не тільки природу явищ та процесів, 
а, насамперед, будуть розширювати наше уявлення 
про їх розвиток, що включатиме елементи лінійно-
го та хаотичного процесу. Саме таким підходом, на 
нашу думку, є циклічність. Застосування цього під-
ходу дає нам змогу робити ретроспективний аналіз 
об’єктів правової дійсності та на його основі вже 
пропонувати деякі рішення на майбутнє. В рамках 
парадигми циклічності також можна досліджувати 
і динаміку правових процесів, наприклад, законодав-
чої діяльності, циклічна природа якої розкривається 
через категорію «закондавчий цикл». Законодавчий 
цикл – це певний період законодавчої діяльності, 
що відображає динаміку та спрямованність нормот-
ворчого процесу, який залежить від економічної чи 
політичної кон’юнктури та метою якого є подалан-
ня кризи, вирішення актуальної проблеми. Кожен 
законодавчий цикл має свої особливості, але певною 
мірою повторює елементи попереднього. Ці цикли, 
як правило, мають детермінований характер, тоб-

то пов’язані між собою, але є й такі, що випадають 
з єдиного ланцюга під впливом біфуркаційних про-
цесів. Розвиток циклів проходить хвилєподібно, що 
відображається в спадах і підйомах законодавчої 
активності. І все це ми бачимо в аналізі щодо право-
вого регулювання торговельних відносин. Необхідно 
зауважити, що за термінами свого поширення законо-
давчі цикли бувають великі та невеликі. У цій роботі 
ми будемо використовувати саме поняття «великі» 
цикли. Назва кожного циклу залежитиме від істори-
ко-політичного контексту того часу, в контексті якого 
він діяв, та правових джерел, на яких тоді базувалося 
торговельне законодавство. Але для початку ми має-
мо обґрунтувати, чому обрали для цього досліджен-
ня саме сферу торговельної діяльності, а не будь-
яку іншу. На нашу думку, торговельна діяльність 
є такою, що розвивалася і розвивається найдинаміч-
ніше, а її еволюція напряму пов’язана з політичними 
та соціальними перетвореннями, науково-технічним 
прогресом. Торговельна діяльність відіграє важливу 
роль у суспільстві. За показниками її розвитку мож-
на дійти висновків про загальний рівень політичного 
та економічного дозрівання держави, вона є своєрід-
ним «барометром» його стану [2, с. 260]. Торговель-
на діяльність має космополітичний та інтегративний 
характер. В рамках цієї роботи цікаво буде дослідити  
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розвиток циклів правового регулювання торгових 
відносин в Україні та на її землях в різні історичні 
часи та спробувати визначити, наскільки ці цикли 
є залежними один від одного, а також виділити осо-
бливості розвитку кожного з них. Цей аналіз надасть 
нам підгрунття для визначення пріоритетних шля-
хів у подальшому розвитку національного законо-
давства щодо правового регулювання торговельної 
діяльності. Ми зможемо зрозуміти динаміку право-
вих та політичних процесів у цій сфері. На прикладі 
цього дослідження ми побачимо ефективність засто-
сування такого наукового підходу, як циклічність. І, 
нарешті, зробимо ще один крок у пізнанні циклічної 
природи правового регулювання. 

Стан опрацювання. Вагомий внесок у розвиток 
загальної теорії циклу зробив Ю.М. Соколов. Бага-
то його робіт присвячені саме вивченню феномена 
«циклічності» та природи «циклу» [3]. Ця пробле-
матика була основною темою обговорення низки 
міжнародних конференцій. У вивченні економіч-
них циклів активно працюють Міжнародний фонд 
М.Д. Кондратьєва та асоціація «Прогнози та цикли». 
Одеський науковець Л. Кринська у розрізі теорії 
циклічності вивчала динаміку розвитку світу [4]. 
Можна говорити про те, що в останні роки «цикліч-
ність» розглядається як інноваційний підхід науко-
вого дослідження, зокрема в теорії держави та пра-
ва. Так, підхід циклічності використовують у своїх 
роботах А. Медушевський, О. Онуфрієнко та інші. 
Проблематикою правового регулювання торговель-
них відносин займалися такі вчені, як Ю.В. Сагай-
дак, Т.О. Коломоєць, В. Прус, В.П. Кононенко, 
А.В. Замрига. Вони досліджували історичні аспекти, 
сучасний стан правового регулювання торговель-
них відносин в Україні. Саме їх праці та теоретич-
ні надбання становлять основу цього дослідження. 
Крім циклічного підходу, автор також використовує 
у роботі метод інтегративного аналізу, історичний 
та міждисциплінарний підхід.

Метої статті є дослідження циклічної природи 
правового регулювання на прикладі розвитку зако-
нодавчого регулювання торговельної діяльності 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Торговельна діяль-
ність є складовою частиною економічної діяльності. 
Циклічну природу економічних змін (криз) тривалий 
час досліджував вчений-економіст Д.М. Кондратьєв. 
У своїй теорії економічних циклів він довів залеж-
ність економічної системи від політичної та соці-
альної кон’юнктури. Також він говорив про коли-
вальний та хвилєподібний розвиток еконономічних 
процесів [5]. На нашу думку, ці висновки можна 
екстраполювати і на законодавчий процес щодо 
правового регулювання торговельної діяльності, а 
саме на його розвиток. Адже ця діяльність та її пра-
вове забезпечення є речами, які напряму пов’язані 
та залежні одне від одного. Якщо темпи економічної 
активності зростають, стають складнішими торго-
вельні відносини, тоді і законодавчі процеси мають 
активізуватися, а правові механізми − вдосконалюва-
тися. Коли ж, навпаки, торговельна діяльність згор-

тається чи монополізується державою, тоді і розви-
ток законодавства у цій сфері стає непотрібним, він 
загальмовується. Якраз такі корреспондуючі проце-
си ми і побачимо, якщо проаналізуємо розвиток пра-
вового регулювання торговельної діяльності на зем-
лях України ще з доби Києвської Русі по сьогодення. 
Вивченням цього питання в історико-правовому 
аспекті займалася вітчизняна вчена Ю.В. Сагайдак 
[6]. Вона провела певну періодизацію етапів ста-
новлення та розвитку торговельних правовідносин. 
І цей аналіз, на нашу думку, є цілком слушним, тому 
частково ми його застосували і в нашій роботі. Проте 
тільки однієї переодизації етапів замало для розумін-
ня загальної динаміки та відтворення повної карти-
ни розвитку законодавчого процесу щодо торгових 
відносин. Використовуючи циклічний підхід, ми цей 
значний за розмірами історичний період правового 
регулювання торговельної діяльності пропонуємо 
розчленити на окремі великі законодавчі цикли. За 
основу цього виділення таких циклів візьмемо пра-
вові джерела, що на той час становили нормотворчу 
базу. І на цій підставі ми виокремили шість таких 
циклів: 

1) цикл дії норм звичаєвого права та міжнарод-
них договорів (доба Київської Русі, основні джерела: 
«Устав і закон Руський», «Руська правда», устави 
та уроки князів, міжнародні договори Давньої Русі 
з Візантією – 911, 944, 971 років). Характерна осо-
бливість цього законодавчого циклу полягає у тому, 
що основою регулювання торгових відносин був 
розвиток феодальних землеволодінь [7, с. 143–144];

2) цикл дії норм купецького права (період Литов-
сько-Руської доби та Речі Посполитої. Основні дже-
рела цього періоду − збірник нормативно-правових 
актів «Торгівля на Україні, ХIV – середина ХVІІ 
століття: Волинь і Наддніпрянщина», Магдебурзь-
ке право. Особливість цього законодавчого циклу 
полягає в тому, що правом займатися торгівлею мали 
лише певні верстви населення – купці та шляхта [6];

3) цикл дії правових актів гетьманської влади 
(період України – Гетьманщини, друга половина 
XVІІ – середина ХVІІІ ст. Головні правові джерела 
у цей період становили універсали, ордери, лис-
ти, інструкції, грамоти, декрети гетьмана, козацьке 
право [8, с. 1], звичаєве право та «попередні права», 
до яких ми зараховуємо Литовський статут 1588 р. 
і Магдебурзьке право). Цікавим є той факт, що еконо-
міка Гетьманщини до часу регламентації зовньошної 
торгівлі за Петра І розвивалася як складова частина 
центральноєвропейського сегмента ранньомодерно-
го європейського господарства [9, с. 15];

4) цикл систематизації торговельного права (зем-
лі України в складі Російської імперії, з кінця ХVІІІ 
ст. – до початку ХХ ст. Основними джерелами тут 
є Положення про купецькі книги (1834 р.), Положен-
ня про акціонерні компанії (1836 р.), Статут торго-
вий 1887 р., Статут Судочинства Торгового (1903 р.) 
та інші). Можна стверджувати, що торгове право 
в період цього циклу перестало бути станово-купець-
ким за характером. Воно стало «відчуженим» від 
формального зв’язку з особливостями виробництва  
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в комерційних судах. Після скасування кріпосного 
права 19 лютого 1961 р. економіка розвивається за 
капіталістичними правилами, і це супроводжується 
систематизацією торгового права [10];

5) цикл публічно-правового регулюванння гос-
подарських відносин (період Радяньскої України, 
початок і кінець ХХ ст. Основні джерела права тут − 
Конституції УСРР 1919–1978 рр., Цивільний кодекс 
Української РСР (1922, 1963), постанови ВУЦВК 
і Раднаркому УСРР та інші). У радянський період 
уявлення про торговельні відносини кардинально 
змінилися. Приватноправові начала були замінені 
принципами публічного права. Майже зникає термін 
«торговельна діяльність», більше вживається понят-
тя «господарська діяльність» [6]; 

6) цикл перехідного законодавства та гармоні-
зації господарського права України з торговельним 
правом ЄС (з початку доби Незалежності України 
по сьогодення. Основні джерела права цього періо-
ду − Конституція України, Господарський процесу-
альний кодекс України (1991), Господарський кодекс 
України (2003), Цивільний кодекс України (2003), 
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-члена-
ми, з іншої сторони, Закон України «Про підприєм-
ництво» від 7 лютого 1991 р., ЗУ «Про захист справ 
споживачів» від 12 травня 1991 р., Закон України 
«Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 
2001, Положення «Про Порядок заняття торговель-
ною діяльністю і правила обслуговування населен-
ня» від 8 лютого 1995 р.). Після розпаду СРСР укра-
їнське законодавство поступово відновлює традиції 
правового регулювання торговельних відносин, які 
існували до радянської доби. Прискоренню цьому 
процесу також сприяє європейська інтеграція Укра-
їни. Відбувається гармонізація українського госпо-
дарського права та комерційного права країн Євро-
пейського Союзу [11, с. 117] .

Всі ці цикли ми умовно зобразили на графіку 
«Динаміка законодавчого процесу щодо торговель-
ної діяльності» (Рис. 1).

Проаналізувавши динаміку розвитку всіх шести 
циклів, ми можемо дійти висновку, що законодав-
чий процес щодо торговельної діяльності в Україні 
з циклу 1 по цикл 4 є детермінованим, він збігається 

зі світовими тенденціями розвитку правового регу-
лювання торговельних відносин. По-перше, у кож-
ному з цих циклів є інтенції щодо впровадження 
міжнародних механизмів та правових джерел регу-
лювання торговельної діяльності, таких, наприклад, 
як міжнародні договори чи Магдебурзьке право.

По-друге, у циклах 1, 2, 3, 4 не втрачає силу зви-
чаєве право, що і досі є одним з основних правових 
джерел у міжнародному торговому праві. Торговий 
звичай відіграє неабияке значення в арбітражній 
практиці. І, по-третє, державна влада в ті часи не 
монополізує внутрішню торгівлю, а, навпаки, надає 
змогу поступово розвиватися елементам буржуазної 
та капіталістичної економіки.

Біфуркаційні процеси починаються з циклу 5, 
коли зміна суспільно-політичного устрою призво-
дить до кардинальних змін і в торгових відносинах. 
Влада більшовиків запроваджує курс на монополі-
зацію усього господарського життя. І, як наслідок, 
цикл 5 втрачає тяглість, випадає із загального лан-
цюга законодавчого процесу, а найголовніше − він 
випадає із загальноєвропейської системи правового 
регулювання господарських відносин. Торгове пра-
во занепадає, і європейські правові традиції регулю-
вання торговельної діяльності перериваються майже 
на століття. У добу радянської влади про торгівлю 
говорять лише в контексті розвитку «народного гос-
подарства», будь-які елементи «ринкової», «буржу-
азної» економіки вважаються ворожими.

І тільки з циклу 6, як ми бачимо на графіку, 
динаміка законодавчого процесу щодо регулювання 
торговельної діяльності починає поступово розви-
ватися. Тобто українське торговельне законодавство 
повертається в сім’ю європейського торговельно-
го права. І, насамперед, це визначається обранням 
незалежною Україною шляху ринкової економіки, 
а потім її політичним курсом на вступ та членство 
в ЄС. Законодавчий ланцюг знову відновлюється 
та набуває детермінованого характеру, але вже від-
стаючи від динаміки розвитку міжнародного торго-
вельного законодавства.

 Також необхідно зауважити, що найактивнішими 
циклами із зображених на графіку, на нашу думку, 
є цикли 4 та 6. Саме в ці законодавчі періоди тор-
говельне право систематизується, кодифікується 
та відповідає сучасному розвитку торгових відно-
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син. І таку законодавчу активність ми пов’язуємо 
саме з політичними процесами тієї доби. Це і відміна 
кріпосного права, і початок реформування держав-
ної системи в Царській Росії, і набуття незалежності 
України та інтеграція її в європейську спільноту.

Здійснений тут аналіз дає нам підстави говорити, 
що нині наша держава знаходиться в такому циклі, де 
має змінитися сама концепція господарського права, 
бо в ній є ще залишки попереднього законодавчого 
циклу радянського періоду. Наша економічна сис-
тема має повністтю перейти на принципи ринкової, 
конкурентної економіки, де держава є регулятором, 
а не активним учасником торговельних відносин, чи 
тем більше − не монополізуючим фактором. Акти-
візація юридичних та законодавчих механізмів має 
сприяти цьому процесу. Зокрема, в середовищі нау-
ковців нині триває жвава дискусія щодо Господар-
ського кодексу України. Вчені-цивілісти підримують 
ініциативу Міністерства юстиції України щодо ска-
сування Господарського кодексу України. На думку 
багатьох, Господарський кодекс містить положення, 
що дублюють або суперечать іншим законодавчим 
актам, а адміністративні підходи Кодексу до регулю-
вання господарської діяльності принципово застарі-
ли. Також Кодекс передбачає занадто обтяжені про-
цедури, не відповідає реаліям комерційних відносин 

[12]. І таких «відкритих» юридичних питань, що 
стосуються вдосконалення нормотворчого регулю-
вання торговельних відносин, ще багато.

На прикладі циклічного розвитку торговель-
ного права в Україні ми бачимо, що право завдяки 
циклічності «оживає», розкривається у ретроспек-
тиві та може бути промодельоване у майбутньому. 
Циклічність правового регулювання вказує на детер-
мінований та біфуркаційний характер законодавчого 
процесу. Кожен законодавчий цикл є фрагментацією 
певних соціально-політичних перетворень. І це було 
підтверджено під час дослідження правових джерел 
торгових відносин у різні часи. Циклічність є фор-
мою, яка відображає «вічне» у праві, але форма ця 
має змінну природу. Можна говорити про те, що 
динаміка законодавчого процесу протікає хвилепо-
дібно. Є цикли активної законодавчої діяльності, а 
є цикли, коли законотворчість знаходиться у стані 
консервації, замороження чи пасивної активності. 
І ми маємо чітко розуміти це.

Проблематика правотворчого циклізму ще зовсім 
нова. Вона є цікавою і з методологічної точки зору, 
і з точки зору практичної юриспруденції. А тому ми 
вважаємо, що її вивчення в різних сферах правового 
життя потребує більш глибокого аналізу та подаль-
ших ґрунтовних досліджень. 
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ФЕНОМЕН РЕГІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ 
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PHENOMENON OF REGIONAL LEGAL ORDER IN THE CONCEPTUAL FIELD 
OF GENERAL THEORETICAL JURISPRUDENCE

Осягнення актуальних, теоретично і практично значущих проблем, які не досліджувалися у юриспруденції, вимагає засто-
сування відповідної методології, яка може бути результативною у такій ситуації. Тому до вивчення регіонального правового 
порядку пропонується залучити феноменологічний метод – інтелектуальний прийом, який уможливлює розміщення дослі-
джуваного феномена (регіонального правового порядку) в умовний центр проблемного поля загальнотеоретичної юриспру-
денції. 

Ключові слова: правова реальність, правове життя, правовий порядок, правова регіоналістика, регіональний правовий 
порядок.

Освоение актуальных, теоретически и практически значимых проблем, которые не исследованы юриспруденцией, требует 
использования методологии, которая может быть результативной в данной ситуации. Именно поэтому к изучению региональ-
ного правового порядка предлагается привлечь феноменологический метод – интеллектуальный прием, который предполага-
ет размещение исследуемого феномена (регионального правового порядка) в условный центр проблемного поля общетеоре-
тической юриспруденции.

Ключевые слова: правовая реальность, правовая жизнь, правовой порядок, правовая регионалистика, региональный пра-
вовой порядок.

Basis of actual, theoretically and practically significant problems that have not been studied by theoretical and applied 
jurisprudence representatives requires the use of an appropriate methodology that would be effective in present situation. That is why 
the phenomenological method is proposed to be attracted in the regional legal order study – a kind of intellectual method that allows 
the researched phenomenon placement (regional legal order) to the general theoretical jurisprudence problem field conditional center.

Key words: legal reality, legal life, legal order, legal regionality, regional legal order.

Постановка проблеми та її актуальність. Фено-
менологія правового порядку за досить короткий час 
стала трендом, важливим та перспективним напря-
мом розвитку вітчизняної загальнотеоретичної юри-
спруденції [1; 2; 3; 4; 5; 6]. У дослідженнях представ-
ників одеської юридичної школи правовий порядок 
постає як контекст та інтегральний показник якості 
життєдіяльності цивілізованого соціуму, що розгор-
тається у різних вимірах та іпостасях. 

Під впливом різнонаправлених векторів  глобалі-
зації та локалізації тріада «національний, міжнарод-
ний та регіональний правові порядки» [7] розгор-
тається у надзвичайно строкату картину сучасного 
правового життя людства. І якщо національний і між-
народні правові порядки вже стали предметом низки 
спеціальних досліджень, регіональний його аспект 
залишається «білою плямою» на тлі вітчизняної 
юриспруденції.

Проте актуальні процеси у світі й Україні свід-
чать про зростання значущості регіональної пробле-
матики, включаючи і правову сферу. В умовах, коли 
щодо регіонального правового порядку маємо тільки 
доктринальну ідею [8], дослідження цього феномена 
потребує осягнення його природи, структури, систе-
ми і факторів функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика сучасного правового порядку останніми 
роками поповнилася дослідженнями Т. Подорожної 
[9], М. Пісова [10], О. Крижановської [11], О. Пуч-

кова [12]. Формування вітчизняної школи правового 
порядку на сучасному етапі відкриває можливості 
його сегментарно-структурних досліджень, а також 
прикладних проблем забезпечення. Регіональні 
дослідження суміжних наук (географії, історії, етно-
графії, економіки, політології) спонукають до осяг-
нення просторових особливостей функціонування 
права і правових явищ, і особливо – регіональної 
специфіки правового життя.

Отже, з огляду на зазначене, метою цієї стат-
ті є розробка теоретико-методологічного підґрун-
тя осягнення феномена регіонального правового 
порядку у складі загальнотеоретичної юриспруден-
ції та звернення уваги наукового співтовариства до 
цього феномена.

Виклад основного матеріалу. Потреба вивчення 
регіонального зрізу суспільного буття дала поштовх 
до становлення і розвитку наукового напряму, який 
отримав назву «регіоналістика». Домінуючою цари-
ною, де здійснюються дослідження регіональної 
проблематики в Україні, є економіка. Починаю-
чи з 70-х років ХХ століття в Україні ствердилася 
наукова і навчальна дисципліна «регіональна еко-
номіка», яка досліджує закономірності та принципи 
всіх елементів продуктивних сил і соціальної інфра-
структури в територіальному аспекті, аналізуючи, 
прогнозуючи і обґрунтовуючи напрями розміщення 
продуктивних сил з урахуванням загальної стра-
тегії соціально-економічного розвитку й екологіч-
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них вимог [13, с. 7]. Регіональна економіка вивчає 
механізм економічного регулювання розміщення 
виробництва, визначення економічної ефективності 
регіонального розвитку, а також аналізує економічні 
фактори, зокрема: динаміку продуктивності праці, 
регіональний розподіл національного доходу, струк-
туру й ефективність основних фондів, територіаль-
ну диференціацію цін і тарифів [13, с. 8]. Вагомий 
внесок у розробку теоретичних і прикладних про-
блем регіональної економіки зробили відомі україн-
ські вчені-економісти Б. Данилишин, М. Долішній, 
С. Дорогунцов, І. Лукінов, Я. Олійник, В. Павлов, 
В. Трегобчук, М. Фащевський, М. Хвесик, Л. Чер-
нюк, Н. Чумаченко та інші, праці яких є основою для 
обґрунтування регіональної стратегії розвитку.

Важливу нішу у вітчизняній регіоналісти-
ці займають політологічні дослідження [14; 15]. 
Питаннями регіональної політики опікується значна 
когорта вчених, серед яких – З. Варналій, В. Куйбіда, 
А. Ткачук, Т. Забуковець-Ковачич, В. Геєць, А. Галь-
чинський, М. Дацишин, В. Керецман, М. Козоріз, 
А. Ткачук, І. Студенніков, В. Семиноженко, С. Доро-
гунцов, Є. Кіш, Н. Мікула, М. Скорик, С. Харічкова, 
Н. Андерсон, С. Король, В. Куйбіда, А. Єпіфанов, 
О. Мілашовська, М. Голубець, А. Береза та ін. [16].

Крім того, вивчення регіонів здійснюється і в істо-
ричному (в  Інституті історії України НАН Украї-
ни функціонує відділ історичної регіоналістики, що 
вбачає своє основне завдання як в осмисленні ролі 
регіональних чинників у житті українського суспіль-
ства на різних історичних етапах, так і в дослідженні 
в історичній ретроспективі особливостей його тери-
торіальної організації [17]), екологічному (осно-
ви формування сталого розвитку окремих регіонів 
досліджують провідні вітчизняні вчені О. Алімов, 
І. Бистряков, В. Голян, З. Герасимчук, Б. Данилишин, 
М. Долішній, В. Кравців, М. Лендєл, В. Мікловда, 
М. Хвесик та інші) та інших аспектах. Отже, очевид-
но, що регіоналістика нині ствердилася як міждис-
циплінарний напрям суспільного дискурсу в нашій 
країні, що має великі перспективи і потенціал.

Нині маємо констатувати, що регіональна про-
блематика допоки слабко представлена у вітчизняній 
юриспруденції. Виняток становить хіба що криміналь-
но-правовий цикл дисциплін, де регіональний зріз 
злочинності вивчається представниками вітчизняної 
кримінології (А. Бабенко, Т. Денисова, А. Закалюк, 
В. Філонов, В. Шакун та ін.) [18, с. 204]. Проте відсут-
ність комплексного усвідомлення процесу виникнен-
ня, становлення та розвитку досліджень регіональних 
особливостей злочинності у вітчизняній кримінології, 
зрештою, призводить до зниження можливостей запо-
бігання злочинності на регіональному рівні [19].

Очевидно, що ґрунтовні, різнобічні дослідження 
правової життєдіяльності регіонів – справа недале-
кого майбутнього. Разом із тим забезпечення надій-
ного сучасного правового порядку є пріоритетним 
суспільним запитом, що достеменно висуває регіо-
нальну його проблематику у «порядок денний» теорії 
і практики вітчизняної юриспруденції. До цього спо-
нукає і норма Конституції України (ст. 119), яка пря-

мо покладає на місцеві (районні, обласні, міст Києва 
та Севастополя) державні адміністрації обов’язок 
забезпечувати законність і правопорядок на відпо-
відній території (стаття 138 відносить до відання 
Автономної Республіки Крим участь у забезпеченні 
прав і свобод громадян, національної злагоди, спри-
яння охороні правопорядку та громадської безпеки) 
[20], переносячи таким чином акценти здійснен-
ня цієї діяльності саме на регіональний рівень, що, 
відповідно, актуалізує завдання наукового супрово-
дження цієї діяльності.

Стосовно правового порядку також очевидним 
є таке. Оскільки він «виростає» «знизу», будучи 
результатом правозначущої поведінки [21] суб’єктів 
права, локалізується у ареалах життєдіяльності 
людей, розгортаючись на певній території, надаю-
чи цій території певного правового образу, концеп-
туальне осягнення його регіонального зрізу за умов 
відсутності досконалого теоретико-методологічно-
го арсеналу юриспруденції потребує використання 
напрацювань суміжних наукових дисциплін.

Так, у лінгвістиці досить ґрунтовно опрацьовано 
структуру категорії «концепт». Як відзначає Ю. Тіто-
ва, до цієї структури, з одного боку, належить «все 
те, що належить будові поняття», а з іншого – «все 
те, що робить його фактом культури», а саме етимо-
логія, історія, сучасні асоціації, оцінки та інше [22]. 
З. Попова та І. Стернін виділяють у структурі кон-
цепту, незалежно від його типу, базовий шар (ядро 
концепту, образ), інформаційний зміст та інтерпре-
таційне поле концепту [23].

Базовий шар (або образний складник) концепту 
«регіональний правовий порядок» може бути сфор-
мований на основі звернення до самих підстав вио-
кремлення регіонального підходу у різних науках 
у процесі їхнього історичного розвитку. Так, одним 
із перших відомих історії права прикладів правових 
регіональних відмінностей може слугувати Старо-
давній Рим, де статус різних захоплених територій 
був досить відмінним, що залишало за їх населенням 
досить великий ступінь автономії включно зі сферою 
приватного права [24]. З часом територіальні відмін-
ності у географії, економіці, екології, історії, культу-
рі і політиці стали предметом спеціальних наукових 
розвідок, що призвело до формування цілого пулу 
наукових дисциплін під загальною назвою «регіона-
лістика» (регіонологія). 

Специфічний образ конкретного регіону форму-
вався під впливом різноманітних  факторів – геогра-
фічних, економічних, екологічних політичних (інко-
ли правових) та ін., у процесі історичного розвитку. 
Яскраві приклади самобутніх регіонів дають різні 
країни світу. Так, Рур – це регіон, де була зосеред-
жена гірничодобувна та сталеплавильна промисло-
вість Німеччини, Шампань – регіон у Франції, де 
вироблявся однойменний знаменитий напій, регіони 
індіанських поселень (резервацій) у США та інших 
країнах та ін. Правовий компонент у образній скла-
довій частині концепту зовні є слабко вираженим, 
його чітко має формулювати фахівець-правник. 
Так, гірничодобувна і сталеливарна промисловість  
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характеризуються особливими екологічними вимо-
гами до них, що опосередковуються у правовій фор-
мі, а також умовами охорони праці робітників та ін. 
Знамените вино Champagne, яке походить з Шампані 
(Франція), користується правовим захистом Євро-
пейського Союзу, згідно із законодавством якого 
назва «Шампанське» закріплена за винами, які виро-
блені виключно у цьому виноробному регіоні, що 
розташований за 160 кілометрів на Схід від Парижа. 
Юридично закріплені межі ділянок, які входять до 
п’яти  районів історичної області Об (франц. Aube) 
[25] – все це також належить до юридичної специфі-
ки в образі цього регіону.

Індіанські резервації – це території у США 
та інших країнах Америки, які призначені для про-
живання індіанських племен. У США налічується 
близько 300 резервацій, на яких проживають індіан-
ці 550 племен. Найбільша за площею – резервація 
навахо (близько 64, 7 тис.  кв. км). Деякі резервації 
є більшими, ніж окремі штати країни. Уряд США 
визнає право індіанських племен на самовряду-
вання. Племена мають право на формування свого 
уряду, на розробку і виконання законів, на встанов-
лення податків, на присвоєння громадянства племе-
ні, на ліцензування та регулювання практично всіх 
видів діяльності тощо. У юридичному сенсі індіан-
ські резервації мають права, якими володіють штати 
США. Так само, як штати, вони не можуть вступати 
в офіційні відносини з іншими державами (це пре-
рогатива федерального уряду), оголошувати війну 
і випускати гроші.

Очевидно, що наведені приклади регіонів мають 
комплексну природу (географічну, історичну, еко-
номічну, політичну тощо), правовий компонент тут 
виступає як фоновий (неочевидний), але необхідний 
та обов’язковий фактор, який характеризує його ста-
тус. Проте можна назвати приклади, коли саме пра-
вовий (чи, скоріше, протиправний) складник образу 
регіону виступає домінуючим. Так, острів Сицилія 
досить довго асоціювався з Cosa Nostra – сицилій-
ською мафією, яка стала своєрідним кримінальним 
брендом, втіленням таємної влади, заснованої на 
насиллі та кровопролитті. Війна з сицилійською 
мафією, яка тривала майже двісті років, створила цій 
мафії ореол невловимості, але, як показали події кін-
ця ХХ століття, мафію все ж можна перемогти [26].

В Україні за окремими регіонами також усталили-
ся певні образи, хоча вони мають дещо інші витоки. 
Так, історично у складі України виділялися такі регі-
они, як Слобожанщина, Поділля, Полісся, Галичина, 
Волинь, Буковина,  та багато інших [27]. Первинною 
ознакою такого районування (регіоналізації) вико-
ристовувалися етнографічні та культурно-історичні 
підстави, без акцентів на правові характеристики 
й особливості юридичного статусу регіонів.

Нині маємо констатувати, що дослідження пред-
ставників таких наук, як регіональна географія, регі-
ональна історія, регіональна етнографія, регіональ-
на економіка, регіональна політологія, регіональна 
екологія та ін., неспростовно свідчать, що ті чи інші 
регіони володіють самобутністю, яка визначається 

унікальними рисами і характеристиками цієї тери-
торії, людської спільноти та її життєдіяльності. Ця 
самобутність доповнюється специфікою правового 
опосередкування життєдіяльності регіону, що, зре-
штою, і становить змістову основу концепту «регі-
ональний правовий порядок», тобто інформаційний 
його складник.

Оскільки значний пласт регіональної життєді-
яльності опосередковується правом шляхом регу-
лювання суспільних відносин у різних сферах зако-
нодавством, нормативно-правовими актами органів 
місцевого самоврядування, правовими звичаями 
та звичаями ділового (офіційного) побутування, на 
рівні певного регіону виникає певний корпус пра-
вових нормативів, частина з яких має конкретну 
«прив’язку» до такого регіону. Наприклад, примор-
ське положення Одеської області, наявність мор-
ських портів та об’єктів приморської інфраструкту-
ри породжує необхідність правового регулювання 
цієї сфери, що відрізняє правовий простір Одеської 
області від правового простору «сухопутних» регі-
онів України. У регіоні історично вкорінені тради-
ції  торгівлі і бізнесу, які у наш час стали підґрунтям 
для функціонування наймасштабнішого в Україні 
промислово-товарного ринку «7-й кілометр». Право-
вий образ Одеси містить і певний кримінальний флер 
у минулому. Одеська область також відрізняється від 
інших регіонів України національним складом насе-
лення. Тут проживають 133 національності та народ-
ності, при цьому особи некорінної національності 
становлять понад 37% населення області. За перева-
ги українського населення – 62,8% в області прожи-
вають росіяни – 20,7%, болгари – 6,1%, молдовани – 
5,0%, євреї – 0,6%, гагаузи – 1,1%, білоруси – 0,5%, 
поляки – 0,1%, вірмени – 0,3%, цигани – 0,2%, тата-
ри – 0,1%, німці – 0,1%, албанці – 0,1%, чехи, греки 
та інші [28]. Така строкатість національного складу 
населення Одеського регіону вимагає дуже точно 
вивірених засобів регулювання суспільних відно-
син з тим, щоб, з одного боку, максимально сприяти 
реалізації національного самовираження, збережен-
ня і розвитку самобутніх національних культур, а 
з іншого – мати дієві засоби забезпечення надійного 
правового порядку та протидії інспірованим ззовні 
деструктивним сепаратистським проявам.

Висновки. Здійснена у статті спроба феномено-
логії регіонального правового порядку є своєрідною 
інтелектуальною операцією розміщення цього фено-
мена у центр проблемного поля загальнотеоретичної 
юриспруденції. На підставі такого дискурсу зробле-
но висновок про те, що цей феномен володіє осно-
вними характеристиками, які свідчать про особли-
вості правового регулювання суспільних відносин 
на регіональному рівні суспільної життєдіяльності, 
а отже, і про існування такого  явища, як регіональ-
ний правовий порядок. Пропонується включити це 
поняття у обіг загальнотеоретичної та прикладної 
юриспруденції, що, на нашу думку, відкриє його для 
активних досліджень вітчизняними правниками.

Різнобічні предметні дослідження регіонального 
зрізу правового порядку мають активно використову-
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вати екстраполяцію та імплементацію теоретико-мето-
дологічних підходів суміжних регіональних наукових 
дисциплін на умовне поле правової регіоналістики, що 

може бути результативним за умови, якщо ці методо-
логії будуть належним чином корелюватися зі специфі-
кою «правової матерії» (правової реальності).
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ФОРМУВАННЯ Й АПРОБАЦІЇ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
СУДОВОГО ОРАТОРА У ТВОРЧОСТІ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ

FORMATION AND TESTING OF THE BASES OF THE COURT SPEAKER 
PROFESSIONAL CULTURE IN THE WORKS OF ANCIENT GREEK THINKERS

Думки багатьох дослідників збігаються у тому, що античний період є визначальним у формуванні судової риторики, а 
отже, і для дослідження різноманітних аспектів риторики у науковому і практичному дискурсі цей період відіграє фундамен-
тальну роль. Саме у цей час відбувається зародження і становлення цієї галузі як невід’ємної частини судочинства, бо саме тут 
уперше з’являються відомі нам систематичні праці з теорії красномовства. Початок формування загальних правил і положень 
красномовства був закладений логографами та вчителями-софістами.

Ключові слова: судове красномовство, софісти, логографи, полеміка, Стародавня  Греція, риторична концепція.

Мнения многих ученых совпадают в том, что античный период является определяющим в формировании судебной рито-
рики, а значит, и для исследования различных аспектов риторики в научном и практическом дискурсе этот период играет 
фундаментальную роль. Именно в это время происходит зарождение и становление этой отрасли как неотъемлемой части 
судопроизводства, именно здесь впервые появляются известные нам систематические труды по теории красноречия. Начало 
формирования общих правил и положений красноречия было заложено логографами и учителями-софистами.

Ключевые слова: судебное красноречие, софисты, логографы, полемика, Древняя Греция, риторическая концепция.

The opinions of many researchers coincide that the ancient period is decisive in the formation of litigation rhetoric, and therefore, 
this period plays a fundamental role in the study of various aspects of rhetoric in scientific and practical discourse. It is at this time that 
the emergence and formation of this industry is an integral part of the proceedings, because it is here that the systematic works on the 
theory of eloquence, known to us for the first time, appear. The beginning of the formation of general rules and provisions of eloquence 
was laid by loggraphs and Sophist teachers. 

Key words: judicial eloquence, sophists, logos, polemics, Ancient Greece, rhetorical concept.

Постановка проблеми. Слід зазначити, що 
змагальний судовий процес та, відповідно, судове 
красномовство в Стародавній Греції завдячують 
своїм утвердженням і розвитком законам Солона 
(594 р. до н.е.) – відомого правителя Афiн. Відпо-
відно до цих законів кожний афінянин мав захища-
ти себе в судi особисто, у рівному змаганні з іншою 
стороною. Представники брали участь у судових 
процесах вкрай рідко, це були радше винятки, а не 
норма.

У ті часи обвинувачуваний більшою мірою праг-
нув не переконати суддів у своїй невинуватості, а 
розчулити, викликати до себе симпатію та приязнь. 
Отже, утверджений суспільний порядок заохочував 
громадян до самостійного опанування мистецтва 
судового красномовства або ж примушував звер-
татися до фахівців, які професійно складали для 
учасника судового процесу промову. Таких фахів-
ців називали логографами. Траплялось так, що 
один і той самий логограф міг писати промови для 
протиборчих сторін. Стверджуючи одне, згодом він 
же все це заперечував. Тоді віртуозне жонглювання 
прийомами впливу на аудиторію, по суті, ставало 
цинічною формальністю, що згодом намагалися 
подолати найвидатніші грецькі ритори.

Часто, для того щоб переконати слухачів у сво-
їй правоті, вдавалися до надміру довгих промов. 
Проте найчастіше у судових засіданнях переду-
сім цінувалося вміння бути вправним у спорі: 

швидко реагувати на запитання, влучно відпові-
дати і, безумовно, самому ставити перед суперни-
ком несподівані і такі, що заганяють його у глу-
хий кут, питання. Саме такі виступи вважалися 
успішними.

Аналіз останніх досліджень. На думку дослід-
ника античності професора А. Лосєва, засновником 
мистецтва риторики слід вважати Протагора, який 
розділив сенсуальне поняття мови на чотири осно-
вні частини: прохання, питання, відповідь, наказ 
[1]. Серед основних творів Протагора, які послу-
жили, на думку А. Лосєва, теоретичним підґрунтям 
для методологічної побудови конструкта риторики, 
варто виділити «Мистецтво спору», «Про бороть-
бу», «Про науки», «Претенія». На думку дослід-
ника, таким чином за часів Протагора починають 
розроблятись окремі положення науки про мову 
в широкому сенсі й, зокрема, про риторику у сенсі 
прагматичному [2, c. 46].

Зазначену проблему досліджували І. Хоменко, 
О. Черновський, Н. Хаммонд, О. Сацюк, В. Сало, 
Г. Онуфрієнко, О. Олійник, А. Нуруллаєв, І. Новиць-
кий та інші.

Постановка завдання. Дослідження доводять, 
що підґрунтя сучасної риторики як окремої дис-
ципліни та судової риторики як однієї з її галузей 
становить софізм, основа концепції якого поляга-
ла у вільному спілкуванні між учителем і учнем 
[3, c. 61]. Це рівноправне діалогічне спілкування 
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навчало не тільки самостійно і критично мисли-
ти, але й обґрунтовано переконувати інших людей 
у доцільності своєї позиції [3, c. 56]. Це привело 
до створення цілого культу слова і риторики, який 
був особливо популярний у Афінах, Фівах та інших 
великих полісах Греції, де слово, постановка 
та логіка промови вперше стають об’єктом вивчен-
ня, а навчання риторики – однією з найвищих ланок 
античної освіти [4, c. 508]. Зокрема, давньогрець-
кий ритор Горгій так описує власне ставлення до 
красномовства: «Слово є великий володар, який 
маючи мале і непомітне тіло, творить дива, адже 
воно може породити страх, знищити тугу, створити 
співчуття» [5, c. 63].

Виклад основного матеріалу. У прадавніх 
рабовласницьких державах-містах риторика стає 
не тільки важливою ознакою суспільного життя, а 
й потужною зброєю в політичних змаганнях і в юри-
спруденції. Античні ритори сформували жанровий 
склад у вигляді промов, діалогів, трактатів, висту-
пів, що пізніше послужили таким мислителям, як 
Платон і Аристотель, емпіричною базою для засну-
вання теорії риторики [6]. Платон в одному зі своїх 
діалогів згадує Горгія як неперевершеного оратора, 
називаючи його «Дедалом промови» [7, c. 132].

Слід згадати також відомого афінського ора-
тора та логографа Лісія. Його внесок у розвиток 
юридичної риторики є вагомим, адже він увійшов 
в історію як автор майже 400 судових промов, які 
він готував у письмовому вигляді як логограф для 
учасників судового процесу та для власних публіч-
них виступів. Характерними ознаками його промов 
сучасники називали доступність викладу, логіч-
ність, виразність, стислість та симетричність. Лісія 
справедливо вважають засновником жанру судово-
го мовлення. Для своїх наступників та судових ора-
торів різних історичних епох саме Лісій став одним 
із найбільш авторитетних митців. Він фактично 
запропонував взірець стилю, композиції та аргу-
ментації в судовому процесі. Ім’я Лісія входить до 
канону десяти античних ораторів, відібраних Пер-
гамською бібліотекою (ІІІ ст. до н.е.) як найбільш 
визначних [5, c. 49].

Слід зазначити, що софісти, попри нищівну кри-
тику, якої вони зазнали пізніше, зробили надзвичай-
но актуальним етичний аспект риторства, зокрема 
у сфері судочинства. Відомо, що Протагор відстою-
вав сповідуваний софістами релятивізм. Нагадаємо, 
що суть релятивізму полягає у визнанні будь-якого 
знання відносно неусталеним, суб’єктивним, таким, 
що залежить від людини. Протагор є автором відо-
мого твердження: «Людина є мірою всім речам – 
існуванню тих, що існують, і неіснуванню тих, що 
не існують», тому безглуздо шукати істину, бо поза 
межами суб’єкта її немає і не може бути  [8, c. 97]. 
Показовим є те, що, за Діогеном Лаертським, Про-
тагор не переймався думкою, а турбувався про сло-
ва, тобто його, як загалом софістів, значно меншою 
мірою хвилював зміст висловлювання. З огляду на 
релятивізм та суб’єктивний ідеалізм така позиція 
є цілком зрозумілою. 

Як відомо, із плином часу софістика, на жаль, 
перетворилась на словесне фехтування. Для досяг-
нення мети нехтувалась мораль, часто навмисно 
порушувалися закони та правила логіки, засто-
совувалися некоректні методи ведення полеміки. 
Використовувані софістами прийоми породили 
особливий термін «софізм», що означає завідомо 
неправдивий висновок, положення, яке є формаль-
но правильним, але хибним по суті. У часи софіс-
тів риторика і софістика часто ототожнювались 
[5, c. 58]. 

У становленні культури судового ораторства 
важко переоцінити творчий здобуток, який зали-
шив по собі видатний античний мислитель і опо-
нент софістів Сократ. Всупереч софістам він від-
давав перевагу логічним доказам. Сократ вважав, 
що правильна думка породжує правильні діяння. 
Не залишивши писемної спадщини, мислитель, 
проте, значно вплинув на розвиток філософської 
думки та мистецтва риторики. Саме із Сократом 
пов’язаний розвиток діалогу, зокрема полеміки. 
Цікаво, що в старогрецькій мові слово «полеміка» 
означало «мистецтво ведення війни», а сучасне його 
значення ми успадкували завдяки зародженню саме 
ораторського мистецтва. У диспуті Сократа пере-
дусім цікавив зміст порушеної теми спору. Сократ 
умів переконати будь-кого зi своїх співрозмовників, 
не вдаючись до зовнішніх ефектів. Вважається, що 
Сократ був неперевершеним у збиранні доказової 
бази [5, c. 62].

Надмірну зарозумілість опонента, погану обі-
знаність у суті предмета спору Сократ викривав 
вдало поставленими запитаннями. Спір перетворю-
вався на пошук істини, коли, застосовуючи індук-
тивний метод, мислитель примушував співроз-
мовника через поступове ознайомлення з фактами 
формувати більш точне і глибоке розуміння пробле-
ми. Сократ умів так побудувати спір, що опонент 
змушений був самостійно шукати істину. 

Зауважимо, що системне підґрунтя в теорію ора-
торського мистецтва заклав Платон. У юридичній 
промові він виокремив складники, виділяв загальні 
та спеціальні принципи побудови промови. 

Для історії риторики важливе значення мають 
твори Платона про видатних ораторів. Л. Мацько 
наголошує на тому, що Платон жив у час приду-
шення афінської демократії, коли формувалась ідея 
тоталітарної держави, виникала потреба в монопо-
лії на істину. Якщо в діалогах «Протагор», «Горгій», 
«Федр» та «Софіст» Платон протистоїть софістам, 
вважає неправильним віддавати владу в руки крас-
номовців, то в «Політиці», «Державі», «Законах» 
він висловлює думку, що в державі треба взагалі 
заборонити публічні виступи [5, c. 21–54]. 

У суді найважливішим Платон вважає переконли-
вість красномовства ритора. Головний принцип крас-
номовства мислитель бачив у переконанні аудиторії 
в тому, що є справедливим, а що ні. Слухач мусить 
прийняти на вiру те, що виголосить йому в емоцiйнiй 
промові ритор. Тож основою ораторського мисте-
цтва є не доказування, а емоційний вплив, емоційне  
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переконання. Однак, як відомо, прагнення зовнішньо-
го ефекту часто спричиняло викривлене тлумачення 
оратором факту, а отже  викликало упереджене сприй-
няття цього факту аудиторією. 

Внесок Платона у розвиток риторики, філософії 
і загалом наукового пізнання світу є незаперечним. 
На думку Н. Гончарової, у «Горгії» та «Федрі» Платон 
зробив спробу теоретично осмислити красномовство 
як фах. Є доцільним акцентувати увагу на тому, що 
поряд із суто технологічним аспектом проблеми вио-
кремлювався морально-етичний модус [9]. 

Блискучим ритором Стародавньої Греції є Демос-
фен, який набув риторичного досвіду саме в судовій 
сфері. Змушений самостійно відстоювати в суді своє 
право на спадщину, він упродовж чотирьох років 
ретельно відбирав аргументи і готувався до судового 
процесу. Сам судовий процес у цій справі тривав ще 
п’ять років. Тож загалом за дев’ять років Демосфен 
пройшов серйозну риторичну школу і став майстром 
не лише в публічному виступі, а й у письмовому скла-
данні судових промов. Ретельна підготовка до усних 
судових виступів примусила його позбутися дефектів 
мовлення, на які страждав з дитинства. Завдяки напо-
легливим тренуванням, про які ходять легенди, він 
зумів виправити вимову, набути впевненості у сло-
ві і загалом у собі. Демосфен також навчився ефек-
тивно користуватись доказами, передусім фактами 
[10, с. 25–27].

Життєвий приклад Демосфена демонструє процес 
формування й апробації основ професійної культури 
судового оратора, основу якої становлять сумлінна 
праця, чесність, справедливість. Промови Демосфена 
були динамічними, доступними, відрізнялися пере-
конливою аргументацією та чіткістю. Ораторському 
успіху сприяло здобуте наполегливою працею вміння 
бути артистичним на трибуні. Його адвокатські висту-
пи в суді здобули йому заслужене визнання серед 
сучасників. Характеризуючи Демосфена, вони відзна-
чали його вміння «все запалювати і трощити своєю 
силою і владою» та порівнювали його з вихором або 
блискавицею [10, с. 26].

Можна стверджувати, що у творчості Демосфе-
на знайшла відбиток епоха, коли закінчувався пері-
од народоуправління. Вірність своїм переконанням, 
ідеалам минувшини, прагнення зберегти лад, що від-
ходив в історію, пронизують кожну з його тридцяти 
промов, що дійшли до наших днів. Кожна його про-
мова є результатом тривалої, копіткої праці. Відомо, 
що Демосфен скрупульозно працював над пошуком 
теми, обмірковував її розвиток, вибудовував план 
майбутнього виступу, наполегливо відпрацьовував 
стиль, віднаходив найяскравіші і найдоцільніші 
вирази.

Актуальною для розвитку судової риторики зали-
шається спадщина давньогрецького філософа, логіка 
i ритора Аристотеля. Свій стиль ораторського мисте-
цтва Аристотель розглядав у філософському аспекті 
[10, с. 25]. Окремий акцент мислитель робив на етич-
них й естетичних функціях риторики. Він обґрунту-
вав твердження про те, що риторика має використо-
вувати припустимі засоби переконання, подолавши 

«досягнення» софістів у вмінні за допомогою різних 
методів ведення полеміки маніпулювати думкою 
аудиторії. Аристотель-логік стверджував, що надваж-
ливим у риториці є пошук доказів, способів переко-
нань. І вирішального значення у цьому набуває вміння 
складати ентимеми, або риторичні силогізми – пере-
конливі умовиводи.

Майстерність ритора, у тому числі судового ора-
тора, як вважав Аристотель, ґрунтується на трьох 
видах засобів переконання (так звана ідея риторично-
го доказування): логічних доказах, моральних доказах 
та емоційних впливах. Тобто оратор має спиратися на 
логіку, не забувати при цьому про цінності, а також 
про психологічний аспект. Відзначимо, що у «Рито-
риці» Аристотеля значну увагу приділено досліджен-
ню аудиторії. Зокрема, автор виокремлює й аналізує 
різні її типи. Промовець, на переконання Аристотеля, 
обов’язково має враховувати характер аудиторії, а 
саме: вік, соціальний статус, стать, фах слухачів.

Слід зазначити, що важливим аспектом форму-
вання професійної риторичної етики в античні часи 
є виокремлення еристики й оформлення її як окре-
мого прийому ведення полеміки або діалогу, зокрема 
в контексті формування юридичного красномовства 
[5, с. 45].

Аристотель розрізняв діалектику як мистецтво 
вести спір для встановлення істини, еристику як мис-
тецтво відстоювати в спорі свою правоту, софiстику як 
прагнення досягти в суді перемоги, свідомо вдаючись 
до неправдивої інформації. Через це низка дослідни-
ків [5] вважають саме його засновником теорії супер-
ечки або дискусії. Опанування мистецтва риторики, 
на думку Аристотеля, полягає у знанні трьох видів 
засобів переконання, або так званої ідеї риторично-
го доказування, що в один ряд із логічними доказа-
ми ставила моральні аргументи та емоційні впливи, 
актуалізуючи у такий спосіб морально-етичний модус 
судового ораторства.

У Стародавній Греції склалась традиція виокрем-
лювати два діаметрально протилежні види спору, що 
походили від двох грецьких богинь суперечки Ерид, а 
саме конструктивного і деструктивного спору. Ерис-
тика як мистецтво стосувалась саме другого, тобто 
такого, що нехтував морально-етичними настановами 
і спрямовувався на досягнення мети за будь-яку ціну. 
Проте згодом поняття еристики охопило ці полюсні 
смисли і застосовувалось стосовно мистецтва вести 
суперечку загалом [5, с. 35–37]. 

Висновки. Риторична концепція Аристотеля, 
зокрема її морально-етичні аспекти, були засвоєні 
мислителями Стародавнього Риму і загалом склали 
філософсько-теоретичне підґрунтя культури судового 
ораторства. 

Слід зазначити, що давньогрецький період є визна-
чальним для розвитку судового красномовства як 
галузі науки риторики та формування професійної 
етики і культури судових ораторів. У цю епоху було 
започатковано основи судової риторики, закладено 
фундамент тісно пов’язаних із риторикою інститутів 
доказування, обґрунтування та переконання, теорії 
аргументації та теорії комунікації.
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СУДОВА АРГУМЕНТАЦІЯ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

JUDICIAL ARGUMENTATION IN AN ANCIENT ROME

Важливим концептом красномовства, передусім судового діалогу, є аргументація. Зародження цього поняття також сягає 
давніх часів. Натепер неможливо уявити жодну галузь знання і загалом суспільного життя, де теорія аргументації не була б 
актуальною. Аргументація була осмислена до рівня теорії ще античними філософами, ставши важливим складником судово-
го красномовства. В юриспруденції аргументація набуває значення логіко-методологічної універсалії, що передбачає пошук і 
виявлення переконливих фактів і тверджень про юридично значимі події для адекватної правової оцінки і справедливих рішень.

Ключові слова: аргументація, переконання, правова оцінка, античні часи, софісти.

Важным концептом красноречия, прежде всего судебного диалога, является аргументация. Зарождение этого понятия 
также достигает давних времен. Сегодня невозможно представить ни одну отрасль знания и в целом общественной жизни, где 
теория аргументации не была бы актуальной. Аргументация была осмыслена до уровня теории еще античными философами, 
став важной составляющей судебного красноречия. В юриспруденции аргументация приобретает значение логико-методо-
логической универсалии, предполагает поиск и выявление убедительных фактов и утверждений о юридически значимых 
событиях для адекватной правовой оценки и справедливых решений.

Ключевые слова: аргументация, убеждение, правовая оценка, античные времена, софисты.

An important concept of eloquence, especially judicial dialogue, is the argument. The origin of this concept also dates back to 
ancient times. Today, it is impossible to imagine any branch of knowledge and the general social life, where the theory of argumentation 
would not be relevant. The argument was comprehended to the level of the theory by the ancient philosophers, becoming an important 
part of judicial eloquence. In jurisprudence, the argument becomes a logical and methodological universal, which involves finding and 
identifying convincing facts and assertions about legally significant events for an adequate legal assessment and fair decisions. 

Key words: argumentation, persuasion, legal estimation, antique times, sophists.

Постановка проблеми. За допомогою риторич-
них прийомів ще в античні часи можна було довести, 
аргументувати «правильність» будь-якого тверджен-
ня. Однак через практику застосування софізмів 
(формально правильних і хибних по суті тверджень) 
софісти набули слави шахраїв. Проте дослідни-
ки доводять, що їхня роль у формуванні мистецтва 
риторики не є такою однозначно негативною. Вне-
сок софістів у становлення цілої низки наукових 
галузей, серед яких  – філософія, логіка, мовознав-
ство та інші, важко переоцінити. Вдаючись до псев-
доаргументів, софісти, попри це, сприяли створенню 
неоціненного риторичного досвіду для майбутніх 
поколінь. 

Аналіз останніх досліджень. У науковій літера-
турі пропонується багато визначень аргументації, 
у тому числі юридичної, з різними акцентами на 
способах і прийомах чи результатах і сфері застосу-
вання. Зокрема, на думку О. Юркевич, під аргумен-
тацією слід розуміти «процес пошуку і пред’явлення 
переконливих підстав для наших суджень про дій-
сність» [1, c. 14]. У цьому сенсі слід звернути також 
увагу і на теорію діалогу як філософську і риторич-
ну форму, яку розвивали такі знані мислителі і вчені, 
як Г. Сковорода, В. Соловйов, І. Франко, М. Бубер, 
М. Бахтін та ін.

Постановка завдання. Виходячи з того, що діа-
лог є однією з базових категорій філософії, зробимо 
спробу з’ясувати, твори яких мислителів найбіль-
шою мірою сприяли утвердженню цього філософ-
ського поняття та філософської техніки, створили 

теоретичне підґрунтя для подальшого його впрова-
дження у різні види суспільної комунікації. 

Дослідники відсилають нас до давньогрецької 
історії. Як уже зазначалося, є загальновизнаним той 
факт, що культура Стародавньої Греції являє джерело 
розвитку культури Стародавнього Риму і є колискою 
загальноєвропейської культури. Саме давньогрецька 
філософія у своїх найрізноманітніших формах міс-
тить джерело наступних філософських течій і напря-
мів [1, c. 16–20]. 

Виклад основного матеріалу. Задоволення 
потреб судочинства означає встановлення істини 
через аргументоване доказування сторонами своєї 
позиції та переконання тих суб’єктів, які приймають 
у справі рішення.

У процесі формування аргументативної техніки 
передусім слід звернутися до відомих софістів. Про-
тагор, Горгій, Гіпій та ін. наприкінці V – на початку 
IV ст. до н. е. розвивали так званий примітивний діа-
лог, що складався із запитань, на які давалися прості, 
часто однозначні відповіді. 

Критика риторичної практики, сповідуваної 
софістами, дала змогу Сократу, Платону, Аристо-
телю розвинути теорію справжньої аргументації, 
сумірної з високими моральними принципами.

В історії згадується показовий для всіх часів судо-
вий процес над Сократом та несправедливий вирок, 
винесений через викривлену софістичну аргумента-
цію.

Важливими для теорії аргументації стали поло-
ження, сформульовані Платоном у діалогах «Федр», 
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«Філеб», «Політик». Мислитель виокремлював два 
способи міркувань: по-перше, за законом одно-
рідності, по-друге, за законом специфікації. Тобто 
йдеться про розумові операції узагальнення та роз-
різнення на основі пошуку подібного і відмінного 
у досліджуваних речах, фактично про синтез і ана-
ліз, що дають змогу досягти належної аргументації. 
Взявши за основу галузь геометрії, Платон відстою-
вав пріоритет раціонального начала в доведенні.

Ідеї Платона розвинув Аристотель, який також 
формулює у своїх творах низку базових положень 
аргументації, зокрема принципи несуперечнос-
ті, тотожності, виключеного третього. Аристотель 
практично формує чітку методологію аргументації – 
аналітику як окрему науку доказування.

Описані Аристотелем категоричний, діалектич-
ний і риторичний  силогізми знайшли застосування 
в судовій практиці завдяки Цицерону. Таким чином, 
теоретичні розробки Аристотеля були практично вті-
лені саме в судочинстві Стародавнього Риму.

Заслуга Цицерона полягає в тому, що він фактич-
но вперше визначив оптимальну організацію судо-
вих спорів, сформулювавши конкретні стратегічні 
лінії обвинувачення, але більшою мірою захисту. 
Зокрема, він пропонував вибудовувати аргумен-
ти захисту, дотримуючись однієї з трьох стратегій: 
«діяння не вчинялось», «діяння вчинялось, але має 
іншу суть», «вчинене діяння є правомірним».

Результативність аргументації Цицерон пов’язує 
із поняттям солідарності  або загальновизнаними чи 
такими, що визнаються сторонами процесу, підста-
вами – законами. При цьому філософ усвідомлював, 
що закони можуть по-різному тлумачитись сторона-
ми судового процесу. Це, своєю чергою, породжу-
вало конфлікт, вихід із якого мислитель пропонував 
через такі стратегії аргументації: 

1) обґрунтувати, що протилежна сторона непра-
вильно розуміє закон (можливе, якщо текст закону 
не має однозначного тлумачення); 

2) зіставити текст закону і задум його автора 
(коли є колізія між формою вираження і задумом);

3) протиставити застосовуваному закону інший 
чинний закон (коли вони суперечать один одному) 
[2, c. 18]. 

Як бачимо, в усіх трьох випадках йдеться про 
недосконалість писаних законів та передбачається 
бездоганне їх знання. До слова, уже в античні часи 
теорія аргументації набувала значення не лише 
в судовому процесі, а й в законотворчій діяльності. 
Античні юристи вважали, що текст закону має бути 
написаний зрозумілою, точною мовою, щоб уникну-
ти неоднозначного його тлумачення. Цицерон напо-
лягав на тому, що закони мають писатися виважено 
і зрозуміло, що убезпечило б від конфліктів під час їх 
застосування [2, c. 22–24].

Для мистецтва аргументації в Стародавньо-
му Римі базовими стали такі риторичні вправи, як 
свазорії і контроверси. Майбутніх римських юрис-
тів навчали вправно застосовувати ці прийоми для 
забезпечення аргументованості судових промов 
[4, c. 46–47].

Сенека старший у своєму творі «Висловлювання 
ораторів і риторів, їх аналіз і забарвлення» зафік-
сував зразки цих вправ, що яскраво демонстру-
ють  риторичні прийоми аргументації. Порівнюючи 
їх, можна зробити висновок, що контроверси, на від-
міну від свазорій, мали більш розгалужену систему 
аргументів, а тому як більш складне завдання про-
понувалися старшим курсам майбутніх ораторів. По 
суті контроверса була уявною судовою промовою, 
фактично рольовою грою, що давала змогу набути 
навичок судового аргументування.

Важливо відзначити, що контроверси починають-
ся з короткого опису факту, який описувався в свазо-
ріях (dispositio). Завдання полягало в тому, щоб на 
основі заданої вчителем правової норми та обраної 
сентенції (ставлення оратора до факту винуватості 
чи невинуватості клієнта) проаналізувати всі відомі 
факти (за потреби згрупувати або виявити відмін-
ності) та дати тлумачення досліджуваної події з ура-
хуванням заданої сентенції, тобто міг чи мусив так 
вчинити обвинувачений. Весь цей процес, відповід-
но, здійснювався за допомогою запитань і пояснень, 
а отже відповідав діалогічній формі.

При цьому під час аргументування тієї чи іншої 
позиції з огляду на певний аспект (дотримання букви 
закону чи пріоритет моральної норми тощо) могли 
виникати колізії, коли начебто доведений злочин 
насправді таким не був. Тут доцільно згадати той 
факт, що 2012 року, тобто через дві з половиною 
тисячі років, справа Сократа була розглянута знову, 
і з дотриманням законів Сократівської доби мисли-
тель був виправданий сучасними адвокатами. 

Показовим є той факт, що ситуації, які задавались 
учням для пошуку аргументації, були екстремальни-
ми і часто безнадійними, коли вчинки головних пер-
сонажів або й самі вони виступали відверто злочин-
ними (пірат, повія, батько, який зрікся сина тощо). 
Однак попри це учень мусив знайти спосіб пояснити 
їхні вчинки і знайти аргументи на користь їх виправ-
дання. Отже, ще в античні часи застосовувались такі 
дієві методи навчання, які виглядають сучасними 
і нині.

Можна констатувати, що система юридичної 
освіти в Стародавньому Римі забезпечувала належне 
володіння судовими ораторами мистецтвом аргумен-
тації, не обходячи увагою вміння маніпулювати тек-
стом, фактами, почуттями.

У контексті розвитку теорії аргументації не мож-
на оминути увагою і такого представника римського 
ораторства, як Гортензій. У своїх судових промовах 
він приділяв значення не лише влучному слову, а 
й методам аналізу доказів. Завдяки цьому його судо-
ві виступи конкурували із промовами Цицерона.

Говорячи про аргументацію як головний чинник 
судового діалогу, слід згадати Марка Фабія Квінтилі-
ана, який у трактаті «Риторика» сформулював чітку 
теорію судової аргументації. Серед численних порад 
щодо вибудовування лінії аргументів він наголо-
шував на ретельності підбору фактів з урахуванням 
мети, якої прагне досягти оратор. При цьому, на дум-
ку Квінтиліана, дуже важливим було підсилювати  
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фактичний бік промови апеляцією до почуттів слу-
хачів, а отже, доречними у низці аргументів були 
філософські розмірковування про добро, справедли-
вість, жадібність, скромність тощо, тобто мислитель 
робив акцент на згаданому вище модусі пафосу. 

Висновки. Незаперечним є те, що основу давньо-
римської теорії аргументації становлять ретельно 
відібрані і чітко згруповані факти.

Дослідники зазначають, що розвиткові теорії 
аргументації сприяло утвердження формулярно-
го судового процесу. Натомість із запровадженням 

екстраординарного процесу з початку ІІІ ст. інтерес 
до теорії аргументації послаблюється. Раціональ-
ність як головна риса аргументації перестає бути 
визначальною у судовому діалозі. На перший план 
виходить апеляція до почуттів, емоцій, передусім 
страхів публіки, та, відповідно, до мовленнєвої 
пишності.

Попри те, що самі оратори усвідомлювали такий 
занепад, знаходячи йому різні пояснення, суспільно-
політичні умови не сприяли відновленню уваги до 
реальної судової аргументації.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Нагальну необхідність 
для України прийняти спеціальний закон про свобо-
ду мирних зібрань було неодноразово підкреслено 
багатьма органами й організаціями, як міжнарод-
ними, так і національними. Для того, щоб розробка 
і прийняття спеціального закону у сфері реалізації 
права на мирні зібрання були ефективними, а отрима-
ний результат відповідав сучасним викликам грома-
дянського суспільства, світовим стандартам у сфері 
забезпечення прав людини й основоположних сво-
бод і враховував би специфічні риси громадянського 
суспільства сучасної України, у якій тривають про-
цеси становлення демократії і суспільної свідомості, 
необхідним є вивчення, аналіз і використання досві-
ду минулих століть у сфері правового регулювання 
мирних зібрань на теренах сучасної України.

Проблематикою вивчення історії правового регу-
лювання прав людини загалом і права на мирні 
зібрання зокрема на теренах сучасної України займа-
лися такі науковці, як: І.С. Гриценко, В.М. Бевзен-
ко, О.А. Лукашевич, В.А. Лизогуб, Є.В. Коновалов, 
М.М. Денісова, С.О. Коваль, А.І. Бевз та ін.

Постановка завдання. Завданнями наукового дослі-
дження є ретроспективний аналіз еволюції правового 
регулювання відносин, що виникають у процесі реаліза-
ції права на мирні зібрання, дослідження змісту окремих 
нормативно-правових актів щодо положень про права на 
мирні зібрання, а також висвітлення нормотворчих про-
цесів незалежної України у сфері мирних зібрань.

Результати дослідження. В Україні своєрідним 
прототипом реалізації права на мирні зібрання було 
т. зв. народне віче. Починаючи ще із зародків фор-
мування цивілізаційних утворень, для вирішення 
питань життя общини люди збиралися разом, реалі-
зовуючи тим самим своє право на мирні зібрання.

Сплеск нapoдної дeмoкpaтії на території сучас-
ної України відбувся y XVI – XVIII ст. і пов’язаний 
з icнуванням фeнoмену козаччини. Можемо ствер-
джувати, що вже тоді мирні зібрання набрали осо-
бливої важливості як механізм впливу на державне 
і суспільне життя загалом. Так, життєвий устрій 
козаків був побудований таким чином, що усі важли-
ві питання обговорювалися і вирішувалися на т. зв. 
козацьких радах, загальних зборах, вічах.

Нa козацькій тepиторії панувала виключнa свoбoда 
зібрань, слова, пepeсування. Рада ствopювала тpибуну 
гpoмадської дyмки, давала свoбoду прoтестy проти 
злoвживaнь влaди, пpиводила в дію механізм зміню-
ваності запорозьких урядовців [11, с. 55]. Серед най-
визначніших тогочасних документів потрібно вказати 
«Пакт і Конституцію законів та вольностей Війська 
Запорізького» (Конституцію П. Орлика) від 05 квіт-
ня 1710 р., де закріплювався державний суверенітет 
України, верховенство правового закону в держа-
ві, забезпечення основних прав простого народу 
[21, с. 52].

У XVIII ст. у «Правах, за якими судиться мало-
російський народ», маємо письмове засвідчення 
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використання публічних зібрань як механізму участі 
населення у державному житті, а саме у п. 1 Артику-
ла I «Про магістрати у привілейованих і урядників 
у непривілейованих містах» Глави 26.

Знаходження земель України в ХVІІІ – ХІХ ст. 
у складі імперій із поліцейським режимом не спри-
яло населенню у реалізації права на мирні зібрання. 
Так, до 1905 р. законодавство Російської імперії вза-
галі не визнавало за громадянами ніякого права на 
проведення публічних зібрань, тим більше з полі-
тичними цілями [19, с. 5]. У 1890 р. був ухвалений 
Статут про попередження і припинення злочинів, 
у ст. 111 якого встановлювалася заборона сходбищ 
і зібрань для наради або дії, які загрожують загальній 
тиші і спокою оточуючих. В.А. Лизогуб обґрунтова-
но констатує, що у законодавстві Російської імперії 
другої половини XIX – початку ХХ ст. збереглися 
істотні обмеження основних прав і свобод, зокрема 
свободи зібрань, оскільки їх законодавче закріплен-
ня, на думку влади, могло привести до небажаних 
для правлячої верхівки перетворень державного 
ладу та суспільного порядку в країні [20, с. 8].

З 1905 р. становище істотно змінюється. Відпо-
відно до правил про введення в дію установи Дер-
жавної Думи і положення про вибори в Державну 
Думу від 18 вересня 1905 р., особам, що мали право 
участі у виборах, а також вибраним вже у вибірники, 
надано було право утворювати в міських поселеннях 
особливі підготовчі зібрання для наради про гідних 
бути обраними. Про ці зібрання начальники місцевої 
поліції сповіщалися за 24 години і могли признача-
ти для присутності в них одного з підвідомчих ним 
чинів, на вимогу якого зібрання повинні бути негай-
но закриті.

У тогочасних умовах необхідними були певні пра-
вові підстави для реалізації проголошеної Маніфес-
том 17 жовтня 1905 р. свободи зібрань. У таких умовах 
в кінці 1905 – початку 1906 рр. розробляються кілька 
проектів єдиного законодавчого акту про масові захо-
ди. Підсумком роботи Уряду й окремих міністерств 
і відомств стає прийняття двох актів, які з деякими 
змінами та доповненнями служили правовою осно-
вою проведення масових заходів аж до лютого 1917 р. 
Перший документ – Іменний Найвищий указ «Про 
встановлення тимчасових заходів на додаток діючих 
постанов про зібрання» – був прийнятий 12 жовтня 
1905 р. Другий акт, що доповнює попередній, – Імен-
ний Найвищий указ від 04 березня 1906 р. «Про тим-
часові правила про публічні зібрання».

Отже, в межах розбудови засад конституційної 
монархії указом від 12 жовтня 1905 р. було закрі-
плено право підданих імперії на зібрання. Зібрання 
ділилися на публічні й непублічні. Практичне зна-
чення такого поділу зводилося до різниці у право-
вому регулюванні. Тож, відповідно, поза контролем 
держави могли збиратися лише кількісно невеликі 
групи людей, які своєю чисельністю і складом не 
могли викликати суспільний резонанс із порушеного 
питання й у разі необхідності могли бути розігнані 
невеликою кількістю поліції. Найбільшу увагу в цьо-
му документі приділено саме регулюванню публіч-

них зібрань. Відповідно до указу від 12 жовтня 
1905 р. про їх проведення бажаючі мали письмово 
заявити начальнику місцевої поліції або іншій відпо-
відній посадовій особі не пізніше ніж за три доби до 
зібрань або до оголошення про проведення зібрань, 
цей строк зростав до 7 діб, якщо зібрання мали бути 
проведеними «не в місці постійного перебування 
начальника поліції» [22, с. 12].

У ч. 7 ст. III правил, затверджених указом від 
04 березня 1906 р. зазначалося, що не допускають-
ся публічні зібрання, мета або предмет занять яких 
суперечать кримінальним законам чи суспільній 
моральності, або проведення яких загрожує суспіль-
ному спокою і безпеці, або відбувається у невста-
новлених місцях. Такі зібрання мали заборонятися 
начальником місцевої поліції з вказівкою підстави, 
на якій слідувала заборона. До місць, у яких було 
заборонено проведення зібрань, належали готелі, 
ресторани, суспільні їдальні, кухмістерські, тракти-
ри (п. 4 ст. III правил), навчальні заклади, крім дея-
ких винятків, і взагалі закриті приміщення, а також 
на відстані півверсти від місця дійсного перебування 
імператора або від місця засідань Державної Ради 
і Державної Думи під час їх сесій [14, с. 15].

Загалом Тимчасові положення про Зібрання 
1906 р. були міжгалузевим, комплексним актом, що 
містив і норми щодо відповідальності порушників 
порядку організаціях і проведення зібрань, і нор-
ми процесуальні, які визначали підсудність і під-
відомчість справ щодо порушення встановленого 
порядку організації і проведення публічних зібрань 
[14, с. 16].

Зазначимо, що загальна лібералізація у сфері 
тогочасних політичних прав відображена й у кон-
ституційному проекті М. Міхновського «Основний 
Закон Самостійної України» 1905 р. Цей документ 
передбачав у ст. 24 свободу зібрань, яку відмежову-
вав від інших політичних прав, зокрема від права на 
об’єднання у «спілки та згромадження» (ст. 25 про-
екту) [24].

Загалом слід визнати, що правове регулювання 
проголошеної Маніфестом 17 жовтня 1905 р. свободи 
зібрань мало розрізнений, несистематизований харак-
тер. Основною причиною цього був сам декларатив-
ний характер проголошеної свободи, коли її реаліза-
ція на практиці, через численні обмеження, зводилася 
до необхідності отримання узгоджень у чиновників, 
суб’єктивний розсуд яких був широким.

Дозвільний характер порядку мирних зібрань, 
закріплений у наведених актах, був скасований Лют-
невою революцією, оскільки вже 03 березня 1917 р. 
у програмі Тимчасового уряду передбачалося забез-
печення громадянам свободи зібрань, що й було 
закріплено в постанові цього уряду від 12 квітня 
1917 р. «Про зібрання та союзи». П. 1 цього акта 
встановлював, що усі громадяни «мають право, без 
особливого на те дозволу, влаштовувати зібрання як 
в закритому приміщення, так і під відкритим небом». 
Єдиним обмеженнями цього права була заборона 
на зібрання на «рейкових шляхах», в інших місцях 
зібрання мали проводитися «без перешкод вільному 
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руху», на зібрання «не вправі мати доступ озброєні 
особи, за винятком тих, носіння зброї якими дозво-
лено законом» [17, с. 6], тобто підкреслювалася мир-
ність правомірних зібрань.

У період національно-визвольних змагань укра-
їнського народу право на мирні зібрання було закрі-
плено в окремих статтях ухвалених документів 
і конституційних проектів; водночас спеціального 
законодавчого акта з цього приводу не було ухвалено 
жодною з українських влад 1917–1921 рр.

Загалoм, вартo вiдзначити, щo Центральна Рада 
не прийняла власного закону про мирнi зiбрання, а 
пiдтвердила чиннiсть на теритoрiї України дoвoлi 
демократичної Пoстанoви Тимчасoвoгo Уряду «Прo 
зiбрання i спiлки». Права грoмадян на мирнi зiбрання 
та свoбoду страйку були пiдтвердженi в Кoнституцiї 
УНР 1918 р., але в умoвах війни вoни не були реалі-
зовані [12, с. 26].

Відповідно до Третього Універсалу від 07 листо-
пада 1917 р. Українська Центральна Рада визнавала, 
що в Українській Народній Республіці (далі – УНР) 
«має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеро-
сійською революцією», зокрема «свободу зібрань, 
союзів, страйків», фактично посилаючись на поста-
нову Тимчасового уряду від 12 квітня 1917 р. За 
ст. 17 Конституції Української Народної Республіки 
від 29 квітня 1918 р. «громадянин УНР і ніхто інший 
на території не може бути обмежений в правах, 
скільки він не переступає при тім постанов карного 
права» [2, с. 23–25]. У переліку відповідних прав від-
сутня згадка про право на зібрання, водночас один 
із проектів конституції УНР, який зберігся в архівах, 
крім вказівок про право на організацію і на страйк, 
додає ще право «змов» [9, с. 28–29], під яким дех-
то розуміє право на зібрання. Торкалися права на 
зібрання і положення ст. 19, 79–83 Конституції УНР 
від 29 квітня 1918 р., у яких встановлювався спеці-
альний порядок обмеження прав.

УНР проіснувала недовго, і в листопаді 1920 р. 
рештки армії Директорії УНР, а разом з ними і дер-
жавні діячі, науковці, громадські активісти, пере-
тнули кордон із Польщею і залишилися на чужій 
території. В еміграції продовжував свою діяльність 
уряд УНР в екзилі. Попри те, що вищі органи дер-
жавної влади УНР опинилися на території інозем-
ної держави, їхня робота, включаючи законотворчу, 
не припинилася. Таким чином, на території Польщі 
продовжувала існувати легітимна українська дер-
жавна влада, що отримала назву «Державний центр 
УНР в екзилі», який спочатку очолював С. Петлю-
ра. Результатами їх діяльності стали три докумен-
ти – Проект Адміністративного кодексу УНР 1932 р., 
Проект Тимчасового судоустрою УНР 1931 р. і Про-
ект Закону про суди в адміністративних справах 
в УНР 1932 р., які разом вичерпно врегульовували 
й охороняли відносини між людиною і публічною 
владою[10, с. 9, 14, 19].

У Проекті Адміністративного кодексу УНР 1932 р. 
IX Поділ (розділ) присвячений товариствам, спілкам, 
клубам, з’їздам і зборам – у сучасному розумінні пра-
вам на об’єднання і на мирні зібрання. Щодо з’їздів, 

нарад і конференцій встановлювався дозвільний 
порядок. Дозвіл надавався або погоджувався з Міні-
стром внутрішніх справах або в інших випадках нада-
вався управами округових або міських рад. Встанов-
лювалися підстави відмови в наданні дозволу – «якщо 
мета та предмет роботи з’їзду, наради або конференції 
перечать конституції УНР, чинним законам і держав-
ним інтересам, або коли склад їхніх упорядчиків чи 
учасників такий, що згідно з чинним законодавством 
такі з’їзди, наради чи конференції не можна допусти-
ти» [10, с. 136–138]. Також встановлювалися строки 
подачі заяви про дозвіл на проведення конкретного 
заходу – два тижні.

Дозвільний порядок реалізації права на мирні 
зібрання, а саме у вигляді зборів, встановлювався 
для окремих громадянах та всіх інших організацій, 
окрім центральних і місцевих державних установ 
у межах їхньої компетенції та організацій, яким це 
право надане законом або уставом, зареєстрованим 
чи затвердженим установленим порядком, які від-
повідно не мали отримувати дозвіл для проведення 
зборів. Для зазначеного виду зібрань заява для отри-
мання дозволу мала бути подана не менше як за три 
доби до наміченого заходу. Також встановлювався 
деталізований порядок відповіді органів, підстав 
відмови (такі самі, як і для з’їздів), строки, а також 
регламентована участь наглядача за «ладом та без-
пекою» [10, с. 138] і його права й обов’язки під час 
проведення конкретного заходу.

Що ж стосується походів і маніфестацій, то тут 
було встановлено дозвільний порядок для всіх без 
винятків суб’єктів. Строки для подачі заяви про намір 
провести захід – 2 дні для міст і селищ міського типу 
і 5 днів для сільської місцевості. Підстави для відмо-
ви в наданні дозволу були такі самі, як і для зборів, 
а також можливість порушення безпеки вуличного 
руху. Щодо цих видів зібрань була також регламенто-
вана участь поліції у їх проведенні [10, с. 139–140].

Цей правовий документ був неабияким надбан-
ням у галузі регламентування взаємовідносин між 
приватними особами і суб’єктами публічної адміні-
страції загалом і права на мирні зібрання зокрема.

Усі радянські Конституції гарантували трудящим 
право на мирні зібрання, але ця гарантія може вважа-
тися фіктивною. Так, Конституція СРСР від 05 грудня 
1936 р. (і відповідно Конституція УРСР 1937 р., що її 
дублювала) гарантувала в п. «в» та «г» ч. 1 ст. 125 гро-
мадянам СРСР свободу зібрань та мітингів і свободу 
вуличних рушень та демонстрацій відповідно, але 
прямо вказувала на необхідність її здійснення «від-
повідно до інтересів трудящих і з метою укріплення 
соціалістичного ладу» [16, с. 10]. Ґрунтуючись на 
цій нормі, радянські теоретики прямо визнавали, що 
в СРСР «здійснення політичних свобод припиняєть-
ся, коли вони використовуються проти соціалістич-
ного ладу, всупереч суспільним інтересам» та «ухва-
лено ряд заходів соціального захисту, спрямованих 
проти використання політичної свободи з антидер-
жавною або антигромадською метою» [25, с. 11].

Тоді не існувало навіть формального закріплен-
ня механізму реалізації відповідного права, не було 
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й спеціальної відповідальності за незаконні мирні 
зібрання; відповідні особи притягувалися до відпо-
відальності за хуліганство, антирадянську агітацію 
або участь у масових безпорядках. Як відзначають 
автори часів перебудови, «лише коли в ряді регіонів 
країни пройшла хвиля стихійних мітингів і демон-
страцій, місцеві органи державної влади стали при-
ймати різноманітні «тимчасові правила», «примірні 
положення» [23, с. 38].

У той період Президією Верховної Ради СРСР був 
ухвалений Указ від 28 липня 1988 р. № 9306 «Про 
порядок організації й проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів і демонстрацій у СРСР», що мав 
метою уніфіковане регулювання порядку організації 
та проведення масових заходів громадсько-політич-
ного характеру.

У цьому акті згадувалося про гарантування від-
повідного права громадянам Конституцією СРСР 
та вказувалося, що здійснення відповідних політич-
них прав забезпечується «наданням трудящим і їх 
організаціям громадських будівель, вулиць, площ 
та інших місць». Відповідно до його ст. 1, 2 про про-
ведення мітингу, зібрань, вуличних рухів або демон-
страцій уповноважені «трудових колективів підпри-
ємств, установ та закладів, органів кооперативних 
та інших громадських організацій, громадської 
самодіяльності та окремих груп громадян» мали 
зробити письмову заяву у виконавчий комітет відпо-
відної місцевої ради не пізніш ніж за десять діб до 
наміченої дати проведення зібрань. У заяві мали вка-
зуватися форма, місце проведення заходу або марш-
рути руху, час його початку та закінчення, приблиз-
на кількість учасників, прізвища, ім’я, по батькові 
уповноважених (організаторів), місце їх проживання 
та роботи (навчання), дата подання заяви [3].

Президією Верховної Ради Української РСР 
у цьому контексті «з метою забезпечення громад-
ського порядку, охорони прав та інтересів громадян 
під час проведення масових заходів» було ухвалено 
Указ від 03 серпня 1988 р. № 6347-XI «Про відпо-
відальність за порушення встановленого порядку 
організації і проведення зібрань, мітингів, вуличних 
походів і демонстрацій» [4], затверджений Законом 
Української РСР № 6831 від 12 листопада 1988 р. Цей 
акт встановлював адміністративну та кримінальну 
відповідальність за порушення зазначеного порядку, 
але жодного припису щодо додаткового регламенту-
вання порядку мирних зібрань не містив [5].

Указ Президії Верховної Ради Української РСР 
від 03 серпня 1988 р. № 6347-XI також доповнив 
Кримінальний кодекс Української РСР, ухвалений 
1960 р., ст. 187-4 «Порушення порядку організації 
і проведення зібрань, мітингів, вуличних походів 
і демонстрацій» [6].

Історичною пам’яткою вітчизняної правової 
доктрини у сфері мирних зібрань також слід вва-
жати відповідні положення конституційних актів 
кримської автономії періоду її становлення. Так, 
у ст. 66 («Свобода зборів, мітингів, вуличних походів 
та демонстрацій») проекту Конституції Кримської 
Республіки, ухваленому Меджлісом кримськотатар-

ського народу 29 грудня 1991 р., громадянам Крим-
ської Республіки забезпечувалася зазначена свобода 
зібрань, мітингів, вуличних походів і демонстрацій 
та вказувалося, що «порядок здійснення цих свобод 
із попереднім повідомленням влади встановлюється 
законом». Окремо закріплювалося право громадян 
брати участь у масових рухах, яке було віднесено до 
права на об’єднання (ст. 62 проекту) [7].

Право на мирні зібрання було передбачено нор-
мами Конституції Республіки Крим від 06 трав-
ня 1992 р. та Конституції Автономної Республіки 
Крим від 01 листопада 1995 р. Відповідне право 
закріплювалося у ст. 32 та ст. 29 цих актів, у главі 
«Політичні права та свободи» відповідно у майже 
незмінному формулюванні. Згідно із цим Республіка 
визнає та забезпечує право громадян збиратися мир-
но та без зброї, проводити збори, мітинги, вуличні 
походи та демонстрації. Заборона на здійснення цьо-
го права допускалася лише у випадках, передбаче-
них законом; така заборона могла бути оскаржена 
у судовому порядку [8].

У незалежній Україні право на мирні зібрання 
було задеклароване Конституцією України у 1996 р. 
ст. 39 «Громадяни мають право збиратися мирно, без 
зброї і проводити збори, мітинги, походи і демон-
страції, про проведення яких завчасно сповіщаються 
органи виконавчої влади чи органи місцевого само-
врядування. Обмеження щодо реалізації цього права 
може встановлюватися судом відповідно до закону 
і лише в інтересах національної безпеки та громад-
ського порядку – з метою запобігання заворушенням 
чи злочинам, для охорони здоров’я населення або 
захисту прав і свобод інших людей» [1].

Відтоді розпочався нелегкий процес нормотвор-
чості з питання регламентування відносин, які вини-
кають у процесі реалізації права на мирні зібрання 
в Україні. На необхідність унормування зазначених 
процесів вказувалося Конституційним Судом Укра-
їни ще у рішенні № 4-рп/2001 від 19 квітня 2001 р. 
у справі за конституційним поданням Міністерства 
внутрішніх справ України щодо офіційного тлума-
чення положення ч. 1 ст. 39 Конституції України про 
завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи 
місцевого самоврядування про проведення зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій (щодо законодав-
чого регулювання строків завчасного сповіщення 
з урахуванням форм мирних зібрань, їх масовості 
та часу проведення). Зазначену позицію підтримано 
і Європейським судом з прав людини неодноразово. 
Досить тривалий час нормотворці в Україні намага-
лися реалізувати цілу низку законопроектів із вказа-
ного питання, але дотепер жоден з них не набув ста-
тусу закону (законопроекти «Про порядок організації 
та проведення мирних заходів та акцій в Україні» 
№ 0991 від 14 травня 2002 р., «Про порядок органі-
зації і проведення мирних заходів та акцій в Україні» 
№ 5242-1 від 11 березня 2004 р., «Про збори, мітин-
ги, походи і демонстрації» № 5242-2 від 23 березня 
2004 р., «Про порядок організації і проведення мир-
них заходів та акцій в Україні» № 5242 від 08 квітня 
2004 р., «Про свободу мирних зібрань» № 7819 від 
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15 липня 2005 р., «Про порядок організації і прове-
дення мирних заходів та акцій в Україні» № 2646 від 
30 листопада 2006 р., «Про свободу мирних зібрань» 
№ 2646-1 від 17 січня 2007 р., «Про порядок орга-
нізації і проведення мирних заходів» № 2450 від 
06 травня 2008 р.), який визначав би порядок про-
ведення мирних зібрань і давав відповіді на окремі 
питання щодо проведення мирних зібрань. У 2012 р. 
комітет відклав розгляд законопроекту «Про порядок 
організації і проведення мирних заходів» № 0918 від 
12 грудня 2012 р., у 2013 р. було зареєстровано два 
інші законопроекти, які визначають порядок прове-
дення мирних зібрань «Про свободу мирних зібрань» 
№ 2508а від 04 липня 2013 р., «Про свободу мир-
них зібрань» № 2508а-1 від 17 липня 2013 р., однак 
ці проекти були зняті з розгляду Верховної Ради 
в листопаді 2014 р у зв’язку з тим, що вони ніколи 
не ставилися на голосування у першому читанні. 
Також відомий ще один проект Закону «Про гарантії 
на свободу зібрань», представлений на розгляд пар-
ламенту 07 грудня 2015 р. Найбільш резонансними 
є законопроекти № 3587 і № 3587-1 «Про гарантії 
свободи мирних зібрань» від 07 грудня 2015 р. і від 
11 грудня 2015 р. відповідно. За аналізом даних зако-
нопроектів Європейська комісія за демократію через 
право (Венеціанська комісія) надала свої висновки, 
які загалом мають схвальний характер. Нині процес 
законотворчості з питання мирних зібрань триває.

Висновки. Отже, варто зазначити, що Україна 
пройшла нелегкий і тривалий шлях еволюції вре-
гулювання адміністративно-правового забезпечен-
ня права на мирні зібрання. Цей досвід відповідно 
до подій і етапів історичного розвитку державнос-
ті нашої країни має бути вивчений і використаний 
сучасними науковцями та законотворцями у проце-
сі створення профільного законодавчого акта у сфе-
рі мирних зібрань, який би відповідав світовим 
стандартам у сфері захисту прав людини й осново-
положних свобод. Очевидно, що останніми роками 
Україна зробила колосальні кроки вперед у сфері 
регулювання відносин, які виникають у процесі 
реалізації права на мирні зібрання. Рівень реаліза-
ції громадянами своїх конституційних прав і свобод 
вказує на загальний рівень демократизації в держа-
ві. Тому гарантування їх безперешкодної реаліза-
ції повинно бути пріоритетом державної політики, 
особливо тепер, коли зріс рівень політичної учас-
ті громадян у суспільному житті держави. Отже, 
у найближчий час вважаємо за необхідне доопра-
цювання проектів законів № 3587 і № 3587-1 «Про 
гарантії свободи мирних зібрань» від 07 груд-
ня 2015 р. і від 11 грудня 2015 р. відповідно, що 
включатиме урахування висновків і рекомендацій 
Європейської комісії за демократію через право 
(Венеціанська комісія), наданих нею щодо згаданих 
законопроектів.
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У статті розглядається проблема можливих наслідків для розвитку державності Україні у разі визначення нової доктрини 
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В статье рассматривается проблема возможных последствий для развития государственности Украины при принятии 
новой доктрины развития суверенитета, а именно присоединения к НАТО. Этот вектор на современном этапе уже закреплен 
в Конституции Украины.
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The article deals with the problem of possible consequences for the development of statehood of Ukraine. Today, Ukraine adopted 
a new doctrine of the development of sovereignty – entry into NATO. This vector of development at the present stage is already 
enshrined in the Constitution of Ukraine.
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Актуальність теми визначається тим, що ризи-
ки втрати державного суверенітету завжди існують 
у разі вступу будь-якої країни до тих або інших між-
народних організацій. Саме в цьому міжнародно-
му процесі країна обмежує свої можливості щодо 
подальшого самостійного ведення своєї зовнішньої 
політики із захисту своїх національних інтересів.

Сьогодні Україна остаточно закріпила намір 
стати членом НАТО. Так, у преамбулі Конституції 
України визначено: «Піклуючись про зміцнення гро-
мадянської злагоди на землі України та підтверджу-
ючи європейську ідентичність Українського народу 
і незворотність європейського та євроатлантичного 
курсу України…» [1, с. 2]. Таким чином, постають 
питання про можливості вступу України до Альян-
су на сучасному етапі та про наслідки для розвитку 
державності країни і суспільства у різних галузях 
життя – насамперед політичного й економічного. 
Тому мета статті – дослідити можливості України 
найближчим часом приєднатися до НАТО, і чи від-
повідає вона сьогодні усім вимогам Альянсу, пропи-
саним у Статуті НАТО [2].

Зміна нейтрального вектору розвитку державнос-
ті на вектор обов’язковості участі у воєнних міжна-
родних організаціях, як вважають науковці, сьогодні 
пов’язана насамперед із воєнними діями на Донбасі, 
які тривають понад чотири роки. Саме вступ до цієї 
міжнародної організації, на думку вчених і законо-
давців, має припинити ситуацію на Сході України. 
Як вважають В. Горбулін, О. Семіков, В.Фуранєєв, 
І. Жовта, процес долучення, тобто вступу до НАТО, 
є стимулюючим фактором для покращання реформ 

країни, удосконалення законодавства до більш демо-
кратичних норм, як у суб’єктів воєнної організації, 
повне оновлювання армії та встановлення контролю 
й охорони над обороною держави [3]. Також існує 
інша думка науковців з приводу проблеми повного 
збереження державного суверенітету України при її 
вступу до НАТО [4].

У процесі глобалізації світу суверенітет держав 
у разі об’єднання у міжнародну організацію част-
ково передається від суб’єкта-держави до суб’єкта 
міжнародної організації. Держава у разі вступу 
в міжнародну організацію добровільно відчужує 
свій суверенітет і передає його наддержавним утво-
ренням [5]. Це відбувається у сфері законодавства, 
коли проводиться уніфікація національного права до 
стандартів уставу тієї або іншої міжнародної орга-
нізації. В економічній сфері над- чи міждержавні 
організації керують правом вводити мито й податки, 
забороняти чи дозволяти ввіз-вивіз капіталів, ого-
лошувати чи обмежувати політичні свободи, ого-
лошувати віну чи укладати мир і т. ін. Треба також 
зазначити, що суб’єкти міжнародних організацій не 
завжди є рівними за станом розвитку суспільства, 
економіки, політичних можливостей. Не дивлячись 
на стрімкий розвиток у світі глобалізаційних про-
цесів, залишаються країни, розвинуті капіталістич-
но, і країни, які тільки розвиваються. У цьому плані 
і постає питання: у системі міжнародної організації 
завжди будуть приймати рішення в інтересах країн, 
які тільки розвиваються, або все таки привалювати-
муть інтереси розвинутих капіталістичних держав? 
Більш того, учасники-держави в цій ситуації вже не 
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мають суверенітету в повному обсязі – він обмеже-
ний. Таким чином, виникла необхідність зазначити 
переваги та недоліки вступу України до НАТО.

У разі вступу нашої держави до НАТО Україна, 
звісно, братиме участь у прийнятті рішень, спря-
мованих на розвиток миру та безпеки загалом, а 
не лише в країнах НАТО. Україна зможе отримати 
гарантії щодо недоторканості своїх кордонів, тери-
торіальної цілісності та суверенітету.

Україна отримає вклад інвестицій від міжнарод-
них інвесторів. Досвід країн попередніх хвиль роз-
ширення засвідчує велике зростання закордонних 
інвестицій: у 1997 р. в економіку Польщі інвестова-
но 2,7 млрд дол., 1998 – 5 млрд, а 1999 р. – року всту-
пу Польщі до НАТО – вже 8 млрд дол. США. Стосов-
но Чехії й Угорщини цифри ще вражаючі. У1997 р. 
прямі іноземні інвестиції в економіку цих країн ста-
новили відповідно 4,2 млрд, 1998 – 9,8 і 10,2 млрд, 
1999 р. – 12,8 і 14,5 млрд дол. США. Після вступу 
Болгарії до НАТО іноземні інвестиції в економіку 
цієї країни зросли вдвічі [6].

Також необхідно зазначити, що наша держава вже 
має проект НАТО щодо створення Трастового фон-
ду для ліквідації надлишків застарілих боєприпасів 
в Україні – їх майже 133 000.

Такий проект розрахований на 12 років, і  
на його реалізацію заплановано витратити понад 
25 млн євро.

НАТО надає допомогу Україні у розв’язанні про-
блем звільнених у запас військовослужбовців. Завдя-
ки фінансовій підтримці організації в період з 1999 р. 
до 2005 р. було організовано 39 курсів із вивчення 
іноземних мов для ведення підприємницької діяль-
ності для звільнених у запас офіцерів. У 2005 р. про-
ведено вісім мовних курсів і шість спеціалізованих 
курсів, на що виділено 150 тис. євро.

Також НАТО зберегло найбільший у Європі полі-
гон «Яворів» у Львові, до забезпечення діяльності 
якого залучаються безліч приватних компаній мало-
го та середнього бізнесу. В Україні вони одержують 
роботу і замовлення стосовно надання різноманіт-
них послуг.

Вступ України в НАТО матиме велике значен-
ня, адже у разі входження країни в Альянс ми змо-
жемо приєднатися до демократичних розвинених  
націй [7].

Варто зазначити, що в такому разі Україна долу-
чається з країнами-членами НАТО до боротьби про-
ти міжнародного тероризму, розповсюдження зброї 
масового знищення, нелегального обігу наркотиків, 
торгівлі людьми, до питань захисту навколишнього 
середовища, становлення громадянського суспіль-
ства та ін.

Якщо говорити про складнощі з приводу до всту-
пу до НАТО, то сюди можна віднести, по-перше, 
те, що задля вступу нам необхідно буде навести лад 
у своїй країні. Тобто впровадити нові політичні, еко-
номічні та інші стандарти, яким сьогодні відповіда-
ють члени-країни Альянсу, запровадити нову систе-
му прозорості в державному управлінні, провести 
модернізацію економіки, впровадити нові технології 

та знайти ринки збуту національних товарів, цим же 
налагодити співпрацю з іншими країнами. Нині це 
потребує великих зусиль, і таку модернізовану сис-
тему впровадити буде вкрай важко навіть послідов-
ними діями [8].

Можна зазначити, що такі перетворення в країні, 
удосконалення системи державного адмініструван-
ня, розбудова економіки та створення армії є, звіс-
но, позитивними процесами, але відбуваються вони 
вкрай довго і важко, тому говорити про вступ до цієї 
міжнародної організації ще занадто рано.

Також дуже складною, в економічному плані, 
можна назвати реформу Збройних Сил України 
відповідно до критеріїв побудови армій оборонно-
го типу країн-членів Альянсу, яка передбачає ско-
рочення особового складу. Це може призвести до 
загострення соціальних проблем серед українських 
військових. Проте логічним результатом такого 
реформування Збройних Сил буде створена сучасна, 
фахова, високооплачувана та боєздатна армія, яка 
реально зможе ефективно захистити державу.

Характерним прикладом може слугувати укра-
їнський військово-промисловий комплекс. Можли-
ве членство України в НАТО відкриє національним 
підприємствам нові інвестиційні перспективи у краї-
нах-членах НАТО, на що вже вказує досвід ВПК кра-
їн Східної Європи. Окремі підприємства не зможуть 
скористатися такою перевагою та в умовах жорсткої 
конкуренції з ВПК високорозвинутих країн ринкової 
економіки будуть змушені закритися. І це є негатив-
ним наслідком для національної економіки [9].

Підготовка України до членства в НАТО має 
істотне значення. Цей процес стимулює досягнення 
державою високих демократичних, соціально-еконо-
мічних та оборонних стандартів як у країнах НАТО.

Та слід вказати, що Україна є членом Ради євро-
атлантичного партнерства. Працює і програма осо-
бливого співробітництва в контексті діалогу із сімо-
ма середземноморськими країнами, які не є членами 
НАТО. Мета такого діалогу – поширення безпеки 
й стабільності на весь Середземноморський регіон.

НАТО забезпечує активне співробітництво серед 
країн-членів і країн-партнерів за такими напряма-
ми: планування на випадок надзвичайних ситуацій, 
надання допомоги під час стихійного лиха, науко-
ві програми, програми з охорони навколишнього 
середовища тощо [10].

Наприклад, у 1998 р. Євроатлантичний центр 
координації реагування на катастрофи координував 
рятувальні операції у вражених повінню районах 
Західної України. ЄАЦКРК відігравав ключову роль 
у координації гуманітарної допомоги від НАТО.

У разі вступу України до Альянсу вона втра-
чає суверенність, оскільки її військовий потенціал 
повністю залежатиме та контролюватиметься НАТО.

Не можна не додати і процедуру приєднання кра-
їни до НАТО, оскільки така методика є вкрай непро-
стою.

План дій про приєднання до Альянсу, який реалі-
зовується на основі індивідуального діалогу з краї-
ною-кандидатом, розроблений з метою підтвердити 
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чіткий курс і зобов’язання стосовно подальшого роз-
ширення НАТО шляхом запровадження програми 
заходів, спрямованих на сприяння країнам-претен-
дентам у їхній підготовці до можливого майбутнього 
вступу до НАТО як членів Альянсу [11].

Отже, процедура вступу країн в організацію така:
1. Подання заявки на членство.
2. Затвердження країнами такої заявки та розро-

блення плану дій
3. Ратифікація договору та підписання Президен-

том.
Слід зауважити, що всі учасники НАТО витрача-

ють 70% сучасного доходу на утримання військових 
сил. Тому у разі ратифікації договору Україна буде 
зобов’язана щорічно виділяти кошти на утриман-
ня армії. Враховуючи тяжке економічне станови-
ще нашої країни, навряд чи ми зможемо дозволити 
собі участь у фінансування збройних сил Альянсу. 
А якщо уряд країни і погодиться на таке рішення, 
то задля цього влада змушена буде вводити ще вищі 
тарифи, податки для населення і т. д. [12].

Тому, враховуючи усі вимоги щодо виступу 
в НАТО, можна сказати, що Україна нині не відпо-
відає багатьом критеріям співробітництва, більш 
того, ми маємо тяжку ситуацію на Сході України, що 
також є неприйнятним для положень організації.

Отже, сьогодні Україна зазначила в Основному 
Законі про намір вступу до НАТО. Задля набуття 
членства в цій організації держава має відповіда-
ти певним стандартам і критеріям, яким відповіда-
ють країни Альянсу, але яким не відповідає Україна. 
У разі проведення дієвих реформ і реального їх вті-
лення в життя Україна повинна пройти довгий шлях 
перебудови основних інституцій системи держав-
ного управління. Це означає, що слід провести гло-
бальну конституційну реформу, яка вплине на форму 
держави і систему державного апарату.

Також більшість учених-практиків мають думку, 
що наявність наднаціональних елементів у структу-
рі міжнародної організації призводить до обмежен-
ня суверенітету країни, яка є суб’єктом наддержав-
ної міжнародної організації. Більш того, сьогодні 
у складі міжнародної організації є країни розвинутої 
капіталістичної системи, а є країни, які тільки розви-
ваються. Немає ніякої гарантії, що прийняття міжна-
родною організацією рішення відповідатиме інтер-
есам національної політики для кожного суб’єкта 
об’єднання. Тому сучасна система міжнародних від-
носин із приводу створення й організації діяльності 
НАТО, ЄС характеризується високим рівнем взаємо-
залежності, що впливає на зменшення і трансформа-
цію ролі державного суверенітету.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України. № 268-VIII від 07 лютого 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/.
2. Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 04 квітня 1949 р. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/

official_texts_ 17120.htm.
3. Див.: Вступ до НАТО – стратегічний вибір України / за заг. ред О.І. Соскіна. Київ : Ін-т трансформації суспільства, 

2008. 192 с.
4. Білоус Л.В. Україна і НАТО: до питання історіографії дослідження проблеми. Прикарпатський вісник НТШ.  

Думка. 2014. № 3 (27). С. 108–121.
5. Див.: Міжнародні системи і глобальний розвиток / за ред. Л.В. Губерського, В.А. Манджоли. Київ : Київський 

ун-т, 2008. 606 с.
6. Галик В. Україна в Європі і світі. URL: https://pidruchniki.com /1787010755637/politologiya/vstup_ukrayini_nato_

perevagi_nedoliki_chlenstva.
7. Дзюба С.О. Нужно ли Украине вступление в НАТО. URL: https://3222.ua/article/chi_potrben_ukran_vstup_do_nato.htm.
8. Беззуб І. Україна_НАТО: стан та перспектива взаємовідносин. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=2751:ukrajina-nato-stan-ta-perspektivi-vzaemovidnosin&catid=8&Itemid=350.
9. Україна як майбутній член Організації Північноатлантичного договору. URL: https://vuzlit.ru/1112980/ukrayina_yak_

maybutniychlen_ organizatsiyipivnichnoatlantichnogo_dogovoru.
10. Про НАТО. URL: http://newzz.in.ua/main/1148826893-pro-nato.html.
11. Переваги членства в НАТО. URL: https://siver.com.ua/forum/19-18-1.
12. Україна – НАТО. URL: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua.



44

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

© Е. В. Вакулович, 2019

УДК 347.44(477)

Вакулович Е. В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу 

Харківського національного університету внутрішніх справ

ПРО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВЖИВАННЯ 
КАТЕГОРІЇ ПУБЛІЧНОСТІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОЇ ВЛАСТИВОСТІ 

ОКРЕМОГО ВИДУ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ON THE ISSUE OF THE EXPEDIENCY OF USING 
THE CATEGORY OF PUBLICITY AS THE DEFINING PROPERTIES 

OF A SEPARATE TYPE OF CONTRACTUAL OBLIGATION

У статті проведено порівняльний аналіз тлумачення ознаки публічності, яка притаманна діаметрально протилежним за 
своєю суттю та змістом видам угод – публічному договору та адміністративному договору, що укладаються в межах і на під-
ставі норм цивільного та адміністративного законодавства.

Ключові слова: публічний договір, адміністративний договір, публічність, цивільне право, адміністративне право, 
цивільно-правовий договір, договір.

В статье проведен сравнительный анализ толкования признака публичности, который присущ диаметрально противопо-
ложным по своей сути и содержанию видам сделок − публичному договору и административному договору, которые заклю-
чаются в рамках и на основании норм гражданского и административного законодательства, соответственно, собственно 
сравнительный анализ был проведен на основании исследования сферы действия обоих видов договоров, оснований возник-
новения последних, характерных признаков, особенностей, а также выяснения содержимого понятия «публичный». 

Ключевые слова: публичный договор, административный договор, публичность, гражданское право, административное 
право, гражданско-правовой договор, договор.

The article provides a comparative analysis of the interpretation of the publicity attribute, which is inherent in diametrically 
opposite in its essence and content types of transactions − a public contract and administrative contract, which are concluded within 
the framework and on the basis of civil and administrative legislation, respectively, a comparative analysis was carried out the scope of 
both types of contracts, the reasons for the occurrence of the latter, the characteristic features, characteristics, as well as the clarification 
of the contents “public” concept.

Key words: public contract, administrative contract, publicity, civil law, administrative law, civil law contract, contract.

Постановка проблеми. Останнім часом в юри-
спруденції набуває поширення вживання категорії 
публічності, прикладом є поява таких понять, як 
«публічне управління», «публічне адміністрування», 
«публічна влада», «публічний порядок», «публічний 
службовець» тощо. Всі вони переважно призначе-
ні для вживання в адміністративно-правовій сфері, 
є порівняно новими для неї та, по суті, прийшли на 
заміну таким поняттям, як «держава» та «громада», 
отримавши нове смислове наповнення в поєднанні 
з утвердженням суто людиноцентриського підходу. 
В інших галузях права, зокрема галузі цивільного 
права, ознака публічності є усталеною та вживається 
вже тривалий час. З огляду на докорінну відмінність 
цивільного та адміністративного права за характе-
ром відносин і способом їх врегулювання заслуговує 
на увагу зміст однієї та тієї самої категорії публіч-
ності щодо її вживання в обох галузях права. 

Особливої актуальності зазначене набуває в контек-
сті договорів, які укладаються в межах цивільно-пра-
вових та адміністративно-правових відносин, йдеться 
про публічний та адміністративні договори відповідно. 
Забігаючи наперед, зазначимо, що публічність як одна 
із найсуттєвіших ознак, притаманних обом видам дого-

ворів, має дещо відмінний зміст, який явно не відпові-
дає сутності, меті та значенню одного з видів договору, 
зважаючи на сучасне змістовне наповнення першої. 
За таких умов належність однієї та тієї самої ознаки 
в істотно відмінному значенні порушує низку питань 
щодо взаємного зв’язку інститутів договору в названих 
галузях права, які мають дещо схожу суть.

Ступінь наукового вивчення проблеми. З огля-
ду на те, що публічні явища притаманні різним галу-
зям юриспруденції, вони висвітлювались у наукових 
дослідженнях багатьох вчених переважно в галузях 
цивільного (Л.М. Баранової, Т.І. Бєгової, В.І. Бори-
сової, Л.О. Доліненко, О.О. Круглової, В.О. Кучери, 
І.А. Покровского, С.О. Сарновської, І.В. Спасибо-
Фатєєвої, Г.Б. Яновицької, В.Л. Яроцького) та адмі-
ністративного права (Ю.П. Битяка, В.В. Богуцького, 
В.М. Гаращука, В.В. Зуй, Т.О. Коломоєць, Р.О. Куй-
біди, І.М. Мінаєва, А.В. Нестерова, Д.М. Павлова, 
О.В. Синьова, М.І. Смоковича, В.І. Шишкіна), зокре-
ма в контексті визначення змісту та сутності адміні-
стративних і публічних договорів. Але всі вони, як 
правило, стосувались з’ясуванняч змісту та особли-
востей процедури укладання договорів, а їх публіч-
ний характер розглядався як аксіома.
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Мета статті зумовлена необхідністю переосмис-
лення поняття «публічний», яке останнім часом 
активно використовується цивільно-правовою нау-
кою та наукою адміністративного права як характер-
на риса інституту договору притаманного обом галу-
зям права, а також з’ясуванням питання доцільності 
визначення публічного договору та адміністративно-
го договору як такого, що має публічний характер.

Виклад основного матеріалу. Оскільки цивіль-
ний і адміністративний договори існують у прин-
ципово різних галузях права, перш за все вважаємо 
за необхідне надати коротку характеристику обом 
видам правовідносин, для врегулювання яких при-
значені названі угоди. Поняття «цивільно-правові 
відносини» є доволі усталеним в юриспруденції – 
«це майнові та особисті немайнові відносини (вре-
гульовані нормами сучасного цивільного права) між 
майново відокремленими, юридично рівними учас-
никами, що є носіями суб’єктивних цивільних прав 
і обов’язків, які виникають, змінюються, припиня-
ються на підставі юридичних фактів і забезпечу-
ються можливістю застосування засобів державного 
примусу» [1, с. 22]. Вони виникають, розвиваються, 
змінюються та припиняються в сфері цивільного 
права, яке є приватною галуззю права [2, с. 7, 11], 
для якого характерне використання диспозитивно-
го методу регулювання правовідношень [3, с. 13], 
що втілюється в нормах цивільного законодавства, 
самим правовідносинам притаманна юридична рів-
ність, вільне волевиявлення та майнова незалежність 
учасників один від одного. Набуваючи майнового 
характеру, цивільно-правові відносини виникають 
на підставі правочинів, у тому числі договорів, із 
метою отримання благ, які мають грошову вартість, а 
відповідно, й економічну цінність, тобто йдеться про 
«товарні відносини двох видів: а) відносини динамі-
ки товарного обігу, який відбувається в суспільстві 
(перехід товарів від одних осіб до інших у дого-
вірних відносинах, під час відшкодування завданої 
майнової шкоди); б) відносини його статики, що 
виникають стосовно належності матеріальних благ 
окремим учасникам суспільного життя (відносини 
власності, володіння тощо)» [3, c. 10].

Цивільно-правові відносини – це суспільні від-
носини майнового та особистого немайнового 
характеру, що регулюються нормами цивільного 
права, між рівними та незалежними один від одно-
го учасниками, які наділені суб’єктивними пра-
вами та обов’язками. Здебільшого їм, як нами вже 
було опосередковано зазначено, притаманний влас-
ний специфічний метод правового регулювання – 
«сукупність правових засобів і прийомів впливу на 
майнові та особисті немайнові відносини, що відби-
ваються в цивільно-правових нормах. Цивільно-пра-
вовий метод має таку визначальну ознаку, як юри-
дична рівність сторін» [1, с. 11], їх диспозитивність, 
самостійність і незалежність. Необхідно погодитись 
із О.О. Кругловою, яка до характерних рис цивільно-
правового методу регулювання зараховує такі озна-
ки: юридична рівність, диспозитивність, ініціатива 
в формуванні і реалізації цивільних правовідносин, 

майновий характер заходів цивільно-правової відпо-
відальності [4, с. 8−9]. Сутність юридичної рівності 
сторін полягає в тому, що учасники правовідносин 
не підпорядковані одне одному, вони знаходяться 
в рівному правовому становищі, а отже, не мають 
права давати наказів, вказівок і розпоряджень одне 
одному. Всі питання, пов’язані з вибором і органі-
зацією зв’язків господарського характеру, суб’єкти 
вирішують самостійно, керуючись власною волею 
та однаковою мірою несуть цивільну відповідаль-
ність. Диспозитивність як провідна ознака цивіль-
но-правового методу відображається в тому, що 
суб’єкти на підставі наявних у них цивільних прав 
і обов’язків самостійно визначають шлях власної 
поведінки, що безпосередньо впливає на подаль-
ший розвиток цивільних правовідносин. Ініціатива 
в формуванні і реалізації цивільних правовідносин 
належить виключно суб’єктам цивільного права, дії 
яких призводять до виникнення вказаних правовід-
ношень. Майновий характер заходів цивільно-пра-
вової відповідальності відображається в тому, що 
особа, яка вчинила цивільне правопорушення, перш 
за все, зазнає негативних наслідків матеріального 
характеру, оскільки має відшкодувати завдану шкоду 
в повному обсязі та грошовому еквіваленті, навіть 
якщо така шкода визначена не як матеріальна, а як 
моральна. Для цивільно-правової відповідальності 
є характерним і те, що шкода, завдана однією осо-
бою, може бути відшкодована іншою, а власне від-
повідальність засновується на презумпції вини від-
повідача. 

Одночасно, використання диспозитивного мето-
ду для упорядкування правовідношень цивільно-
правового характеру не є абсолютним, а визначаль-
ні принципи побудови цивільно-правових відносин 
зазнають певних обмежень. Тобто всі вище надані 
характеристики не є виключними, проте переважа-
ють у всьому масиві цивільно-правових відносин. 
Прикладом некласичного застосування диспози-
тивного методу врегулювання відносин цивільного 
права є публічний договір, «в якому одна сторона 
− підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати 
продаж товарів, виконання робіт або надання послуг 
кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, 
перевезення транспортом загального користуван-
ня, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське 
обслуговування тощо)» [5] (ч. 1 ст. 633 Цивільного 
кодексу України). 

Цей вид договірного зобов’язання призначений 
для урівноваження правового становища суб’єктів 
угоди, де обов’язковим учасником є підприємець-
монополіст у сфері торгівлі чи представлення 
послуг. Із цією метою останньому прямо заборонено 
відмовляти в укладенні договору той особі, яка вияв-
ляє бажання її укласти, чи надавати якому-небудь 
учаснику перевагу, якщо інше прямо передбачено 
законом, а всі умови договору, як істотні, так і неіс-
тотні, мають бути для всіх потенційних суб’єктів 
учасників договору однаковими. В цьому випадку 
публічність як одна із головних ознак такого виду 
договору прямо випливає з його назви, на відміну від 
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адміністративного договору, де публічність як його 
риса випливає з сутності та характеру сфери, в який 
він має місце. Тому далі необхідно визначити понят-
тя адміністративного договору, його ознаки, а також 
сферу правовідносин, на яку він поширюється.

Адміністративне право є діаметрально протилеж-
ним цивільному праву, воно належить до публічного 
права [6] та являє собою «галузь права (сукупність 
правових норм), що регулює з метою реалізації 
завдань і функцій держави суспільні відносини 
управлінського характеру, які складаються у сфері 
виконавчої влади, внутрішньоорганізаційній діяль-
ності інших державних органів, а також у процесі 
здійснення громадськими організаціями, їх орга-
нами зовнішніх юридично-владних повноважень» 
[7, с. 19]. Приписи адміністративного законодавства 
призначені для упорядкування та врегулювання від-
носин, що виникають із приводу здійснення держав-
ного управління, в тому числі реалізації виконавчої 
влади. 

На противагу цивільному праву, де основним 
є диспозитивний метод врегулювання, в адміні-
стративному праві переважає імперативний метод 
регулювання, який «базується на відносинах субор-
динації між учасниками суспільних відносин, а це 
є ознакою так званого імперативного методу (або 
методу владних приписів)» [8, с. 31], тобто методу 
влади та підпорядкування, де значення має лише 
воля та бажання одного з учасників правовідносин. 
Для імперативного методу характерне встановлення 
чітких правил поведінки, частіше на законодавчому 
рівні, та пряма заборона щодо здійснення окремих 
діянь, а також наявність кількох альтернативних 
варіантів поведінки, з яких особа має право вибрати 
найприйнятніший для неї. Здебільшого адміністра-
тивно-правові відносини формуються в сфері дер-
жавного управління, публічного адміністрування, 
їх учасники наділені сукупністю адміністративних 
прав і обов’язків, а самі відносини регулюються 
нормами адміністративного законодавства. Тому 
адміністративно-правовим відносинам притаманна 
низка специфічних рис (за Д.М. Павловим), серед 
них найбільш суттєвими є такі: «вони виникають 
у сфері публічного (насамперед державного) управ-
ління в процесі здійснення повсякденної реалізації 
завдань і функцій на основі адміністративно-право-
вих норм; одним з учасників цих відносин завжди 
є відповідний орган виконавчої влади (його посадова 
особа) або інший носій владних повноважень; одна зі 
сторін адміністративно-правових відносин наділена 
державно-владними повноваженнями, може прийма-
ти в односторонньому порядку рішення й застосову-
вати примус щодо іншої сторони у разі порушення 
адміністративно-правових норм, при цьому орган 
управління зобов’язаний реалізовувати свої матері-
альні та процесуальні права; порушення учасником 
адміністративно-правових відносин вимог адмі-
ністративного законодавства призводить до його 
відповідальності (адміністративної, дисциплінар-
ної, кримінальної) перед державою в особі її орга-
нів» [9, с. 22−23]. На нашу думку, наведені ознаки 

найяскравіше відображають відмінність цивільної 
та адміністративної галузі права. Отже, цивільне від 
адміністративного права відрізняється, перш за все, 
своїм предметом, методом і сферою регулювання, 
тому загалом треба підтримати позицію О.О. Круг-
лової: «Від адміністративного права цивільне відріз-
няється тим, що адміністративне право належить до 
сфери зобов’язувального правового регулювання, а 
цивільному праву властивий дозвільно-диспозитив-
ний характер. Організаційним відносинам, які регу-
люють адміністративне право, властивий характер 
влади і підкорення, що в цивільному праві, де сторо-
ни не мають змоги і не мають діяти на засадах при-
мусу, неможливе» [4, с. 10]. 

Цілком обґрунтованим є і те, що сутність адміні-
стративного договору містить основні риси адміні-
стративного права та відбивається в його дефініції: 
«Адміністративний договір − спільний правовий акт 
суб’єктів владних повноважень або правовий акт за 
участю суб’єкта владних повноважень та іншої осо-
би, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має фор-
му договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, 
визначає взаємні права та обов’язки його учасників 
у публічно-правовій сфері й укладається на підставі 
закону: а) задля розмежування компетенції чи визна-
чення порядку взаємодії між суб’єктами владних 
повноважень; б) задля делегування публічно-влад-
них управлінських функцій; в) задля перерозподі-
лу або об’єднання бюджетних коштів у випадках, 
визначених законом; г) замість видання індивіду-
ального акта; ґ) задля врегулювання питань надання 
адміністративних послуг» [10] (п. 16 ч. 1 ст. 4 Кодек-
су адміністративного судочинства України). Як бачи-
мо, публічність є одною з ознак цього виду договору, 
вона визначає його призначення та сутність. Деякі 
науковці прямо наголошують на зазначеній ознаці 
у власних визначеннях поняття «адміністративний 
договір», наприклад М.І. Смокович розглядає адмі-
ністративний договір як «різновид публічного дого-
вору, який стосується добровільного волевиявлення 
сторін, однією з яких є орган влади або суб’єкт, яко-
му делеговано владні управлінські функції, та укла-
дається з метою реалізації цими суб’єктами владних 
управлінських функцій без застосування примусу до 
виконання зобов’язань іншою стороною» [11, c. 98].

Особливостями адміністративного договору є те, 
що він за своєю юридичною природою є не адміні-
стративним актом, а угодою організуючого характе-
ру [12, c. 120], обов’язковим суб’єктом якого є учас-
ник наділений владними повноваженнями, який діє 
в публічних, а не у власних (приватних) інтересах. 
Як правило, процедура укладення адміністративно-
го договору чітко регламентована законодавством, 
що не дає суб’єкту владних повноважень абсолют-
ної свободи щодо вибору контрагента та визначення 
суттєвих умов договору. Причому на укладення дого-
вору в публічних інтересах суб’єкт владних повно-
важень – ініціатор договору уповноважений відпо-
відним управлінським рішенням, владним вольовим 
приписом [13]. У такому контексті погоджуємось із 
Р.О. Куйбідою та В.І. Шишкіним, які акцентують: 
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«Адміністративного договору не властиві повною 
мірою засади вільного волевиявлення, свободи дого-
вору, юридичної рівності, що характерні для регулю-
вання цивільних договорів» [14, c. 398]. Все зазна-
чене лише підкреслює, що обидва договори, будучи 
абсолютно відмінними за своєю сутністю, є публіч-
ними, що, в принципі, не можливо з урахуванням 
особливостей цивільно-правової і адміністративно-
правової сфери, в яких вони виникають. 

Зазначене зумовлює необхідність дослідження 
змістовного наповнення поняття «публічний», яке 
трактується як:

– «відкритий, гласний, суспільний» [15, c. 560] 
(Словник іншомовних слів);

– «який відбувається в присутності публіки, 
людей; прилюдний, привселюдний, гласний, від-
критий; призначений для широкого відвідування, 
користування; громадський, загальний, загально-
доступний; стосується публіки» [16, c. 843] (Новий 
тлумачний словник української мови);

– «державна (або публічна) влада для розв’язання 
певної проблеми або сукупності взаємопов’язаних 
проблем» [17, с. 22] (за А. Пал Леслі);

– «те, що виробляється державою, а не ринком» 
[18, с. 29] (за В. Парсонс);

– «здатність виражати «загальні інтереси», від-
критість, прозорість для «публіки»» [19, с. 102] (за 
О.Ю. Малиновою та А.Ю. Сунгуровою).

З вищенаведених дефініцій вбачається, що кате-
горія публічності свідчить про приналежність тієї 
чи іншої діяльності чи об’єкта до держави та орга-
нів державної влади. Вона пов’язана з прийняттям 
рішень уповноваженими посадовими особами, що 
приймаються в рамках закону та в інтересах суспіль-
ства, а також мають загально-соціальну спрямова-
ність. Зазначене певною мірою відбивається в низці 
нормативно-правових актів, в яких визначені дефіні-
ції публічних об’єктів і діяльності: 

– «публічна служба − діяльність на державних 
політичних посадах, у державних колегіальних орга-
нах, професійна діяльність суддів, прокурорів, вій-
ськова служба, альтернативна (невійськова) служба, 
інша державна служба, патронатна служба в держав-
них органах, служба в органах влади Автономної 
Республіки Крим, органах місцевого самоврядуван-
ня» [10] (п. 17 ч. 1 ст. 4 Кодекс адміністративного 
судочинства України);

– «публічна закупівля − придбання замовником 
товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому 
законодавством» [20] (п. 20 ч. 1 ст. 20 Закону України 
«Про публічні закупівлі»);

– «публічна пропозиція цінних паперів − пропо-
зиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, 
про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, 
визначених такою пропозицією, що здійснюється 
з урахуванням вимог, встановлених законодавством» 
[21] (п. 1 ст. 34 Закон України «Про цінні папери 
та фондовий ринок»).

В юриспруденції поширеними є і інші поняття, 
які мають публічний характер, розглянемо їх на при-
кладі двох категорій – публічна влада та публічні 

послуги. Так, І.М. Мінаєва, досліджуючи складни-
ки поняття «публічна влада», пропонує авторську 
дефініцію останньої як «цілісної системи органів 
державної влади та органів місцевого самовряду-
вання, що здійснюють управління суспільно значу-
щими справами від імені та за дорученням сувере-
на – народу, постійно діють у правовому режимі під 
час реалізації організаційно-розпорядчих функцій 
і повноважень через визначені Конституцією Укра-
їни та законами України форми реалізації управлін-
ня справами держави і територіальних громад, які 
функціонують згідно з їх статусами у всіх сферах 
і в територіальних одиницях держави» [22, с. 9]. 
Публічну владу з політичною владою, що здійсню-
ється в інтересах суспільства, безпосередньо наро-
дом через відповідні органи державної влади ото-
тожнює і Ю.С. Шемшученко, виокремлюючи такі 
види першої: «1) влада народу як безпосереднє наро-
довладдя, безпосередня демократія (вибори, рефе-
рендуми); 2) державна влада – виконавча, законо-
давча, судова; 3) місцеве самоврядування – місцева 
публічна влада, що здійснюється територіальними 
громадами, представницькими органами місцевого 
самоврядування» [23, с. 553]. 

Поняття «публічні послуги» за своєю змістовною 
сутністю наближене до публічної влади, оскільки 
вони надаються громадянам органами державної 
влади та їх посадовими особами, мають юридичне 
та соціальне значення [24, с. 292] і надаються особам 
із метою забезпечення їх прав, свобод і інтересів. Під 
публічними послугами необхідно розуміти «послу-
ги, що надаються публічним сектором (тобто органа-
ми державної влади, органами місцевого самовряду-
вання, підприємствами, установами та організаціями 
державної та комунальної форми власності), а в окре-
мих випадках – приватним сектором під відпові-
дальність публічного сектору (публічної влади) і за 
рахунок публічних коштів (тобто коштів державно-
го і місцевих бюджетів)» [25, с. 43]. За допомогою 
представлення населенню публічних послуг забез-
печується реалізація як загальних суспільних інтер-
есів, так і інтересів окремих його груп і індивідів, за 
допомогою використання органами державної влади 
та місцевого самоврядування, публічної та приват-
ної власності, широкому не персоніфікованому колу 
осіб, хоча реально в кожному окремому випадку 
вони надаються конкретній особі. А.В. Нестеров до 
ознак публічних послуг зараховує їх добровільність, 
пояснюючи це тим, що, ані держава, ані її органи не 
примушують особу до користування такими видами 
послуг: фізичні та юридичні особи за необхідності 
самі звертаються до відповідних державних установ 
і організацій [26, с. 17]. Дещо інакше досліджувану 
категорію характеризує Д.М. Щекін − це «суспільно-
значуща діяльність; наявність спеціального суб’єкта 
(державного органу влади; муніципального органу 
влади; державної або муніципальної установи чи 
підприємства); індивідуальний характер послуги 
для її споживача; наявність спеціального інтересу 
у споживача послуги в такій діяльності; добровільне 
отримання споживачем публічних послуг» [27, с. 9].
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Поєднуючи етимологічне значення категорії 
публічність з її вживанням у характерних слово-
сполученнях, що позначають окремі види діяльнос-
ті, в тому числі тих, результатом яких є укладення 
договорів, можемо дійти висновку, що ця ознака вка-
зує на таке: до «публічної діяльності» та її наслід-
ків і результатів мають відношення держава, органи 
державної влади та місцевого самоврядування, гро-
мадські організації та інші установи та організації, 
як правило, державної форми власності; така діяль-
ність і її результати спрямовані на виконання завдань 
держави; вона має соціальну спрямованість, оскіль-
ки призначена для забезпечення прав свобод, а також 
задоволення інтересів суспільства, його окремих 
груп і індивідів; сама по собі діяльність є «доступ-
ною» для широкого загалу людей, а її наслідки спо-
стерігаються громадськістю. Публічність завжди 
є там, де є конструкція: «Держава – для людей». 

Висновки. Екстраполюючи такі ознаки на між-
галузевий інститут договору в цивільному та адмі-

ністративному праві, можемо дійти висновку, що 
порівнюючи зміст, призначення та сутність цивіль-
но-правового договору та адміністративного дого-
вору, визначення останнього як публічного є більш 
обґрунтованим і відповідає етимологічному зна-
ченню поняття «публічність», оскільки в такому 
випадку основна характерна риса вказує на те, що 
такі вили діяльності, її наслідки та результати стосу-
ються держави та її органів. У такому сенсі публіч-
ний договір у цивільному праві некоректно називати 
саме публічним, з огляду на те, що він хоча і спря-
мований на задоволення потреб широкого загалу 
суспільства, здійснюється підприємцями, які пере-
важно не мають відношення до держави її органів 
і діяльності. Використання слова «публічний» щодо 
цивільно-правового договору, по суті, наділяє остан-
ній помилковими ознаками, що насправді йому не 
належать. Тому, на нашу думку, доцільно розглянути 
змогу позначати такий договір іншими термінами, 
наприклад «відкритий» або «загальнодоступний».
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ОСОБИСТИХ 
МАЙНОВИХ І НЕМАЙНОВИХ ПРАВ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

THE PROBLEM QUESTIONS OF INHERITANCE OF PERSONAL PROPERTY 
AND NON-PROPERTY RIGHTS: THE CIVIL-LAW ASPECT

У статті досліджено особливості особистих немайнових прав як можливого предмета спадкових відносин. Розкрито 
зв’язок між особистими майновими і немайновими правами та його вплив на статус останніх як предмета спадщини. Визна-
чені особливості правового регулювання спадкування особистих майнових і немайнових прав в окремих сферах суспільних 
відносин. Доведено необхідність та доцільність спадкування особистих немайнових прав автора.

Ключові слова: особисті майнові права, особисті немайнові права, спадкування, спадщина, авторське право.

В статье исследованы особенности личных неимущественных прав как возможного предмета наследственных отноше-
ний. Раскрыта связь между личными имущественными и неимущественными правами и их влиянием на статус последних 
как предмета наследства. Определены особенности правового регулирования наследования личных имущественных и неиму-
щественных прав в отдельных сферах общественных отношений. Доказана необходимость и целесообразность наследования 
личных неимущественных прав автора.

Ключевые слова: личные имущественные права, личные неимущественные права, наследование, наследство, авторское 
право.

The article deals with the features of personal non-property rights as a possible subject of hereditary relations. The relationship 
between personal property and non-property rights and their influence on the status of the latter as an object of inheritance were 
discovered. There were determined the specific features of the legal regulation of inheritance of personal property and non-property 
rights in certain spheres of public relations. The necessity and expediency of inheritance of personal non-property rights of the author 
was proved.

Key words: personal property rights, personal non-property rights, inheritance, copyright.

Актуальність теми. Проблематика спадкування 
особистих майнових та немайнових прав найбільш 
гостро постає в контексті відносин інтелектуальної 
власності, а саме в площині авторства. Трансформа-
ція вітчизняного законодавства на шляху до інтегра-
ції в ЄС розкриває найбільш спірні та складні для 
врегулювання питання, відкриваючи можливість для 
вдосконалення національного законодавства засоба-
ми імплементації найкращих розробок європейських 
та світових законодавців. Однак щодо врегулюван-
ня спадкування особистих майнових і немайнових 
прав вітчизняна цивілістика має надзвичайно вели-
кий досвід та потужну школу. Головна ж проблема 
та дилема полягають у тому, який же саме механізм 
правового регулювання використання посттанатив-
них особистих немайнових та майнових прав обра-
ти. Справа в тому, що спадкування як цивільно-пра-
вовий інститут є комплексним та передбачає не лише 
використання спадкоємцями благ, які залишені спад-
кодавцями як результат їхньої життєдіяльності, але 
і виникнення у спадкоємців цілої низки нових прав 
та зобов’язань. Зокрема, йдеться про можливість 
комерціалізації ознак особистості її спадкоємця-
ми, а також захист доброго ім’я померлого. З точки 
зору первісного власника такого комплексу прав їх 
подальше використання вже йому не загрожує та не 
шкодить, однак сама наявність цих прав породжує 
необхідність правового врегулювання їх викорис-
тання. Оптимізація та раціоналізація процесу право-

вого забезпечення спадкування особистих майнових 
і немайнових прав актуалізується ще й через те, що 
вітчизняна цивільно-правова доктрина здатна запро-
понувати ефективні механізми практичного втілення 
цього інституту. 

Ступінь наукової розробки теми. Беззапере-
чним є той факт, що найбільшого висвітлення в сучас-
ній вітчизняній науковій доктрині отримали питання 
спадкування особистих майнових і немайнових прав 
саме в сфері відносин з приводу авторських та суміж-
них прав. Так, найбільш вагомими в цьому контексті 
є дослідження О.В. Басай, С.О. Бутнік-Сіверсько-
го, А.В. Гончарової, К.О. Дубової, О.О. Сіроштан, 
Р.О. Стефанчука, Л.В. Федюк, О.Ю. Цибульської 
та інших.

Мета статті. Метою цієї статті є аналіз найбільш 
гострих проблем правового закріплення спадкуван-
ня особистих майнових і немайнових прав.

Виклад матеріалу. Відносини спадкування завжди 
характеризуються складністю як теоретичного, 
так і практичного забезпечення, оскільки пов’язані 
з механізмами правового регулювання одразу 
в декількох сферах суспільних відносин. З одного 
боку, використовується правовий режим спадкуван-
ня, з іншого – комплекс правових засобів регулю-
вання режиму майна чи обсягу прав та зобов’язань, 
які успадковуються. Через це відносини спадкуван-
ня іноді переобтяжені моделями цивільно-правово-
го регулювання, але завжди мають чітку структуру 
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реалізації, за якої норми, що регулюють сам процес 
спадкування, відіграють роль забезпечуючого еле-
мента та певних меж здійснення переходу та розпо-
ділу спадщини. 

Стосовно майнових прав – прав, джерелом похо-
дження яких є майно, але які відмінні від права 
власності та виконують самостійну функцію (забез-
печення економічних інтересів особи), вони маючи 
економічний зміст, завжди пов’язані з матеріаль-
ними благами. Комплекс майнових та немайнових 
прав, що належали спадкодавцеві та не припинили-
ся на момент або внаслідок його смерті, формують 
спадщину.

Насправді, проблем правового регулювання про-
цесу спадкування особистих майнових і немайнових 
прав є безліч, але в рамках цього експрес-аналізу 
слід зупинитися на таких найбільш гострих про-
блемах, що мають теоретико-методологічні витоки 
суперечливості правового закріплення. По-перше, 
звертає на себе увагу співставлення змісту особис-
тих немайнових прав та самої можливості їх спад-
кування. По-друге, актуальним є визначення обсягу 
особистих немайнових прав, які можуть бути успад-
ковані, а також меж реалізації особистих майнових 
прав. 

За загальним правилом ЦК України відповідно 
до ст. 1219 «особисті немайнові права не входять 
до складу спадщини», оскільки вони нерозривно 
пов’язані з особою спадкодавця, щоправда, так само 
не входять до складу спадщини і деякі майнові пра-
ва: «право на участь у товариствах та право членства 
в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено 
законом або їх установчими документами; право на 
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я; права на аліменти, пенсію, 
допомогу або інші виплати, встановлені законом; 
деякі права та обов’язки особи як кредитора або 
боржника» [1]. При цьому ЦК України в цьому разі 
є категоричним, оскільки він не містить винятків 
щодо успадкування особистих немайнових прав, 
хоча, на нашу думку, такі винятки можливі. 

Отже, особисті немайнові права визначаються 
ст. 269 ЦК України як права, що «належать кож-
ній фізичній особі від народження або за законом. 
Особисті немайнові права фізичної особи не мають 
економічного змісту» [1]. Подальший аналіз вказа-
ної норми засвідчує, що такі права тісно пов’язані 
із конкретною фізичною особою; не мають жодно-
го економічного змісту, але при цьому можуть бути 
джерелом для виникнення особистих майнових 
прав; фізична особа не може бути позбавлена осо-
бистих немайнових прав або відмовитися від них. 

З таких позицій цілком природним є висновок 
стосовно наявності умов, які хоча і формально, 
але ув’язують можливість перебування особистих 
немайнових прав у складі спадщини – на момент 
смерті спадкодавця особисті немайнові прав закрі-
плені за ним. 

Беручи до уваги норму ч. 1 ст. 271 ЦК України 
стосовно того, що «зміст особистого немайнового 
права становить можливість фізичної особи вільно, 

на власний розсуд визначати свою поведінку у сфе-
рі свого приватного життя» [1], можна зробити такі 
висновки:

– по-перше, беззаперечним є той факт, що після 
смерті фізичної особи лінія її поведінки може про-
довжуватися виключно щодо ділової чи особистої 
репутації;

– по-друге, через тісний нерозривний зв’язок осо-
бистих майнових та немайнових прав, зменшення 
обсягу або якості останніх може впливати на зміну 
цінності майнових прав, які формують спадщину. 
Це, зокрема, стосується ділової репутації;

– по-третє, деякі особисті немайнові права, що 
є підґрунтям та джерелом для похідних майнових 
прав (наприклад, авторство) можуть оскаржуватися 
в судовому порядку, що своїми юридичними наслід-
ками може мати зміну власника похідних майнових 
прав (право на винагороду, роялті тощо).

Таким чином, можна зробити логічний висно-
вок, що посттанативне значення особистих немай-
нових прав, метою яких є отримання комерційного 
результату від користування, наприклад, діловим 
ім’ям та репутацією спадкодавця полягає у необхід-
ності наділення спадкоємців необхідним обсягом 
прав  щодо захисту спадщини. 

ЦК України чітко розділяє всі особисті немайно-
ві права на такі категорії: особисті немайнові права 
фізичної особи, що забезпечують її природне існу-
вання і якими вона володіє довічно (ст. 281–293 ЦК 
України); та особисті немайнові права фізичної осо-
би, що забезпечують її соціальне буття (ст. 294–
315 ЦК України), серед яких найбільший інтерес 
у рамках цього дослідження викликають: право на 
ім’я, його зміну та використання; повагу до гідності 
і честі; повагу до людини, яка померла; недоторкан-
ність ділової репутації; свободу літературної, худож-
ньої, наукової і технічної творчості [1; 2, с. 22–25]. 
Важливість наведених особистих немайнових прав 
додатково підтверджує важливість їх захисту після 
смерті особи, якій вони належали. Так, наприклад 
у разі із діловою репутацією, правом авторства  вони 
капіталізують спадщину фізичної особи, якій нале-
жали і здатні або збільшити або зменшити, завдавши 
при цьому шкоду правам та інтересам спадкоємців. 

У цьому контексті виникає питання щодо доціль-
ності врегулювання питань, пов’язаних зі спадщиною 
на особисті немайнові права. Однак  А.В. Гончарова, 
В.І. Сердюк, ґрунтуючись на аналізі вітчизняного 
законодавства, слушно зауважують, що такі пра-
ва у спадщину не переходять. Зокрема, дослідники 
визначають, що «особисті немайнові права, в тому 
числі право на визнання особи автором твору, пра-
во на авторське ім’я, право вимагати зазначення 
свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо 
це практично можливо, право вимагати збереження 
цілісності твору і протидіяти будь-якому перекру-
ченню тощо, спадкуванню не підлягають,  оскіль-
ки в ч. 4 ст. 423 ЦК України закріплено, що вони не 
можуть відчужуватися (передаватися), така норма 
продубльована в ч. 2 ст. 14 Закону України «Про 
авторські і суміжні права» [3, с. 98–99]. Але, на наше 



51

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 
переконання, такі обмеження щодо спадкування осо-
бистих немайнових прав автора суттєво ускладню-
ють комерційне використання творів після смерті 
автора. 

Так, звертаючи увагу на норму ч. 3 ст. 16 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права», «за 
створення і використання службового твору автору 
належить авторська винагорода, розмір та порядок 
виплати якої встановлюються трудовим договором 
(контрактом) та (або) цивільно-правовим догово-
ром між автором і роботодавцем» [4]. Отже, факт 
виникнення такої винагороди залежить від авторства 
особи, тому встановлення та захист авторства є важ-
ливою передумовою для подальшого виникнення 
та збереження майнових прав автора, в тому числі 
і на отримання винагороди. 

У цьому контексті слушним є зауваження 
О.В. Басай стосовно того, що, «визначаючи умови 
виплати авторської винагороди, законодавцем зазна-
чено у Законі України «Про авторське право і суміж-
ні права» лише про право автора на її отримання. 
У зв’язку з чим постає питання про можливість спад-
кування права на отримання такої винагороди» [5]. 
Однак право на отримання винагороди має економіч-
ний зміст, а отже належить до матеріальних прав, спад-
кування яких дозволяється, а таке право не належить 
до винятків із загального правила про спадкування 
майнових прав, встановлених ст. ст. 1219 ЦК України. 
Більше того, як зазначає О.О. Сіроштан, «особливість 
у спадкуванні прав інтелектуальної власності (зокре-
ма, і авторських прав) полягає якраз у тому, що воно 
одночасно містить у собі ознаки як матеріального, так 
і нематеріального характеру. До особистих немайно-
вих прав автора, котрі можуть передаватися у спадок, 
належить право захисту особистих немайнових прав 
автора» [6, с. 218–219]. Ця позиція дослідниці підтри-
мується нами в повному обсязі. Більше того, на нашу 
думку, серед особистих немайнових прав, які мають 
та можуть передаватися у спадщину, доцільно також 
відзначити право на використання імені (ст. 296 ЦК 
України); право на недоторканність ділової репутації 
(ст. 299 ЦК України).

Обґрунтування цієї позиції полягає в такому:
– по-перше, приписи ст. 15 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» та ст. 440 ЦК Укра-
їни чітко закріплюють можливість передачі у спад-
щину майнових прав на використання твору, а також 
право на дозвіл та заборону використання твору 
іншими особами. При цьому це право є похідним 
від встановленого та закріпленого належним чином 
авторства твору. Оскарження авторства можливе піс-
ля смерті автора різним колом осіб, що заявляють 
свою причетність до створення того чи іншого твору. 
Але захист авторства покладається на фізичну особу, 
держава лише забезпечує охорону режиму викорис-
тання авторських прав. Таким чином, у разі смерті 
автора його авторство та репутація можуть, що є ціл-
ком природним, захищатися спадкоємцями, оскіль-
ки, наприклад, використання ім’я автора чи ділової 
репутації автора здатне завдати шкоди його прямим 
нащадкам, які використовують те саме ім’я  як влас-

не (наприклад, прізвище). Більше того, виникнення 
права на отримання авторської винагороди неможли-
ве без підтвердження авторства;

– по-друге, ділова репутація автора або винахід-
ника являє певний комерційний результат за аналогі-
єю із гудвілом стосовно юридичної особи. Це суттє-
во впливає на майнові права осіб, які користуються 
особистими майновими правами автора, що пере-
йшли до них у спадщину. Захист ділової репутації 
померлої особи необхідно здійснювати на певних 
правових підставах, що передбачає доведення захис-
ником прямої шкоди для себе внаслідок спотворен-
ня такої репутації. З таких позицій ділова репутація 
розглядається як комерційний результат від викорис-
тання імені померлої особи та того образу, який така 
особа мала в уявленні суспільства. Погіршення діло-
вої репутації може завдати суттєвої майнової шкоди 
навіть на етапі спадкування, оскільки прямо впли-
ватиме, наприклад, на розмір капіталізації бізнесу, 
який переходить у спадок та нерозривно пов’язаний 
із іменем померлого (яке може використовуватися як 
асоціація з бізнесом, за винятком, якщо таке ім’я ста-
новить частину фірмового найменування). При чому 
захищаючи ділову репутацію, спадкоємці фактично 
захищають честь померлої особи, що є особистим 
немайновим правом.

Таким чином, наведена логіка цілком обґрунто-
вує тісний правовий зв’язок між особистими май-
новими та немайновими правами в тому сенсі, що 
останні є джерелом та підґрунтям для набуття май-
нових прав та отримання економічної користі від їх 
використання.

У цьому аспекті важливим є врахування пози-
цій О.Ю. Цибульської та Р.О. Стефанчука, які, ана-
лізуючи особисті немайнові права в сфері відносин 
авторства, доводять їх специфічність та відмінність 
від інших категорій немайнових прав. Зокрема, вчені 
зазначають, що основними особливостями є «специ-
фічна сферу їх існування, а саме: вони тісно пов’язані 
зі сферою авторства та існувати поза нею не можуть; 
належність цих прав не всім фізичним особам, на 
відміну від загальних особистих немайнових прав, 
а лише тим, які займаються інтелектуальною діяль-
ністю, і є творцями об’єктів авторського права; 
особливість моменту їх виникнення, який визнача-
ється не з часу народження, а з моменту, що чітко 
пов’язується зі створенням об’єкта інтелектуальної 
власності чи іншим юридичним фактом щодо цьо-
го об’єкта» [7; 8]. Отже, особисті немайнові права 
автора є сутнісними, тобто такими, що містять у собі 
цілий перелік взаємопов’язаних та невід’ємних еле-
ментів авторського права, відсутність яких автома-
тично призведе до втрати авторства, і як наслідок, до 
втрати майнових прав, пов’язаних із використанням 
результатів творчої діяльності. 

Разом із тим слід відзначити і слушність дум-
ки К.О. Дубової стосовно відсутності можливості 
визначення особистого немайнового права авто-
ра в грошовому виразі, однак прямого впливу на 
визначення грошового виразу майнових прав автора 
[9, с. 449]. У цьому сенсі момент появи особистого 
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немайнового права автора та його закріплення вва-
жаються юридичним фактом виникнення та підґрун-
тям для існування особистих майнових прав автора, 
що підтверджують тезу про необхідність захисту 
немайнових прав та необхідність врегулювання 
механізму їх спадкування. 

Важливим елементом системи авторських прав 
є право на захист авторства та право на недоторкан-
ність твору. Ці права є особистими немайновими 
правами, але від їх наявності залежить спроможність 
захисту особою майнових авторських прав. Зокрема, 
йдеться про наслідування особистих майнових прав 
автора щодо отримання винагороди за використання 
результатів його творчої діяльності без можливос-
ті наслідування особистих немайнових прав щодо 
захисту авторства та цілісності твору.

Цілком логічним вбачається, що «право на недо-
торканність твору визначається як право на про-
тидію будь-якому перекрученню, зміні твору або 
будь-якому іншому посяганню на твір, яке може 
завдати шкоди честі і репутації автора. Це означає, 
що у виданні, публічному виконанні або будь-якому 
іншому використанні твору забороняється без дозво-
лу автора або його правонаступників вносити будь-
які зміни, спотворення як у сам твір, так і в його 
назву, помітку про ім’я автора» [7, с. 39–40]. При 
цьому важливо зауважити, що і ЦК України, і Закон 
України «Про авторське право і суміжні права» 
передбачає наявність права на захист авторського 
права, зокрема щодо недоторканності твору і після 
смерті самого автора. Такий феномен отримав назву 
«фантом» права, що передбачає існування права 
(у такому разі особистого немайнового права) піс-
ля смерті особи, з якою це право пов’язано (автора), 
але спадкування чи перехід якого в інший спосіб не 
передбачений законодавством. Разом із тим держава 
визначає гарантії авторського права, що може сприй-
матися як комплекс заходів, що пояснює виключен-
ня можливості спадкування особистих немайнових 
прав. Але на це слід заперечити, що право на захист 
є активним правом, яке передбачає вчинення певних 
дій. Натомість система гарантій – це пасивна струк-
тура елементів системи державного нагляду в сфе-
рі використання авторського права, реалізація яких 
частіше за все не зменшує шкоди, отриманої спад-
коємцями майнових прав авторів, зокрема права на 
отримання винагороди.

Однак необхідно звернути увагу і на таку точку 
зору, що «доцільність переходу деяких авторських 
прав у порядку спадкування є досить сумнівною, осо-
бливо коли йдеться про обов’язкову частку у спадщи-
ні, враховуючи фізичні та психологічні можливості 
такої категорії осіб, адже навіть спадкоємці, котрі 
мають повну цивільну дієздатність, задовільний 
стан здоров’я з необережності, відсутності бажання 
реалізовувати набуті права, безвідповідального став-
лення до творчої спадщини своїх предків можуть 
завдати неабиякої шкоди суспільству та культур-
ній спадщині країни» [6, с. 220]. Така позиція пев-
ною мірою ускладнює обґрунтування необхідності 
спадкування особистих немайнових прав авторів на 

твори, що справді становлять культурну спадщину 
цілої нації. Хоча, з іншого боку, ця теза, проголоше-
на О.О. Сіроштан, викликає новий виток наукового 
дискурсу стосовно обов’язкового закріплення мож-
ливості переходу особистих немайнових прав автора 
у спадщину виключно за заповітом. 

Результат творчої праці є особистим результатом, 
здобутком особи. Ніхто, крім автора, у разі створення 
ним певного предмета матеріального світу поза дого-
вірними відносинами не може впливати на подальшу 
долю такого результату. Навіть якщо автором ство-
рено справді твір, що може вважатися та прирівню-
ватися до національної культурної спадщини або 
навіть світової спадщини. У цьому сенсі слушною 
є позиція С.О. Бутнік-Сіверського стосовно того, що 
«оформлене належним чином авторське право або 
право на винахід, яке втілено в свідоцтві, патенті 
тощо має більшою мірою адміністративно-право-
вий зміст, оскільки є елементом правовідносин між 
державою як суб’єктом легітимізації права і особою 
як суб’єктом, що створив предмет, авторська прина-
лежність якого передбачена законодавством у разі 
подальшого комерційного використання такого пред-
мета» [10, с. 170]. Однак ця позиція є надзвичайно 
спірною, хоча її використання можливе для обґрунту-
вання механізму законодавчого забезпечення процесу 
спадкування особистих немайнових прав. 

Висновки. Підсумовуючи наведене вище, 
доцільно зазначити, що загалом у доктринальній 
площині необхідно активізувати дискусію стосов-
но можливості переходу у спадщину особистих 
немайнових прав, зокрема в сфері інтелектуальної 
діяльності та відносин авторства. Оскільки особисті 
майнові права автора залежать від виникнення само-
го предмета авторства, тобто напряму пов’язані із 
результатом творчої діяльності або інтелектуальної 
діяльності (у разі промислової власності та резуль-
татів інтелектуальної праці), то цілком логічним 
вбачається наявність правового зв’язку між немай-
новим правом та економічним змістом майнового 
права, пов’язаного із комерційним використанням 
результатів творчої або інтелектуальної діяльності 
особи. Іншими словами, виникнення немайнових 
прав зумовлює подальше виникнення майнових 
прав. Але особисті майнові права за своїм змістом 
є самостійними, хоча їх використання пов’язане із 
певним юридичним фактом, оскарження якого тягне 
за собою зменшення обсягу майнових прав. У кон-
тексті проведеного нами експрес-дослідження таке 
зменшення зумовлене оспорюванням авторства 
та неможливістю переходу у спадщину особистих 
немайнових прав, зокрема права на захист ділової 
репутації та захист авторства. 

У цьому контексті доцільним є запропонувати 
певні зміни до вітчизняного законодавства шляхом 
внесення змін до ЦК України та Закону України «Про 
авторське право і суміжні права». Зокрема, пропону-
ється п. 1 ч. 1 ст. 1219 викласти в такій редакції:

«1) особисті немайнові права, за винятком тих, 
які надають особі –спадкоємцю можливість захища-
ти авторство спадкодавця;».
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А ч. 1 ст. 29 Закону України «Про авторське право 
і суміжні права» – в такій:

«1. Майнові права авторів та інших осіб, які 
мають виключне авторське право, переходять у спад-
щину. Не переходять у спадщину особисті немайно-
ві права автора, крім тих, без яких неможливе або 
ускладнюється захист авторства спадкодавця».

Логіка необхідності таких змін пов’язана із 
тим, що обсяг та економічна корисність особис-

тих немайнових прав, які переходять у спадщи-
ну (зокрема, право на отримання винагороди від 
використання твору), можуть бути суттєво змен-
шені через шкоду діловій репутації спадкодавця 
після його смерті чи оспорювання самого факту 
авторства. Таким чином, пропоновані нами зміни 
суттєво оптимізують національне законодавство 
та створять передумови для вилучення «фантома» 
прав. 
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Постановка проблеми. На європейському кон-
тиненті основним правовим актом є Конвенція 
про захист прав людини й основоположних свобод 
(далі – Конвенція), яка не тільки закріплює норматив-
не визначення права на життя, захист якого повинен 
бути забезпечений на належному рівні державами-
учасницями, але й створює спеціальний наддержав-
ний юрисдикційний орган, метою якого є тлумачення 
положень Конвенції та розгляд індивідуальних спо-
рів, що виникають на підставі порушення положень 
Конвенції державами-учасницями, – Європейський 
суд з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд). В Україні 
рішення ЄСПЛ визнаються джерелом права, отже, 
практика ЄСПЛ у нашій правовій системі та на між-
народному рівні визначає зміст права на життя.

Завданням цієї статті є дослідження проблемних 
питань у частині визначення змісту права на життя, 
яке випливає з практики ЄСПЛ щодо застосування 
відповідного положення ст. 2 Конвенції до націо-
нальних правових систем держав-учасниць.

Виклад основного матеріалу. Одним з елемен-
тів змісту права на життя є право особи не бути 
позбавленою життя зі сторони держави чи за 
мовчазної згоди або ж сприяння держави іншими 
особами. Винятки, встановлені у ч. 1 ст. 2 Конвенції, 
стосуються виконання законного смертного виро-
ку суду, винесеного після визнання особи винною 
у вчиненні злочину, за який передбачене таке пока-
рання; крім цього, не розглядається як незаконне 
порушення права на життя виключно необхідне 
застосування сили для захисту будь-якої особи від 
незаконного насильства; для здійснення законного 
арешту або для запобігання втечі особи, котру закон-
но тримають під вартою; у разі вчинення правомір-
них дій для придушення заворушення або повстан-

ня [1]. Виняток щодо умисного позбавлення життя, 
встановлений у ч. 1 ст. 2 Конвенції, фактично був 
виключений відповідними Протоколами до Конвен-
ції, які скасували безумовне застосування смертної 
кари. Кожен із цих протоколів ратифікований Украї-
ною. Тому враховуючи, що смертна кара безумовно 
заборонена в Україні, звернімо увагу на інші аспек-
ти положень практики ЄСПЛ, з яких випливає зміст 
права на життя.

З огляду на наведені вище винятки з правила 
щодо незаконного позбавлення життя можна зро-
бити висновок, що основним із суб’єктів, що має 
утриматися від застосування насильства, яке може 
спричинити смерть, у розумінні Конвенції є держа-
ва. Змістом права на життя можна визначити пра-
во особи вимагати від держави дотримання такого 
обов’язку, адже саме держава зберігає умовну моно-
полію на застосування насильства з метою захисту 
інших осіб, виконання покарань і встановлення пра-
вопорядку загалом. Відповідно, йдеться передусім 
про силові (правоохоронні) органи держави, функції 
яких тісно пов’язані з можливістю та необхідністю 
застосовувати насильство.

Найбільш показовим у цьому контексті є спра-
ва «Мак-Канн та інші проти Сполученого Коро-
лівства», де розглядалося питання правомірності 
застосування зброї владою Великої Британії на 
Гібралтарі стосовно трьох комбатантів Ірландської 
Республіканської Армії, які готували теракт. Як 
зазначив ЄСПЛ, положення ст. 2 забезпечує пряме 
нормативно-правове регулювання щодо умисного 
чи свідомого застосування представниками держави 
сили, що може спричинити смерть. Однак, зазначає 
ЄСПЛ у п. 148 наведеної справи, це положення вже 
тлумачилося як таке, що застосовується не лише до 
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випадків умисного вбивства, а й у ситуаціях, коли 
дозвіл на «застосування сили» може у підсумку 
призвести до ненавмисного позбавлення життя [2]. 
Малоймовірно, що в сучасних європейських дер-
жавах можна зустріти випадки прямої вказівки на 
позбавлення життя людини (а не затримання, коли 
це можливо). Тим не менше, найбільш частими зали-
шаються випадки, коли особа позбавляється життя 
з огляду на застосування сили зі сторони державних 
силових органів у тих чи інших випадках. Відповід-
но, основним змістом права на життя в розумінні 
Конвенції є не бути підданим незаконному небезпеч-
ному для життя застосування сили зі сторони дер-
жавних органів чи за їх мовчазною згодою. Навіть 
із застосуванням сили, яка, на перший погляд, має 
легітимний характер, держава в особі силових 
органів повинна діяти з найбільшою обережністю 
та намагатися мінімізувати ризик заподіяння смерті 
під час застосування такої сили. Це повною мірою 
демонструється у справі «Мак-Канн та інші проти 
Сполученого Королівства», у якій застосування сили 
було продиктоване обґрунтованими побоюваннями 
вчинення теракту на території Гібралтару. Тим не 
менше, ЄСПЛ зазначив, що таких осіб можна було 
затримати завчасно, не допускаючи їх на терито-
рію Гібралтару, мета затримання підозрюваних на 
етапі замаху на злочин не виправдовувала ціль і не 
зовсім обґрунтовано було допустити такі умови, за 
яких застосування сили було необхідне, навіть якщо 
цьому служила мета збирання доказів щодо скоєння 
теракту [2].

Тому щоразу, аналізуючи зміст права на життя, 
особа має право не бути підданою застосуванню 
сили, яка має нелегітимний характер у розумінні 
ч. 2 ст. 2 Конвенції, відповідно до якої позбавлення 
життя не розглядається як таке, що вчинене на пору-
шення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно 
необхідного застосування сили:

1. для захисту будь-якої особи від незаконного 
насильства;

2. для здійснення законного арешту або для запо-
бігання втечі особи, котру законно тримають під  
вартою;

3. у разі вчинення правомірних дій для приду-
шення заворушення або повстання [1].

«Виключно необхідне» тлумачиться як таке 
застосування сили, яке не має іншої розумної альтер-
нативи за відповідних фактичних обставин, що скла-
лися. Тому в аналізованій у цій частині дослідження 
справі, яка демонструє й основний зміст позитивно-
го аспекту права на життя та вказує на критерій легі-
тимності застосування сили, було зроблено висно-
вок, що ЄСПЛ не переконаний у тому, що вбивство 
трьох терористів було виключно необхідним застосу-
ванням сили для захисту людей від неправомірного 
насильства в сенсі п. 2(а) ст. 2 (ст. 2–2-а) Конвенції. 
З огляду на це було вирішено, що ст. 2 Конвенції було 
порушено [2]. Тому сам лише сумнів у легітимності 
застосування сили та неможливість держави довести 
протилежне може свідчити про порушення права на 
життя у цивільно-правовому сенсі з усіма негатив-

ними наслідками, як це зазначається далі. Позицію 
щодо обов’язку доведення щодо наявності таких 
виключних обставин зі сторони держави висловлено 
у справі «Михалкова та інші проти України» [3]. Це 
робить зміст права на життя не лише абстрактним 
правом, яким наділена особа, а реальним дієвим 
цивільно-правовим механізмом, що у разі порушен-
ня права людини на життя може бути предметом 
дієвого судового захисту як у межах національних 
судів, так і в межах міжнародних судових інституцій, 
серед яких у Європі ЄСПЛ відіграє провідну роль.

Саме про такий підхід до тлумачення положень 
ст. 2, що стосується позбавлення особи прав неле-
гітимним насильством зі сторони держави, неодно-
разово зазначав ЄСПЛ ще на початку діяльності 
з оновленим правовим регулюванням згідно з Про-
токолом 11 до Конвенції [4]. Так, у справах «Сурінг 
проти Сполученого Королівства» від 07 липня 
1989 р. чи «Лоїзіду проти Туреччини» від 23 берез-
ня 1995 р. Суд зазначив, що у підході до тлумачення 
ст. 2 потрібно керуватися, насамперед, предметом 
і метою Конвенції як документа, спрямованого на 
захист конкретних людей, який вимагає тлумачен-
ня та застосування її положень у спосіб, що забез-
печує практичність та ефективність установлених 
ним запобіжних заходів [5; 6]. Саме тому положення 
Конвенції, що визначають зміст цього права та меха-
нізм його захисту, повинні трактуватися у якнай-
більш сприятливий спосіб, який гарантує захист 
відповідного права на життя. Отже, будь-який виня-
ток, пов’язаний із дозволом застосування виключно 
необхідної сили, що спричинило в результаті смерть 
особи, повинен бути предметом детального розслі-
дування у державі, під юрисдикцією якої перебувала 
особа. Це стосується не лише розгляду конкретних 
справ ЄСПЛ, але й необхідності забезпечити ана-
логічний підхід до захисту права на життя на рів-
ні, визначеному в Конвенції усіма державами, що її 
ратифікували.

Щодо змісту права на життя у контексті позитив-
ного обов’язку держави не позбавляти життя будь-
яку особу, зокрема у контексті застосування сили 
представниками відповідних силових відомств із 
порушенням легітимної мети, встановленої у Кон-
венції, то необхідно, щоб такі представники силових 
відомств діяли у цей момент як службовці держави. 
В іншому разі держава може нести відповідальність 
виключно тому, що не забезпечила належний зако-
нодавчий та / або фактичний захист особі, котра ста-
ла жертвою вбивства. Таку позицію зазначив ЄСПЛ 
у справах «Горовенки та Бугара проти України» [7], 
«Енукідзе та Гіргвліані проти Грузії» [8] та у бага-
тьох інших рішеннях. На думку Суду, дії суб’єкта 
злочину як приватної особи не можуть стосуватися 
відповідальності держави за матеріально-правовим 
аспектом ст. 2 Конвенції лише через те, що такий 
суб’єкт злочину був державним службовцем (служ-
бовцем силових органів держави). Цікаво, що у наве-
деному рішенні у справі «Горовенки та Бугара проти 
України» Суд визначив такі поняття, як «матеріаль-
но-правовий» і «процесуальний» аспекти права на 
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життя зі ст. 2 Конвенції [7]. Перший полягає у пору-
шенні безпосередньо права на життя зі сторони 
держави шляхом нелегітимного застосування сили. 
Інший встановлює вимогу забезпечити належні про-
цесуальні засоби захисту родичів потерпілої особи, 
котру позбавили життя. Останній аспект слід розгля-
дати як окремий елемент змісту права на життя.

У контексті наведеного можемо резюмувати, що 
позбавлення приватної особи життя іншою особою 
не означає автоматичного порушення державою сво-
їх зобов’язань щодо захисту права на життя, якщо 
було здійснено усі необхідні дії щодо захисту життя 
особи за наявності інформації щодо існування реаль-
ної загрози, а надалі було забезпечено належне роз-
слідування та механізм компенсації завданої шкоди 
родичам загиблого. Отже, потрібно розглянути інші 
елементи змісту права на життя, які випливають із 
Конвенції та доповнюють в цьому плані цивільно-
правове регулювання права на життя у правовій сис-
темі України.

Доповненням зобов’язань держави активними 
діями не заподіювати смерті особі та наріжним еле-
ментом змісту права на життя є право на ефективний 
захист життя зі сторони держави та інших осіб, яке 
можна розділити на інші піделементи. Так, найбільш 
широке трактування змісту права на життя випли-
ває з поєднання положень ст. 2 Конвенції, а саме: 
«право на життя охороняється законом» і «нікого не 
може бути умисно позбавлено життя» [1]. Саме пер-
ша частина положення дає підстави для широкого 
трактування змісту права на життя, яке кореспондує 
з обов’язком держави забезпечити на законодавчо-
му рівні юридичне та фактичне збереження життя 
кожному, хто перебуває у межах її юрисдикції. Таке 
забезпечення повинно бути реалізоване на практиці 
насамперед у діяльності правоохоронної системи 
та інших інституцій, пов’язаних із забезпеченням 
життя кожної людини.

Першим таким елементом змісту права на життя 
у практиці ЄСПЛ є право на ефективний захист 
з боку правоохоронної системи. Цей аспект поло-
ження права на життя відповідно до Конвенції, 
на нашу думку, відіграє більшу регулятивну роль, 
ніж заборона для держави чи інших осіб позбавля-
ти особу життя, оскільки це положення трактуєть-
ся ЄСПЛ доволі широко та передбачає сукупність 
інституційних і правових заходів, які повинна вжи-
вати держава для активного захисту життя людини.

Так, наприклад, у справі «Осман проти Сполуче-
ного Королівства» [9] Суд зазначив, що держава мала 
обов’язок запобігти та не допустити скоєння кримі-
нального правопорушення, а це загалом передбачає 
вчинення усіх необхідних дій для зниження ризику 
позбавлення життя особи чи навіть посягання на 
життя особи, якщо наявна інформація про реаль-
ну загрозу вчинення правопорушення, яке посягає 
на життя особи, а особливо в умовах, коли можна 
передбачити час скоєння правопорушення. У спра-
ві «Осман проти Сполученого Королівства» ЄСПЛ 
встановив, що державні органи не застосували всі 
можливі засоби та способи для реалізації обов’язку, 

зазначеного у п. 1 ст. 2 Конвенції, не усунувши 
ризик позбавлення життя [9]. Тому розгляд питан-
ня про належне виконання зобов’язань держави із 
гарантування права на життя та встановлення, чи 
були достатніми вжиті державою відповідні заходи, 
лежить у площині практичної організації та функ-
ціонування правоохоронної системи, яка має гаран-
тувати належний фізичний захист особи у кожній 
із відповідних ситуацій від протиправних посягань 
з боку будь-яких інших осіб. Це стосується як кримі-
ногенних проявів, так і інших аспектів суспільного 
життя, які полягають в усуненні небезпеки техноген-
ного характеру, забезпеченні медичного обслугову-
вання, належному захисті цивільного населення під 
час воєнних конфліктів тощо.

Таких прикладів у практиці ЄСПЛ щодо неналеж-
ного захисту державою осіб у межах її юрисдикції 
є безліч. Показовим є висновок у справі «Дінк проти 
Туреччини», за якою скаржники наполягали, що дер-
жава не захистила право на життя журналіста, хоча 
у міру його професійної діяльності та висловлювань 
щодо турецько-вірменського конфлікту небезпека 
для життя та здоров’я журналіста була прогнозо-
вана. У цій справі Суд дійшов висновку, що органи 
державної влади не передбачили належних шляхів 
захисту права на життя особи, висловивши позицію, 
що такий захист повинен надаватися незалежно від 
факту звернення особи до державної влади із заявою 
про такий захист [10]. Наведене вказує на ту обста-
вину, що в одному й тому ж випадку порушником 
права на життя може бути як суб’єкт злочину, котрий 
протиправно позбавляє життя людину своїми діями, 
так і органи державної влади, які своєю бездіяльніс-
тю не забезпечили належного захисту такій особі.

Система захисту особи з боку правоохоронної 
системи, що повинна забезпечувати недоторка-
ність права на життя, повинна включати в себе не 
лише фактичну діяльність правоохоронних органів, 
але й належне кримінально-правове законодавство 
та засоби цивільно-правового захисту, які забезпе-
чуватимуть загальну правову превенцію правопору-
шень, що посягають на життя.

На відповідному поєднанні юридичного та фак-
тичного аспектів захисту права на життя з боку пра-
воохоронної системи держави наголошував Суд 
у справі «Гонгадзе проти України», зазначаючи, що 
основне завдання держави щодо забезпечення права 
на життя включає прийняття ефективних норм кри-
мінальних законів для попередження злочинів проти 
особи, що забезпечуються правоохоронним меха-
нізмом для попередження, усунення та покарання 
за порушення таких норм. За відповідних обставин 
такий обов’язок також поширюється на позитивний 
обов’язок органів державної влади вживати заходів 
попередження для захисту особи або осіб, чиє життя 
знаходиться під загрозою здійснення кримінальних 
дій іншими особами [11]. Тому зміст права особи на 
життя, який передбачає зокрема право на захист зі 
сторони правоохоронної системи, повинен включати 
як суто юридичний, так і організаційний кореспон-
дуючий обов’язок захисту людини державою.
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Сам факт наявності якісного кримінально-пра-
вового чи іншого законодавства та функціонування 
правоохоронної системи ще не означає належного 
забезпечення державою права на життя, оскільки 
така система й законодавство, без сумніву, повинні 
відповідати критеріям ефективності. Так, у справі 
«Калвеллі та Чільйо проти Італії», ЄСПЛ зазначав, 
що ст. 2 Конвенції в частині гарантування держа-
вою права на життя не буде дотримано, якщо захист, 
що забезпечується національним законодавством, 
існуватиме тільки в теорії: насамперед такий захист 
повинен також ефективно працювати на практиці 
[12]. Отже, чи було належним чином дотримано пра-
во особи на життя, зокрема в частині функціонуван-
ня правоохоронної системи, – питання, яке повинно 
бути встановлено у кожній конкретній справі з ура-
хуванням наявності сукупності обставин.

На критерії «належного» й усестороннього захис-
ту права на життя в межах юрисдикції держави зазна-
чає Суд у багатьох своїх рішеннях. Про необхідність 
саме критерію належного захисту неодноразово 
зазначалося у рішенні від 09 червня 1998 р. у спра-
ві «L.C.B. проти Сполученого Королівства» [13], 
рішенні від 09 червня 1998 р. у справі «Мастромат-
тео проти Італії» [14], рішенні від 24 жовтня 2002 р. 
у справі «Пол та Одрі Едвардс проти Сполученого 
Королівства» [15] та ін. Водночас застосування поло-
жень ст. 2 Конвенції у частині захисту права особи 
на життя застосовується як у випадках, пов’язаних 
із вимогою персонального захисту однієї або кількох 
осіб, котрих можна заздалегідь визначити як потен-
ційних жертв діянь, що можуть призвести до смерті, 
так і в справах, що стосуються обов’язку надавати 
загальний захист суспільству, про що Суд зазначив 
у справі «Майорано та інші проти Італії» [16]. Згада-
на справа стосувалася обставин, відповідно до яких 
внаслідок неналежного виконання прокурором своїх 
обов’язків і ненадання суду інформації про поведін-
ку особливо небезпечного засудженого за вбивство 
злочинця на волю було випущено особу, яка була 
суспільно небезпечною і пізніше здійснила подвій-
не вбивство. Усе це вказує, що регулювання права на 
життя не лише повинно мати теоретичне абстрактне 
значення, а й вимагає належного забезпечення його 
непорушення, яке передбачає прийняття сукупності 
законодавчих і практичних заходів зі сторони держа-
ви, що забезпечували б ефективний захист усіх осіб, 
котрі перебувають у межах її юрисдикції.

У контексті правоохоронної системи та зако-
нодавчого забезпечення захисту права на життя зі 
сторони останньої показовим є висновок ЄСПЛ, 
здійснений у рішенні від 09 квітня 2009 р. у справі 
«Шиліх проти Словенії», де зазначається, що негай-
на реакція органів влади є необхідною для підтримки 
громадської впевненості у їхній відданості принци-
пу верховенства права та попередженню будь-яких 
ознак незаконних дій або їх безкарності [17]. На 
тому, що кримінально-правові положення й заходи, 
прийняті на їх основі, повинні забезпечувати загаль-
носуспільну превенцію вчинення кримінальних пра-
вопорушень, що посягають на життя, згадано також 

у справі «Гонгадзе проти України» [11]. З вищена-
веденого можна зробити однозначний висновок, що 
право на життя передбачає як право на індивідуаль-
ний захист правоохоронною системою особи, щодо 
якої наявна загроза життю, так і право очікувати 
загальносуспільного захисту та превенції криміно-
генних факторів, які повинна здійснювати держава 
для належного захисту права на життя. В іншому 
разі невжиття таких заходів захисту як індивідуаль-
ного, так і загальносуспільного характеру, якщо між 
таким невжиттям і негативними наслідками наявний 
причинно-наслідковий зв’язок, є підставою для вста-
новлення порушення зі сторони держави положень 
ст. 2 Конвенції.

Виходячи з вищенаведеної судової практики, 
згідно з якою наголошується на комплексності зміс-
ту права на життя, досліджуване суб’єктивне право 
не лише повинне включати право на захист зі сто-
рони правоохоронних органів, але й передбачає пра-
во особи на захист зі сторони інших державних 
інституцій та осіб, яке забезпечується ефектив-
ним правовим регулюванням. Йдеться про установи, 
покликані безпосередньо забезпечити збереження 
життя громадян (переважно це медичні чи рятуваль-
ні установи, які повинні у різних ситуаціях зберегти 
найвищу цінність – життя людини). До цієї категорії, 
крім медичних і рятувальних установ, можна також 
віднести органи, завданням яких є забезпечення еко-
логічної безпеки, цивільного захисту, безпеки харчо-
вих продуктів і предметів побуту – інших органів, 
котрі не можна віднести до категорії правоохорон-
них у класичному розумінні цього терміна.

У практиці ЄСПЛ одним із найбільш показових 
рішень у цій сфері є рішення від 23 травня 2014 р. 
у справі «Арская проти України». У відповідній спра-
ві було піднято питання щодо неналежного надання 
медичної допомоги особі, яка відмовилася від певно-
го виду процедур лікування. Однак така особа мала 
психічне захворювання, і фактична можливість усві-
домлювати наслідки відмови від операційного втру-
чання та ін’єкцій пеніциліну ставилася під сумнів. 
Крім цього, підставою скарги матері загиблого було 
й те, що не вчасно було допущено особу до відді-
лення інтенсивної терапії. За результатами розгляду 
цієї справи Суд встановив, що законодавство України 
неналежно регулювало питання доступу осіб до від-
ділень інтенсивної терапії, а також неналежно вста-
новлювало вимоги та процедуру встановлення пра-
вочинності відмови від лікування особи. Зокрема, на 
законодавчому рівні неналежно було захищено право 
на життя особи за наявності у неї психічного розладу, 
внаслідок чого загиблий не отримав медичної допо-
моги, яка була вкрай необхідною для збереження його 
життя [18]. Таким чином, держава повинна на належ-
ному рівні врегулювати діяльність щодо надання тих 
послуг населенню, що безпосередньо пов’язані зі 
збереженням життя, зокрема медичних, рятувальних, 
послуг із забезпечення безпечного для життя довкіл-
ля, продуктів харчування чи предметів побуту тощо.

У вже згадуваній справі «Калвеллі і Чільйо про-
ти Італії» Суд зазначав, що вищезазначені позитивні 
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зобов’язання вимагають від держав створення відпо-
відного законодавства, яке б змушувало лікарні, як 
державні, так і приватні, вживати відповідних захо-
дів для захисту життя своїх пацієнтів. Вони також 
вимагають створення ефективної незалежної судової 
системи з метою забезпечення встановлення причи-
ни смерті пацієнтів, котрі перебували на лікуванні 
як у державному, так і в приватному секторі, та при-
тягнення до відповідальності винних [12]. Таким 
чином, навіть якщо заклади охорони здоров’я чи 
інші установи, діяльність яких пов’язана із захис-
том життя громадян чи інших осіб, є приватними чи 
діють на підставі саморегулювання, право на життя, 
встановлене у ст. 2, вимагає на законодавчому рів-
ні наявності ефективної правової системи, що б на 
практиці забезпечувала діяльність таких установ, 
спрямованих на вчинення усіх необхідних дій для 
збереження життя пацієнтів (інших осіб, за безпеку 
та життя яких установа у міру своїх функцій може 
нести відповідальність). ЄСПЛ нерозривно пов’язує 
ефективність такої системи із забезпеченням роз-
слідування причин смерті пацієнтів, що, по-перше, 
служить цілі забезпечення права особи на захист 
зі сторони інших державних інституцій та осіб як 
елементу змісту права на життя і робить такий еле-
мент змісту права на життя практично ефективним, 
по-друге, розкриває зміст іншого елементу права 
на життя щодо ефективного розслідування причин 
смерті, якому доцільно присвятити окрему увагу.

Варто зазначити, що, здійснюючи тлумачення 
положень ст. 2 Конвенції у справі «Хаас проти Швей-
царії», Суд постановив, що ця стаття зобов’язує орга-
ни влади запобігати прийняттю людиною рішення 
щодо позбавлення себе життя, якщо таке рішення 
не було прийнято без примусу і з повним розумін-
ням того, про що йдеться [19]. Подібну за змістом 
позицію ЄСПЛ висловив, аналізуючи положення 
досліджуваної статті Конвенції у справі «Кілавуз 
проти Туреччини», відповідно до якої держава не 
лише зобов’язана утримуватися від умисного та / або 
неправомірного позбавлення життя, але й вживати 
заходи, необхідні для захисту життя громадян, котрі 
перебувають під її юрисдикцію, від третіх осіб, а за 
необхідності – від них самих [20]. Тому суб’єктом 
захисту виступатиме держава не лише в особі упо-
вноважених державних органів, але й будь-які відпо-
відні установи та громадяни, що перебувають у меж-
ах юрисдикції відповідної держави.

На нашу думку, відповідне тлумачення статті 
зобов’язує державу прийняти не лише закони, які б 
забезпечували діяльність правоохоронної системи 
та медичних, рятувальних чи інших забезпечуваль-
них установ, але й відповідне законодавство, що 
зобов’язуватиме будь-яких інших осіб надати від-
повідну допомогу людині, яка перебуває в небезпе-
ці. Таке законодавство повинно бути ефективним. 
В Україні наведене забезпечується положеннями 
кримінального права, зокрема ст. 135 «Залишен-
ня в небезпеці», ст. 136 «Ненадання допомоги осо-
бі, яка перебуває в небезпечному для життя стані», 
іншими статтями Кримінального кодексу України 

[21]. Тому прийняттям таких положень законодавець 
прямо зобов’язує надавати іншим людям допомогу 
у збереженні їх життя та повідомляти спеціалізова-
ні установи про небезпечні для життя третіх людей 
обставини. На нашу думку, походження таких поло-
жень випливає із самої природи людини, оскільки 
допомога іншим людям у небезпеці закладена на 
генетичному рівні.

Отже, елементи змісту права на життя, які випли-
вають із положень ст. 2 Конвенції та підходу до їх 
тлумачення з боку ЄСПЛ, тісно переплітаються один 
з одним. Більшість правомочностей, вказані вище, 
не будуть ефективними, якщо на рівні національного 
законодавства не функціонуватиме ефективна систе-
ма розслідування і притягнення до відповідальності 
тих осіб, які своїми діями чи бездіяльністю поруши-
ли право на життя інших людей у межах юрисдикцій 
держав-учасниць досліджуваної Конвенції.

З огляду на це право на ефективне розслідуван-
ня обставин смерті є і важливим засобом забезпе-
чення права на життя, зокрема у частині загальної 
правової превенції порушення цього права, одні-
єю з ключових правомочностей, що випливають із 
цього суб’єктивного права, і необхідним елементом 
правової системи, який дозволяв би отримати, поряд 
із належним державним захистом права на життя, 
справедливе відшкодування потерпілим особам чи 
їх правонаступникам і родичам.

Відповідний елемент змісту права на життя дово-
лі часто порушувався як в Україні, так і в інших дер-
жавах-учасницях Конвенції, а тому ЄСПЛ завжди 
часто наголошував на необхідності дотримання 
цього стандарту у функціонуванні правоохоронної 
й адміністративної системи держави.

У справі «Мак-канн проти Сполученого Коро-
лівства» відзначено, що загальна правова заборона 
довільних убивств агентами держави була б неефек-
тивною на практиці, якби не існувало процедури 
розгляду законності застосування смертоносної сили 
державними органами. На думку ЄСПЛ, обов’язок 
захищати право на життя згідно з цим положенням 
(ст. 2), взятий у поєднанні з загальним обов’язком 
держави за ст. 1 Конвенції «гарантувати кожному, 
хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і сво-
боди, визначені в [цій] Конвенції», непрямо вимагає 
наявності певної форми ефективного офіційного 
розслідування випадків позбавлення людей життя 
внаслідок застосування сили, зокрема агентами дер-
жави [2]. Надалі цей підхід було відображено в іншій 
практиці Суду, зокрема у рішеннях, прийнятих проти 
України.

Так, у рішеннях від 16 січня 2014 р. у справі 
«Валерій Фуклєв проти України» [22] та від 08 серп-
ня 2013 р. у справі «Горовенки та Бугара проти 
України» [7] Суд використовує такий термін, як 
«процесуальний аспект» / «процесуальні вимоги» 
ст. 2 Конвенції, зазначаючи, що останні полягають 
у забезпеченні осіб належними правовими проце-
дурами, пов’язаними з порушенням права на життя 
та захисту відповідних правомочностей потерпілих 
осіб.
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Вимога щодо забезпечення належного розсліду-
вання обставин і причин смерті тієї чи іншої людини 
є незамінним критерієм для визначення ефективнос-
ті забезпечення права на життя. ЄСПЛ зазначає, що 
в кожному конкретному випадку потрібно визна-
чити, чи всі наявні засоби юридичного захисту в їх 
сукупності можуть як теоретично, так і практично 
вважатися юридичними засобами, які дозволяють 
встановлювати факти, забезпечувати притягнення до 
відповідальності винних і надавати відповідне від-
шкодування потерпілому. Така оцінка не може бути 
абстрактною, а має бути спрямована на те, щоб визна-
чити, чи правова система була ефективною у кож-
ній конкретній справі. Відповідна теза була зазначе-
на у справах «Арская проти України» (рішення від 
05 лютого 2014 р.) [18] «Биржиковськи проти Поль-
щі» (рішення від 27 червня 2006 р.) [23], «Додов про-
ти Болгарії» (рішення від 17 січня 2008 р.) [24] та ін.

Слушним є висновок ЄСПЛ, що органи держав-
ної влади повинні вживати всіх заходів для отриман-
ня усіх наявних доказів, які стосуються подій засто-
сування сили державою, показань очевидців, доказів 
експертиз і, за потреби, висновків розтину тіла, що 
надають повну і точну інформацію про тілесні ушко-
дження, а також результати об’єктивного аналізу 
медичних висновків, включно з висновками про при-
чину смерті [25]. Такий підхід відображений у спра-
ві «Михалкова та інші проти України» в рішенні від 
12 грудня 2011 р. де зазначається, що будь-які недо-
ліки у розслідуванні, які підривають його здатність 
встановити причину смерті або відповідальну осо-
бу, створюють ризик недодержання такого стандарту 
належного розслідування та можуть призвести до 
відповідальності держави за процесуальним аспек-
том ст. 2 Конвенції [3]. Такий обов’язок держави 
безпосередньо кореспондує з відповідним правом на 
життя та його змістом, який у національному зако-
нодавстві повинен відповідати стандартам, наявним 
у практиці ЄСПЛ.

Слід звертати особливу увагу не лише на стан-
дарт належності у питанні збирання належної дока-
зової бази й кінцевого результату кримінального 
розслідування смерті особи, але й на критерій стро-
ків розслідування, який має значення для встанов-
лення факту належного забезпечення права на жит-
тя. Так, у справах «Меркулова проти України» [26] 
та «Качурка проти України» [27]. Суд неодноразово 
зазначав про те, що істотна затримка у розслідуван-
ні замаху на життя може сама по собі підірвати гро-
мадську впевненість у дотриманні органами влади 
принципу верховенства права та порушити питання 
за ст. 2 Конвенції, окрім випадків, коли така затрим-
ка виправдана об’єктивними обставинами.

Таким чином, елементом права на життя згідно 
з Конвенцією та практикою ЄСПЛ також є правомоч-
ність у самої особи чи родичів потерпілого вимага-
ти від державних органів належного розслідування 
смерті (небезпечного ушкодження здоров’я), яке б 
відповідало критеріям належності й ефективності 
і було б здійснено в розумні строки. Безумовно, таке 
право нерозривно пов’язане з іншою правомочніс-

тю, яка випливає з права на життя, – права на відшко-
дування шкоди, заподіяної державою порушенням 
права на життя в процесуальному аспекті, а також 
фактичною можливістю в юридичний спосіб отри-
мати таке відшкодування.

У цьому контексті цікава позиція була висловлена 
у справі «Арская проти України». Право пересліду-
вання або засудження третіх осіб за вчинення злочи-
ну не може існувати незалежно, а ефективна судова 
система відповідно до вимог ст. 2 може, а за певних 
обставин і повинна включати кримінально-право-
ві засоби захисту. Однак, якщо порушення права на 
життя чи фізичну недоторканність не є наслідком 
навмисних дій, позитивні зобов’язання, передбачені 
ст. 2, щодо створення ефективної судової системи не 
обов’язково вимагають надання кримінально-право-
вого засобу юридичного захисту в кожному випад-
ку. У конкретному випадку злочинної недбалості 
медичних працівників зобов’язання, наприклад, 
може бути виконано, якщо правова система дасть 
жертвам можливість отримати відшкодування за 
допомогою виключно цивільного судочинства або 
у поєднанні останнього з кримінально-правовими 
засобами захисту, що дозволить встановити відпо-
відальність відповідних лікарів і отримати будь-яке 
відповідне цивільно-правове відшкодування, таке як 
компенсація за завдану шкоду [18]. Також можуть 
бути передбачені дисциплінарні заходи [28].

У продовження наведемо позицію Суду, вислов-
лену у справах «Бучинська проти України» [29] 
та «Ігор Шевченко проти України» [30], відповідно 
до якої позитивний обов’язок держави за ст. 2 Кон-
венції вимагає існування ефективної незалежної 
судової системи для забезпечення належного від-
шкодування шкоди, завданої внаслідок тілесного 
ушкодження, що загрожує життю або загибелі. Така 
система має передбачати порядок проведення неза-
лежного та неупередженого офіційного розсліду-
вання, здатного встановити причину тілесних ушко-
джень і визначити винних осіб з метою їх покарання.

Як випливає з наведеного вище, поряд із правом 
на ефективне розслідування не менш важливе зна-
чення має пов’язане право на відшкодування шкоди. 
Останні в сукупності становлять важливі елементи 
права на життя, які мають функції забезпечення реа-
лізації права на життя на практиці.

Попередньо нами зазначалися певні дискусії 
щодо місця права на відшкодування шкоди серед 
правомочностей, що складають зміст права на жит-
тя. Проте, як випливає із практики ЄСПЛ, право 
на відшкодування шкоди є незамінним елементом 
і правомочністю, яка випливає зі ст. 2 Конвенції. Роз-
глядаючи спірні питання, чи відносити справи щодо 
права на відшкодування шкоди до категорії скарг 
про порушення ст. 2, чи до ст. 13 Конвенції (право на 
ефективний засіб юридичного захисту), Суд у спра-
вах «Матушевський і Матушевська проти України» 
[31], «Махмут Кайя проти Туреччини» [32], «Гасяк 
та інші проти Туреччини» [33] дійшов висновку, що 
цю категорію справ слід розглядати виключно у кон-
тексті права на життя.
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Як зазначається в рішенні від 08 серпня 2013 р. 
у справі «Меркулова проти України», доступність 
засобів відшкодування шкоди, заподіяної смертю чи 
небезпечним для життя тяжким тілесним ушкоджен-
ням, є важливим критерієм для оцінки того, чи вико-
нала держава свої зобов’язання за ст. 2 Конвенції [26]. 
Аналогічне судження висловлено у справах «Райков-
ська проти Польщі» [34], «Федіна проти України» 
[35]. Тому як у національному законодавстві, так 
і крізь призму міжнародного права (приватного чи 
публічного) слід розглядати право на відшкодування 
шкоди як незамінний елемент цивільно-правового 
аспекту права на життя.

Повертаючись до тези про відсутність відпо-
відальності держави за процесуальним аспектом 
ст. 2 Конвенції, слід підкреслити, що відповідаль-
ними суб’єктами щодо забезпечення прав, перед-
бачених Конвенцією, є саме держави-учасниці Кон-
венції, які за порушення відповідних зобов’язань 
можуть бути притягнені до цивільно-правової відпо-
відальності. Для порівняння – позбавлення права на 
життя може бути здійснено протиправно приватною 
особою, що буде підставою для притягнення цієї 
особи до кримінальної, цивільно-правової чи іншої 
відповідальності перед родичами загиблої осо-
би. Обов’язок держави у такому разі – забезпечити 
належні механізми юридичного захисту потерпілих 
родичів загиблої особи, зокрема в частині надання 
можливості належного відшкодування.

У справі «Кац та інші проти України» Cуд повто-
рює, що у разі втрати людського життя за обставин, 
які можуть бути підставою для порушення питан-
ня про відповідальність держави, ст. 2 покладає на 
державу обов’язок забезпечити всіма доступними їй 
засобами адекватне реагування – судове або будь-яке 
інше – щоб належним чином реалізувати відповід-
ні законодавчі й адміністративні засади, запрова-
джені задля захисту права на життя, і таким чином 
домогтися припинення того чи іншого порушення 
цього права та призначення відповідного покарання 
(див. рішення у справі) [36]. У справах «Горовенки 
та Багара проти України» [7] та «Цєхоньська проти 

Польщі» [37] суд наголошував, що обов’язок дер-
жави гарантувати право на життя повинен вважати-
ся таким, що включає вжиття розумних заходів для 
забезпечення безпеки осіб та, у разі тяжкого ушко-
дження або загибелі, наявність ефективної незалеж-
ної судової системи, яка гарантуватиме юридичні 
засоби, спроможні встановити факти, притягнути до 
відповідальності винних і забезпечити належне від-
шкодування потерпілим.

З огляду на сказане можемо резюмувати, що 
право на відшкодування шкоди заподіяної життю 
необхідно розглядати у виключному взаємозв’язку 
із самим правом на життя. Разом із правом на ефек-
тивне розслідування, право на відшкодування шкоди 
є незамінними елементами змісту права на життя, 
які визначають основу практично-прикладної суті 
його цивільно-правового характеру.

Висновки. Враховуючи все вищенаведене, мож-
на зробити висновок, що найбільш усталений під-
хід до визначення змісту права на життя у практиці 
ЄСПЛ є включення таких основних елементів до 
складу досліджуваного суб’єктивного цивільного 
права:

1) право особи не бути позбавленою життя зі сто-
рони держави чи за мовчазної згоди або ж сприяння 
держави іншими особами;

2) право на ефективний захист життя з боку дер-
жави та інших осіб.

У свою чергу, право на ефективний захист життя 
зі сторони держави та інших осіб можна поділити на 
такі піделементи:

1) право на ефективний захист з боку правоохо-
ронної системи;

2) право особи на захист зі сторони медичних закла-
дів, інших державних чи приватних інституцій, функ-
ція яких – рятувати життя людини, що повинно забез-
печуватися ефективним правовим регулюванням;

3) право на захист зі сторони інших людей;
4) право на захист від самого себе;
5) право на ефективне розслідування обставин 

смерті;
6) право на відшкодування шкоди.
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ПРИНЦИП РІВНОСТІ ТА ЗАХИСТ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ 
У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

PRINCIPLE OF EQUALITY AND PROTECTION FROM DISCRIMINATION 
IN LABOR RELATIONSHIPS

У статті досліджено зміст «дискримінації у галузі праці» як категорії трудового права. Визначено поняття дискримінації 
на національному та міжнародному рівнях і встановлено шляхи подолання фактору дискримінації в трудовому праві. Розро-
блені пропозиції щодо удосконалення трудового законодавства з питань заборони дискримінації у галузі праці та занятості, а 
також права на недопущення дискримінації за ознаками віку, статі, віросповідання, соціального походження у сфері трудових 
відносин.

Ключові слова: дискримінація, правова заборона дискримінації у галузі праці й зайнятості.

В статье исследовано содержание «дискриминации в области труда» как категории трудового права. Определено понятие 
дискриминации на национальном и международном уровнях и установлены пути преодоления фактора дискриминации в 
трудовом праве. Разработаны предложения по совершенствованию трудового законодательства по вопросам запрета дискри-
минации в области труда и занятости, а также права на недопущение дискриминации по признакам возраста, пола, вероиспо-
ведания, социального происхождения в сфере трудовых отношений.

Ключевые слова: дискриминация, правовой запрет дискриминации в области труда и занятости.

The article explores the meaning of “discrimination in the field of labor” as a category of labor law. Proposals on the improvement 
of labor legislation on issues of the prohibition of discrimination in the field of labor and employment have been developed.The 
proposals on improving labor legislation on the prohibition of discrimination in the field of labor and employment, as well as the right 
not to discriminate on the basis of age, gender, religious beliefs, social origin in the areas of labor relations, have been developed.

Key words: discrimination, legal prohibition of discrimination in the field of labor and employment.

Постановка проблеми та її актуальність. 
Направленість соціально-економічного прогресу 
засвідчує, що ринок праці породжує дискриміна-
цію. Передусім негаразди зачіпають процес реаліза-
ції права на працю. Жорстока конкуренція на ринку 
праці призводить до значного впливу та збільшення 
порушень прав працівників у трудових правовідно-
синах у формі дискримінації. Незважаючи на законо-
давчу заборону дискримінації в усіх сферах суспіль-
ного життя, у т. ч. у сфері праці, що регламентована 
Конституцією України, на практиці вона існує, пере-
шкоджаючи забезпеченню рівних прав і можливос-
тей працівників. Найбільш поширеною залишається 
дискримінація у сфері доступу до праці, зокрема 
у відносинах зайнятості та працевлаштування.

Одним із загальновизнаних принципів у сфері 
трудових правовідносин є принцип заборони дис-
кримінації у трудових спорах. Україна після про-
голошення Акта про незалежність та прийняття 
Конституції України приєдналася до багатьох між-
народних співтовариств і ратифікувала низку міжна-
родних нормативно-правових актів, що регулюють 
відносини у сфері трудового права. Незважаючи на 
те, що в найвищому законі України зазначений прин-
цип рівності, нині набуває поширення такий фактор, 
як дискримінація. Характерно, що в нашій державі 

відсутня судова практика у справах щодо дискри-
мінації у сфері праці, а це викликано відсутністю 
профільного законодавства, яке регламентувало б 
оскарження, та складністю доведення факту дискри-
мінаційних дій роботодавця. Виходячи з вищевказа-
ного, констатуємо проблему захисту працівниками 
своїх трудових прав від утиску та незаконних дис-
кримінаційних дій керівників.

Усунення дискримінації в трудових спорах є цен-
тральним питанням. Дискримінація є безпосеред-
нім порушенням права людини та громадянина, що 
характеризується негативним впливом на еконо-
мічний розвиток і породжує соціально-економічну 
нерівність у суспільстві [1, с. 158].

За загальним правилом, особливості недискри-
мінації в трудових правовідносинах безпосередньо 
полягають, по-перше, у закріплені заборони дис-
кримінації в її негативному прояві, що передбачає 
поділ осіб за статтю, по-друге, розроблення певного 
механізму регламентації, направлених на досягнен-
ня правової рівності у трудових спорах.

Сьогодні головною проблемою дискримінації 
в Україні є її поширена форма прояву, яка полягає 
в гендерній нерівності у сфері зайнятості та пошу-
ку роботи. Сучасне законодавство України в галузі 
трудового права забороняє будь-які прояви дискри-



63

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 
мінації у сфері трудових правовідносин між праців-
ником і роботодавцем за певними об’єктивними чи 
суб’єктивними критеріями (етнічними, релігійними, 
статевими та ін.). Це, зокрема, ст. 21, 24 Конституції 
України, ст. 1, 2 Загальної декларації прав людини 
від 10 грудня 1948 р., ст. 1 Конвенції МОП № 111 про 
дискримінацію в галузі праці і зайнятості, ст. 2-1, 
22 КЗпП України, ст. 6 Закону України «Про заса-
ди запобігання та протидії дискримінації в Україні», 
ст. 6 Закону України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» та ін. [2, с. 48].

Україна, обравши шлях до євроінтеграції, зіштов-
хнулася з проблемою реалізації загальновизнаних 
тенденцій і стандартів у галузі прав людини, зокре-
ма у трудових відносинах. Тому доречним є науко-
ве дослідження цього явища провідними юристами 
та недопущення проявів дискримінації у відноси-
нах праці задля усунення об’єктивної істини під час 
захисту трудових прав, оскільки це питання є акту-
альним і гострим [3, с. 184].

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням 
проблем дискримінації у сфері трудових право-
відносин займалися такі вчені-юристи: І.П. Жигал-
кін, О.А. Антон, Н.Б. Болотіна, М.В. Венедікто-
ва, О.В. Гаврилюк, М.І. Іншин, С.М. Прилипко, 
О.І. Процевський, О.В. Чорноус, О.М. Ярошенко 
та ін. Особливої уваги заслуговує праця І.С. Сахарук, 
що полягає у вивченні та з’ясуванні питання недо-
пущення дискримінації у сфері праці як принципу 
трудового права, яке було предметом дисертаційного 
дослідження. Серед останніх публікацій особливо 
заслуговують на увагу тези доповіді О.М. Ярошен-
ка «Зміст принципу рівності прав і можливостей 
працівників: теоретичний нарис». Оскільки ця про-
блема є розповсюдженою та досі остаточно не вирі-
шеною, її подальше наукове дослідження вважається 
доцільним, що й зумовило вибір теми цієї публікації.

Метою статті є визначення сучасних особливос-
тей заборони дискримінації як принципу трудового 
права, а також забезпечення рівності прав суб’єктів 
трудових правовідносин і недопущення факту дис-
кримінації у сфері праці. Також характерною рисою 
є визначення поняття дискримінація на національ-
ному та міжнародному рівнях, встановлення шля-
хів подолання дискримінації в трудовому праві. 
Об’єктом дослідження є правовідносини у сфері 
забезпечення особистих немайнових трудових прав 
працівників, зокрема права на недопущення дискри-
мінації. Предметом дослідження є право на недопу-
щення дискримінації за ознаками віку та статі у сфе-
рі трудових відносин.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлю-
ється тим, що ця стаття є одною з перших вітчизня-
них теоретико-правових досліджень явища дискри-
мінації у трудових правовідносинах, що виникають 
у процесі реалізації особою своїх прав.

Запропоновано доповнити положення та критерії, 
які захищаються безпосередньо нормою ст. 1 Зако-
ну України «Про засади запобігання і протидії дис-
кримінації в Україні» ще й тими, які стосуються 
юридичних осіб: організаційно-правовою формою; 

сферою діяльності; місцем реєстрації; обсягом ста-
тутного капіталу; часткою у статутному капіталі; 
обсягом прибутків; кількістю найманих працівників 
тощо.

Основний виклад матеріалу. Конституція неза-
лежної України, прийнята 28 червня 1996 р., визна-
валася однією з найдемократичніших конституцій 
у Європі. Текст чинної Конституції України передба-
чає низку норм, у яких забороняється дискримінація. 
Наприклад, ст. 21 і ст. 24 гласять: «Усі люди є вільні 
і рівні у своїй гідності та правах» і «Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними або інши-
ми ознаками» Конституцією України визначено забо-
рону дискримінації у всіх сферах суспільного життя, 
в т. ч. й у сфері праці. Відповідно до ст. 24 Основного 
Закону не може бути привілеїв чи обмежень за озна-
ками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками, а на практиці ситу-
ація дискримінації складається інакша, часом навіть 
у негативному її прояві.

Дискримінаційні процеси у сучасній Україні 
полягають у швидкому прогресі науки і техніки, 
оскільки соціальна та політична розбудова держа-
них інститутів призводить до породження факторів, 
що спонукають до поділу соціуму на класи. Законо-
давець, прийнявши відповідні нормативно-право-
ві акти, встановив визначення поняття «дискримі-
нація», запозичивши його з міжнародно-правових 
джерел, тобто дублювавши дефініцію, яка зазначена 
в джерелах міжнародного права, нехтуючи пробле-
матикою та специфікою дискримінації в правовід-
носинах, що виникають у процесі реалізації особою 
своїх прав на працю [4, с. 72].

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні» дія 
Закону поширюється на відносини між юридичними 
особами публічного та приватного права, місцезна-
ходження яких зареєстровано на території України, 
а також фізичними особами, котрі перебувають на 
території України. З цієї норми можна встановите, 
що дія закону поширюється на осіб, які перебувають 
на території України, однак не встановлена правова 
природа цих відносин, що виникають між суб’єктами 
правовідносин, не пояснюється, яким чином може 
бути причетна юридична особа публічного права до 
правовідносин у сфері трудового права.

Втім, ні попередні радянські конституції, ні чин-
на сьогодні Конституція України не оперували тер-
міном «дискримінація». Можливо, тому й визна-
чення поняття дискримінації не було нормативно 
закріплене в Україні у ХХ ст. (на противагу доктри-
ні права, в якій воно стало об’єктом наукових дис-
кусій). Згодом, аж у 2012 р., було прийнято Закон 
«Про засади запобігання та протидії дискримінації 
в Україні», у ст. 1 якого було закріплено дефініцію 
поняття дискримінації. Здобутком для українського 
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права був Закон України № 2866-IV від 08 вересня 
2005 р. «Про забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків», в якому наводиться дефініція 
дискримінації за ознакою статі [5, с. 74].

У ст. 1 Закону України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні» термін «дис-
кримінація» визначається таким чином: дискримі-
нація – ситуація, за якої особа та / або група осіб за 
їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 
етнічного та соціального походження, громадянства, 
сімейного та майнового стану, місця проживання, 
мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть 
бути дійсними або припущеними (далі – певні озна-
ки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або 
користуванні правами і свободами в будь-якій фор-
мі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли 
таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрун-
товану мету, способи досягнення якої є належними 
та необхідними.

У Законі «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 р. міс-
титься загальне визначення дискримінації, що може 
бути поширене на всі її різновиди. Відповідно до 
початкової редакції Закону дискримінація визнача-
лась як рішення, дії або бездіяльність, спрямовані 
на обмеження або привілеї щодо окремої особи чи 
групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 
етнічного та соціального походження, сімейного 
та майнового стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють 
визнання і реалізацію на рівних підставах прав і сво-
бод людини і громадянина [6, с. 196].

Виходячи з вищенаведеного, можна стверджу-
вати про закріплення поняття «дискримінація» 
в сучасному українському законодавстві. Реалії, 
які складаються в трудових правовідносинах, свід-
чать про неефективність захисту й охорони сво-
їх суб’єктивних та об’єктивних прав особами, що 
постраждали від утисків та дискримінації. Це озна-
чає декларативний характер наведених норм. Понад 

три століття на українських землях діє де-юре прин-
цип заборони дискримінації, однак де-факто Україна 
перебуває на етапі пошуку шляхів втілення декларо-
ваних принципів.

На законодавчому рівні термін «дискримінація» 
не вживався тривалий час, на противагу терміну 
«рівність», який можна знайти в джерелах міжна-
родного права, але це поняття не охоплює правовід-
носини, що виникають у разі дискримінації. Також 
треба зазначити, що цей термін був введений не 
одразу після проголошення незалежності України, 
що призвело до впровадження певного зловживання 
роботодавцями своїми правами [7, с. 139].

Закон України «Про засади запобігання та про-
тидії дискримінації в Україні» запозичив із право-
вих систем Заходу поняття позитивної дискриміна-
ції або «позитивних дій», під якими варто розуміти 
спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усу-
нення юридичної чи фактичної нерівності в можли-
востях для особи та / або групи осіб реалізовувати 
на рівних підставах права і свободи, надані їм Кон-
ституцією і законами України. Ця легальна дефініція 
видається нам помилковою, адже позитивні дії не 
можуть застосовуватися щодо виправлення ситуації 
юридичної нерівності, а лише ситуації нерівності 
фактичної.

Аналіз національного законодавства з питань 
протидії дискримінації виявив, що всі антидискримі-
наційні положення змодельовані саме для фізичних, 
а не для юридичних осіб. Адже серед «захищених 
від дискримінації ознак» згадуються лише такі, які 
властиві саме людям, а не іншим суб’єктам права, 
зокрема юридичним особам. Це навряд чи можна 
вважати задовільним. Вважаємо, що захисту з боку 
антидискримінаційного законодавства потребують 
такі ознаки юридичних осіб, як: організаційно-
правова форма; сфера діяльності; місце реєстрації; 
обсяг статутного капіталу; частка державної, кому-
нальної, приватної власності або іноземних інвести-
цій у статутному капіталі; обсяг прибутків; кількість 
найманих працівників тощо.
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У статті вивчається історичний розвиток українського законодавства про фермерські господарства. Автор на основі аналі-
зу цілої низки нормативно-правових актів досліджує інститут фермерства з моменту проголошення України як незалежної та 
демократичної держави і дотепер. Науковець у статті виділяє три основні та ключові етапи становлення законодавчого забез-
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В статье изучается историческое развитие украинского законодательства о фермерских хозяйствах. Автор на основе ана-
лиза целого ряда нормативно-правовых актов исследует институт фермерства с момента провозглашения Украины как неза-
висимого и демократического государства и до сегодняшнего дня. Ученый в статье выделяет три основных и ключевых этапа 
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The article learns historical development of Ukrainian legislation about farms. The author analyzes plenty of the legal acts and 
based on it he explores Institute of Farming from the moment when Ukraine became independent until now. The scholar represents the 
three main steps of the formation of legislative provision and functioning of the farms in Ukraine.
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Нині під час здійснення аграрної та земельної 
реформи однією з гострих економіко-правових про-
блем є відродження фермерського господарства на 
селі як первинної ланки виробництва сільськогос-
подарських продуктів в Україні. Станом на 1 січня 
2018 року в державі налічувалося 45 035 фермер-
ських господарств [1], натомість у сусідній Польщі 
їхня кількість становить 1,5 млн [2]. Зменшення фер-
мерських господарств у нашій державі відбувається 
внаслідок монополізації аграрного ринку агрохол-
дингами, здійснення рейдерських нападів на малий 
агробізнес, занепад сільської місцевості як пріори-
тетного базису діяльності фермерства та відсутність 
належної фінансової й правової підтримки з боку 
держави. 

Ступінь розробленості проблеми. Правові 
особливості діяльності фермерських господарств 
в Україні досліджували провідні вчені: В. Єрмолен-
ко, П. Кулинич, С. Марченко, А. Статівка, Н. Титова, 
В. Уркевич.

Метою статті є вивчення законодавчого забезпе-
чення діяльності фермерських господарств у період 
проведення земельної та аграрної реформи в Україні 
з 1990 року і дотепер.

Виклад основного матеріалу. Початок станов-
лення інституту фермерського господарства в нашій 
країні відбувся з прийняттям Закону України «Про 

селянське (фермерське) господарство» у 1991 році. 
Цей нормативно-правовий акт після розпаду Радян-
ського Союзу став реформаційним підґрунтям 
започаткування підприємницької діяльності в агро-
промисловому комплексі України, перетворивши 
поступово колишні колгоспи та радгоспи на якісно 
нові форми господарювання та дав можливість селя-
нам на власний розсуд здійснювати виробництво 
сільськогосподарської продукції та розпоряджатися 
своїми землями. Частиною першою статті 3 вищев-
казаного Закону було передбачено, що селянське 
(фермерське) господарство в системі народногоспо-
дарського комплексу є рівноправною формою веден-
ня господарства поряд з державними, колективними, 
орендними та іншими підприємствами та організа-
ціями, господарськими товариствами [3]. Важливим 
фактором тоді стало також створення Українського 
державного фонду підтримки селянських (фермер-
ських) господарств [4], який забезпечував фінансо-
ву, технічну та адміністративно-управлінську діяль-
ність фермерських господарств.

Під час подальшого становлення України як 
незалежної та демократичної держави було при-
йнято у 1992 році Верховною Радою України Закон 
України «Про форми власності на землю» [5]. Цей 
нормативно-правовий акт став початком транс-
формації відносин власності на землю в Україні 
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та відіграв важливу роль у становленні фермерства 
у нашій державі, де головним базисом виробництва 
сільськогосподарської продукції була і залишаєть-
ся земля. У цей період також відбулося прийняття 
у новій редакції Земельного кодексу 1992 року, який 
вніс певні корективи у форми власності на землю 
[6]. З цього часу фермерські господарства отримали 
можливість набувати на праві приватної форми влас-
ності земельні ділянки. Внаслідок таких законодав-
чих змін відбулося суттєве збільшення фермерських 
господарств та площ землекористування в Україні. 

Наступним поштовхом законодавчого розвитку 
фермерського господарства в Україні варто вважа-
ти прийняття низки указів Президента України, які 
відіграли важливу роль у реформуванні земельних 
та аграрних правовідносин, а саме: Указ Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 
земельної реформи у сфері сільськогосподарського 
виробництва» від 10 листопада 1994 року [7], Указ 
Президента України «Про порядок паювання земель, 
переданих у колективну власність сільськогосподар-
ським підприємствам та організаціям» від 8 серпня 
1995 року [8], Указ Президента України «Про захист 
прав власників земельних часток (паїв)» від 21 квітня 
1998 року [9] та Закон України «Про фіксований сіль-
ськогосподарський податок» від 18 червня 1998 року 
[10]. Вказаними нормативно-правовими актами була 
здійснена безоплатна передача землі у колективну 
та приватну форму власності для виробництва сіль-
ськогосподарської продукції. Таким чином, було 
проведено поділ земель, які передані у колективну 
власність, на земельні частки (паї) без виділення їх 
у натурі, і видані селянам сертифікати на право на 
земельну частку (пай). Власники земельних серти-
фікатів одержували право розпоряджатися своїм 
земельним паєм, які могли бути об’єктом обміну, 
дарування, застави, спадкування, купівлі-продажу 
(останнє право було пізніше відмінено). Членам 
колективних сільськогосподарських підприємств 
надавалася можливість безперешкодного виходу зі 
складу підприємства зі своєю земельною часткою 
(паєм) і виділення її в натурі з видачою Державно-
го акта на право приватної власності на землю, що 
давало можливість селянам вільно утворювати фер-
мерські господарства у сільській місцевості.

Проаналізувавши цей етап розвитку земель-
них відносин в Україні, можна стверджувати, що 
з прийняттям вищезазначених нормативно-право-
вих актів відкрилися можливості збільшення площі 
користування землею для ведення малого та серед-
нього агробізнесу. Однак ці події стали  кризовим 
моментом для малих фермерських господарств, які 
через неефективну цінову і кредитну політику, що 
існувала на той момент у державі, були неспроможні 
забезпечити належну матеріально-технічну базу для 
ефективної роботи на селі. В результаті цього такі 
підприємства почали занепадати, а стрімкого обо-
роту тоді набирали великі фермерські господарства. 

Наступним важливим етапом у законодавчо-
му становленні фермерських господарств у нашій 
державі ми вважаємо прийнятий у 1997 році Закон 

України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
[11]. Аграрна політика України веде курс на зростан-
ня соціально-економічної ролі фермерства на селі, 
а перспектива їх розвитку полягає в кооперуванні. 
У багатьох країнах світу саме малий аграрний біз-
нес розвивається завдяки сільськогосподарським 
кооперативам, які створюють усі необхідні технічні, 
фінансові, адміністративні умови для реалізації сіль-
ськогосподарської продукції на різноманітних аграр-
них ринках. 

На наше глибоке переконання, одним з важли-
вих нормативно-правових документів, що сприяв 
розвитку фермерських господарств, став Указ Пре-
зидента України «Про невідкладні заходи щодо 
прискорення реформування аграрного сектору 
економіки» (грудень 1999 р.). Ним передбачало-
ся, що членам колективних сільськогосподарських 
підприємств надавалося право вільного виходу 
з цих підприємств із земельними частками (паями) 
і майновими паями та створення на їх основі при-
ватних (приватно-орендних) підприємств, селян-
ських (фермерських) господарств, господарських 
товариств, сільськогосподарських кооперативів 
та інших суб’єктів господарювання, заснованих на 
приватній власності. Надзвичайно важливо, що цим 
Указом Президента впроваджено обов’язкове укла-
дання юридичними особами, які використовують 
землі для сільськогосподарських потреб, договорів 
оренди земельних паїв з виплатою орендної плати 
фіксованого розміру. Введено спрощений порядок 
реєстрації договорів оренди земельних паїв, перед-
бачено виділення земельних ділянок єдиним маси-
вом групі власників земельних часток (паїв), яка 
звернулася із заявами про відведення земельних 
ділянок у натурі з метою спільного використання 
або надання в оренду цих ділянок. Важливо, що 
громадянам надано право розширювати свої осо-
бисті підсобні господарства за рахунок приєднання 
до них земельних ділянок у натурі, виділених від-
повідно до розміру земельного паю, і не створюва-
ти при цьому юридичної особи [12]. 

Слід зазначити, що приватні підприємства, які 
виникли тоді на базі реформованих колективних сіль-
ськогосподарських підприємств, зобов’язувалися 
укладати договори оренди земельної частки і майно-
вого паю з власниками цих паїв з виплатою орендної 
плати у натуральній або грошовій формі. Важливо 
зазначити, що Указом Президента було встановлено 
мінімальну орендну плату за земельну частку (паю) 
в розмірі не менше одного відсотка вартості орендо-
ваної землі [12]. Необхідно також зазначити, що під 
час реструктуризації колективних сільськогосподар-
ських підприємств тоді передбачалося збереження 
по можливості цілісності господарського викорис-
тання приватними формуваннями землі та майна 
колишніх колективних сільськогосподарських під-
приємств через механізм оренди. Громадянам, які 
мають земельний пай, надано право приєднувати 
виділену їм у натурі земельну ділянку до власного 
особистого підсобного господарства без створен-
ня юридичної особи. Не менш важливим є й те, що 
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селянським (фермерським) господарствам, громадя-
нам надана можливість вільного викупу земельних 
ділянок, наданих їм у користування (понад норму, 
яка приватизується безкоштовно), за ціною, не ниж-
чою визначеної в установленому порядку грошової 
оцінки землі.

Проте особливим моментом щодо розвитку фер-
мерських господарств під час проведення земельної 
та аграрної реформи стало прийняття нового Земель-
ного кодексу України [13] та Закону України «Про 
фермерське господарство» [14]. Ці нормативно-пра-
вові документи здійснили реформаційні зміни у пра-
вовідносинах з ведення фермерських господарств 
в Україні. Земельний кодекс України запровадив 
нові можливості набуття права власності на землю 
для ведення фермерських господарств шляхом при-
ватизації відповідно до ст. ст. 116, 118 та 121 [13], а 
також у ньому закріплювалася гарантія для громадян 
України, що вони можуть набувати право власності 
на землі сільськогосподарського призначення загаль-
ною площею до 100 гектарів, та запроваджувався 
інститут оренди земель сільськогосподарського при-
значення ст. 93 [13]. Це спричинило стрімкий роз-
виток фермерських господарств в Україні, особли-
во великих фермерських господарств, площа землі 
яких становила близько 100 га на одне господарство.

З прийняттям Закону України «Про фермерські 
господарства» було  визначено правові, економічні 
та соціальні засади створення та діяльності фермер-
ських господарств як прогресивної форми підпри-
ємницької діяльності громадян у галузі сільського 
господарства України [14].

Цей Закон України «Про фермерські господар-
ства» спрямований на створення умов для реаліза-
ції ініціативи громадян щодо виробництва товарної 
сільськогосподарської продукції, її переробки та реа-
лізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а 
також для забезпечення раціонального використання 
й охорони земель фермерських господарств, право-
вого та соціального захисту фермерів України [14]. 
Він чітко регламентує діяльність та статус фермер-
ського господарства і розмежовує його із селянським 
(підсобним) господарством. Вищезазначений закон 
остаточно визначив та закріпив правовий статус 
фермерських господарств як первинної ланки вироб-
ництва сільськогосподарської продукції і забезпечив 
їх механізм функціонування в агропромисловому 
комплексі України. 

Однак з прийняттям вищезазначених норматив-
но-правових актів кількість фермерських госпо-
дарств в Україні не збільшилась, а навпаки, почала-
ся тенденція до їх зменшення. Це було спричинено 
низкою реформаційних процесів, які здійснювалися 
тоді у законодавчому просторі України. У цей пері-
од держава не проводила державної підтримки фер-
мерських господарств, а відбувалося виникнення 
нових форм господарювання: товариств з обмеже-
ною відповідальністю, акціонерних товариств, а 
також інших приватних сільськогосподарських під-
приємств. Необхідно зазначити, що  останні десять 
років у державі відбувається повна монополізація 

аграрного ринку агрохолдингами, які почали тоталь-
но витісняти фермерські господарства та ще й на 
додачу почалося рейдерство малого аграрного бізне-
су в Україні.

У зв’язку з такими подіями Кабінет Міністрів 
України починаючи з 2017 року прийняв низку роз-
поряджень та постанов, які сприяли відродженню 
та розвитку фермерства у нашій державі. Так, уряд 
затвердив Концепцію розвитку фермерських госпо-
дарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–
2020 роки. Ця Концепція схвалена Розпорядженням 
№ 664-р від 13 вересня 2017 року. Цим документом 
передбачається чіткий фінансово-правовий механізм 
підтримки та розвитку малого та середнього агробіз-
несу в Україні, а саме: 

– надання фінансової підтримки на конкурсних 
засадах на поворотній основі фермерським госпо-
дарствам через Український державний фонд під-
тримки фермерських господарств;

– часткова компенсація відсоткової ставки за 
залученими у національній валюті банківськими 
кредитами;

– фінансова підтримка заходів в агропромисло-
вому комплексі на умовах фінансового лізингу;

– державна підтримка шляхом здешевлення 
страхових платежів (премій);

– часткове відшкодування вартості будівництва 
та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, 
доїльних залів та утворених на кооперативних заса-
дах м’ясопереробних підприємств;

– часткове відшкодування вартості закуплених 
для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів 
вітчизняного походження та племінних телиць, нете-
лей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного 
напряму продуктивності, племінних свинок та кнур-
ців (класу «еліта»), племінних вівцематок, баранів, 
ярок;

– часткова компенсація вартості сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання вітчизняного вироб-
ництва;

– часткова компенсація витрат на закладення 
багаторічних насаджень та догляд за ними;

– надання державних гарантій під інвестиційні 
проекти;

– створення прозорих механізмів набуття у влас-
ність земельних ділянок та прав на них [15].

Вагомим також у системі нормативного регулю-
вання стала Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання 
фінансової підтримки розвитку фермерських гос-
подарств» від 7 лютого 2018 року № 106. На нашу 
думку, цим порядком надаються досить непогані 
фінансові можливості підтримки фермерських гос-
подарств за різноманітними напрямами їхньої спеці-
алізації, а саме:

– часткова компенсація вартості насіння сіль-
ськогосподарських рослин вітчизняного вироб-
ництва, закупленого у фізичних осіб-підприємців 
та юридичних осіб, які здійснюють виробництво 
та його реалізацію;
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– часткова компенсація витрат, пов’язаних 
з наданими сільськогосподарськими дорадчими 
послугами;

– фінансова підтримка сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів;

– часткова компенсація вартості придбаної сіль-
ськогосподарської техніки та обладнання вітчизня-
ного виробництва;

– бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних 
угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським гос-
подарствам;

– здешевлення кредитів [16].
Серед останніх подій, які відбуваються у сфері 

розвитку фермерського господарства та агропро-
мислового комплексу України, є внесення змін до 
Конституції України. Так, 20 вересня 2018 року 
Постановою Верховної Ради України було подано 
Законопроект «Про внесення змін до Конституції 
України щодо реалізації прав українських громадян 
на землю, збереження власності на сільськогоспо-
дарські землі в руках громадян України та сталого 
розвитку села на основі фермерських господарств». 
Цим законопроектом пропонується доповнити 
ст. 41 Конституції України у такому аспекті: «Осно-
вою аграрного устрою України є фермерське госпо-
дарство» [2]. Ухвалення відповідного закону, на наше 
глибоке переконання, є революційним рішенням пар-
ламенту і надалі фермерське господарство в Україні 
стане основою підприємницької діяльності в агро-
промисловому секторі держави. Такі нововведення 
потребуватимуть і внесення змін у Закон України 
«Про фермерське господарство», а можливо,  буде 
необхідність прийняття нового нормативно-право-
вого акта, що кардинально змінить підхід у діяль-
ності та розвитку таких господарств. Ми вважаємо, 
що такі зміни до Конституції України припинять 
масштабний захват земель сільськогосподарського 
призначення агрохолдингами та їхню монополію на 
аграрному ринку країни щодо виробництва та поста-
чання сільськогосподарської продукції та сирови-
ни, оскільки пріоритетним буде діяльність фермер-
ських господарств як основних суб’єктів аграрних 
правовідносин, що виступатимуть гарантами про-

довольчої безпеки в Україні. Вищезазначений зако-
нопроект був внесений парламентом на розгляд до 
Конституційного Суду України для надання юридич-
ного висновку на відповідність змісту законопроекту 
Конституції України. Ми можемо констатувати, що 
23 листопада 2018 року Конституційний Суд Украї-
ни дійшов висновку, що цей законопроект не супер-
ечить нормам Основного Закону і може виноситись 
на розгляд сесії Верховної Ради України для ухва-
лення його як Закону, яким буде внесено зміни до 
ст. 41 Конституції України, і це призведе до нового 
витку розвитку законодавства про фермерські госпо-
дарства та в цьому аспекті можуть зазнати істотних 
змін аграрні та земельні правовідносини.

Висновок. Таким чином, аналізуючи генезис роз-
витку законодавства про фермерські господарства 
в Україні, можна виокремити такі три основні істо-
ричні етапи, що спричинили з певних суб’єктивних 
та об’єктивних причин становлення інституту фер-
мерства у нашій державі. Перший етап, на нашу 
думку, розпочався з прийняття Закону України «Про 
селянське (фермерське) господарство» у 1991 році 
та тривав до 2002 року. Це був один з перших зако-
нів у незалежній Україні, який відіграв важливу роль 
у започаткуванні аграрної реформи у країні та спри-
чинив зміни у земельних правовідносинах на селі. 
Після прийняття цього нормативно-правового акта 
розпочалося формування нових форм власності на 
землю в Україні та стартував процес розпаювання 
сільськогосподарських земель, які належали кол-
госпам та радгоспам. Другий етап припадає на пері-
од з 2003 до 2016 року. У цей період приймається 
новий Закон України «Про фермерське господар-
ство», який виводить інститут фермерства на новий 
та прогресивний етап розвитку. Третій етап бере свій 
початок з 2017 року і триває донині. Цей період зна-
менується прийняттям низки державних концепцій 
та програм в аспекті стимулювання розвитку фер-
мерського господарства у нашій державі. Такі дії 
уряду та парламенту спричинено інтеграцією Укра-
їни до Європейського Союзу й намаганням зберегти 
малий агробізнес унаслідок активного його погли-
нання великими агрохолдинговими компаніями. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО, 
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КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

SOME ISSUES OF LAND, ENVIRONMENTAL, 
AND NATURE RESOURCES LEGISLATION CORRELATION 

IN PUBLIC OWNED NATURAL RESOURCES DETERMINATION

Стаття присвячена дослідженню співвідношення окремих засад правового регулювання права комунальної власності на 
природні ресурси в земельному, екологічному, природноресурсовому законодавстві. На основі аналізу результатів загально-
теоретичних та галузевих досліджень сучасного стану правового регулювання власності на природні ресурси виявлені наявні 
проблеми у співвідношенні норм земельного, екологічного, природоресурсного права України щодо визначення правового 
режиму комунальної власності на природні ресурси та реалізації органами місцевого самоврядування прав власника.

Ключові слова: власність, право комунальної власності, природні ресурси, співвідношення галузей права, законодавство. 

Статья посвящена исследованию соотношения отдельных принципов правового регулирования права коммунальной соб-
ственности на природные ресурсы в земельном, экологическом, природноресурсовом законодательстве. На основе анализа 
результатов общетеоретических и отраслевых исследований современного состояния правового регулирования собственно-
сти на природные ресурсы обнаружены существующие проблемы в соотношении норм земельного, экологического, при-
родоресурсного права Украины относительно определения правового режима коммунальной собственности на природные 
ресурсы и реализации органами местного самоуправления прав собственника.

Ключевые слова: собственность, право коммунальной собственности, природные ресурсы, соотношение отраслей пра-
ва, законодательство.

The article is devoted to the study of the correlation of some principles of legal regulation of the public property right to natural 
resources in land, ecological, natural resources legislation. The current problems in the correlation between the norms of land, ecological 
and natural resource law of Ukraine regarding the definition of the legal regime of public property right to natural resources and the 
implementation of the owner’s rights by the local self-government bodies were identified on the basis of the analysis of the results of 
general theoretical and special studies of the current state of natural resources ownership legal regulation. 

Key words: ownership, public property right, natural resources, law branches correlation, legislation.

Постановка проблеми. Відносини власності на 
природні ресурси мають особливе, планетарне зна-
чення. Держава декларує своє ставлення до цього 
важливого питання і у 14 Конституції України зазна-
чається, що земля є основним національним багат-
ством та перебуває під особливою охороною держави. 

Відповідно до Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища» 
у ст. 5 об’єктами правової охорони визнаються: 
навколишнє природне середовище як сукупність 
природних і природно-соціальних умов та процесів, 
природні ресурси як залучені в господарський обіг, 
так і невикористовувані в економіці нині (земля, 
надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рос-
линність, тваринний світ), ландшафти та інші при-
родні комплекси. Самі ж природні ресурси України 
є власністю Українського народу, від імені якого 
права власника здійснюють органи державної вла-
ди та органи місцевого самоврядування у межах, 
визначених Конституцією України. Незважаючи на 
законодавче закріплення принципових позицій щодо 
власності на природні ресурси, проблема правово-
го змісту права власності на ці об’єкти залишається 
недослідженою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань права власності на природні 

ресурси частково займалися різні науковці, а саме: 
В.І. Андрейцев, О.А. Вівчаренко, І.І. Каракаш, 
П.Ф. Кулинич, А.М. Мірошниченко, В.В. Носік, 
О.О. Погрiбний, В.І. Семчик, М.В. Шульга та інші 
українські вчені, однак питання права комунальної 
власності на природні ресурси територіальних гро-
мад є не до кінця вивченими.

Мета статті – на основі аналізу результатів загаль-
нотеоретичних та галузевих досліджень сучасного 
стану правового регулювання власності на природні 
ресурси виявити наявні проблеми у співвідношенні 
норм земельного, екологічного, природоресурсного 
права щодо визначення права комунальної власності 
на природні ресурси.

Виклад основного матеріалу. Конституція міс-
тить загальні положення про права комунальної 
власності на природні ресурси [1, с. 165]. Однак нор-
ма ст. 13 Конституції України, за якою земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території України, природ-
ні ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є об’єктами права влас-
ності Українського народу, є дефінітивною. Разом із 
тим вважаємо, що положення згаданої статті мають 
декларативний характер, адже не містить всього 
переліку природних ресурсів, які створені природою 
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без втручання людини та на які поширюються норми 
сучасного права власності, – ліси, об’єкти тваринно-
го і рослинного світу, об’єкти природно-заповідного 
фонду тощо. Тому співвідношення вказаної норми 
Конституції України з галузевими законодавчими 
актами потребує особливої наукової уваги і норма-
тивної кореляції (закріплення) у законах як джерелах 
права, зокрема комунальної власності на природні 
об’єкти. 

Розглянемо співвідношення визначень та пра-
ворегулятивного змісту щодо природних ресурсів 
у різних галузях права. 

Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» системно врегульовує 
питання охорони навколишнього природного серед-
овища, раціонального використання природних 
ресурсів та визначає загальні засади права власнос-
ті на них, базуючись на принципі збереження при-
родних ресурсів. Закон не дає визначення поняття 
«природні ресурси» та разом з тим поділяє їх на два 
види: природні ресурси загальнодержавного і міс-
цевого значення [2]. Такий поділ визначає можли-
вість належності природних ресурсів до державної 
та комунальної власності. До природних ресурсів 
загальнодержавного значення належать: а) територі-
альні та внутрішні морські води; б) природні ресурси 
континентального шельфу та виключної (морської) 
економічної зони; в) атмосферне повітря; г) підземні 
води; ґ) поверхневі води, що знаходяться або вико-
ристовуються на території більш як однієї області; 
д) лісові ресурси державного значення; е) природні 
ресурси в межах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення; 
є) дикі тварини, які перебувають у стані природної 
волі; об’єкти тваринного світу, що у встановленому 
законодавством порядку набуті в комунальну або 
приватну власність і визнані об’єктами загальнодер-
жавного значення; ж) корисні копалини, за винятком 
загальнопоширених. До природних ресурсів місце-
вого значення належать природні ресурси, не відне-
сені законодавством України до природних ресурсів 
загальнодержавного значення. Така позиція визна-
чення об’єктів права комунальної власності на при-
родні ресурси шляхом виключення «усі крім», у спо-
сіб дозволених меж здійснення права власності, не 
дає вичерпної відповіді на питання визначення пере-
ліку об’єктів права комунальної власності на землю 
та об’єкти природного і ресурсного значення. 

Так, у ст. 5 досліджуваного Закону здійснено 
спробу провести співвідношення меж правового 
регулювання природоресурсного права із земель-
ним законодавством та декларовано, що Державній 
охороні і регулюванню використання на території 
України підлягають: навколишнє природне серед-
овище як сукупність природних і природно-соціаль-
них умов та процесів, природні ресурси як залучені 
в господарський обіг, так і невикористовувані в еко-
номіці нині (земля, надра, води, атмосферне повітря, 
ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти 
та інші природні комплекси. Зважаючи на це, вважа-
ємо, що норми Закону України «Про охорону навко-

лишнього природного середовища» мають бути при-
ведені у відповідність до норм Земельного кодексу 
України щодо співвідношення правового регулюван-
ня відносин власності на природні ресурси, а саме 
землю.

Це має суттєве значення задля визначення право-
вого режиму об’єктів права комунальної власності на 
землю і, своєю чергою, впливає на межі здійснення 
права комунальної власності на землю та визначення 
правового статусу територіальної громади у відноси-
нах реалізації права власності на природні об’єкти. 
Екстраполюючи такі підходи до земельно-правових 
норм, вважаємо, що землі територіальних громад 
мають розглядатись як правова категорія, один зі 
складників природних компонентів навколишнього 
середовища території громад, що взаємопов’язаний 
з іншими компонентами певного природного комп-
лексу не лише населеного пункту, але й природних 
ландшафтів комплексного об’єкта – земель поза 
межами населеного пункту. Такі наукові пропозиції 
зумовлюють необхідність перегляду наявних засад 
урегулювання відносин права комунальної власності 
на природні ресурси. 

Відповідно до ст. 78 ЗК України право власності 
на землю – це право володіти, користуватися і розпо-
ряджатися земельними ділянками. Однак суспільні 
земельні відносини не вичерпуються змістом право-
мочностей володіння, користування і розпоряджен-
ня землею. Також під земельними відносинами розу-
мують відносини щодо використання, відтворення 
та охорони земель [3, с. 11]. Слід погодитись з таки-
ми висновками, адже використання землі, земельних 
ділянок має супроводжуватись відтворенням і охо-
роною земель та забезпеченою можливістю при-
тягнення до відповідальності землекористувачів за 
негативними наслідками їхньої діяльності.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про тварин-
ний світ України» від імені Українського народу пра-
ва власника об’єктів тваринного світу, які є природ-
ничими ресурсами загальнодержавного значення, 
здійснюють органи місцевого самоврядування [4]. 
Певна непослідовність законодавчої логіки виявлена 
у ст. 6 Закону, де вказано, що об’єкти тваринного сві-
ту, які утримуються (зберігаються) підприємствами, 
установами, організаціями державної або комуналь-
ної власності, є об’єктами державної та комунальної 
власності. Пропонується закріпити відповідне поло-
ження в Законі України «Про тваринний світ», визна-
чивши, що в комунальній власності перебувають усі 
об’єкти тваринного світу, крім тих, які вилучені зі 
стану природної волі, розведені, набуті іншим, не 
забороненим способом. 

У межах досліджуваного співвідношення необ-
хідно виділити норми ст. 1 Лісового кодексу України, 
за якими ліс – це тип природних комплексів [5]. Ліси 
є національним багатством і природним ресурсом. 
Вказують на те, що інші кодекси і закони регулюють 
питання охорони та раціонального використання 
окремих компонентів природних комплексів – земля, 
надра, вода, атмосферне повітря, рослинний і тва-
ринний світ [6, с. 121]. За нормами ЛК України ліси 
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можуть перебувати у державній, комунальній і при-
ватній власності. Однак неоднозначним є питання 
визначення правового режиму лісів у межах населе-
них пунктів, які належать до комунальної власності. 
Правова дефініція перебування лісів у комунальній 
власності за «залишковим» принципом не відповідає 
умовам реалізації правових норм і має бути докорін-
но змінена засобом визначення переліку лісів кому-
нальної власності з відповідною фіксацією у када-
стровій документації. 

Новими законодавчими змінами розширено мож-
ливості органів місцевого самоврядування щодо від-
несення лісосмуг до земель сільськогосподарського 
призначення і врегулювання їх передачі в оренду 
територіальною громадою [7]. Громада може створи-
ти комунальне підприємство і закріпити лісосмуги 
у постійному користуванні, що, своєю чергою, дасть 
змогу зберегти їх від знищення.

Відзначимо наявну проблему невизначеності 
правового режиму земельних ділянок під полеза-
хисними лісовими смугами та іншими захисними 
насадженнями, що, своєю чергою, ускладняється 
колізіями норм чинних Земельного і Лісового кодек-
сів України в частині віднесення земель під полеза-
хисними насадженнями до категорії сільськогоспо-
дарського призначення, а самих насаджень, площею 
не менше 0,1 га, до об’єктів лісового фонду. Вна-
слідок цього органи місцевого самоврядування не 
зобов’язані безпосередньо здійснювати заходи з охо-
рони, відтворення полезахисних лісових насаджень. 
Складність у визначенні правового режиму земель 
під полезахисними смугами проявляється також 
і в тому, що в Україні не проведено інвентаризацію 
полезахисних лісових насаджень на землях сіль-
ськогосподарського призначення, ніхто системно не 
займається полезахисним лісорозведенням, наявні 
лісосмуги знищуються і стають не придатними для 
забезпечення захисту земель та ґрунтів від ерозії 
та деградації [8]. У зв’язку з цим режим комунальної 
власності на полезахисні лісові смуги вирішить про-
блему ефективного та раціонального використання 
лісових природних ресурсів.

Відкритою залишається проблема визначення 
правового режиму комунальної власності на води. 
Особливий режим права власності Українського 
народу на природні ресурси передбачає можливість 
здійснення цього права з використанням різних форм 
власності. Однак, на відміну від інших поресурсових 
кодексів і законів, які закріпили державну, комуналь-
ну і приватну власність, Водний кодекс України [9] 
не передбачає таких форми власності і водні об’єкти 
не можуть бути об’єктами права приватної власності 
громадян чи юридичних осіб. Так, ЗК України декла-
рує право власності на замкнені природні водойми, 
що не визначено чинним ВК України, і породжує 
невідповідність норм, яка має бути усунута шляхом 
визначення співвідношенням відповідних норм двох 
кодексів. Саме тому поділяємо твердження, що поза-
як майже всі природні ресурси знаходяться на від-
повідних земельних ділянках, то наслідують їх пра-
вовий режим, якщо інше не передбачене нормами 
чинного законодавства [10]. 

Висновки і пропозиції. Законодавство щодо пра-
ва комунальної власності на природні ресурси не 
є комплексним і системним. Норми законодавчого 
регулювання інституту права комунальної власності 
на природні ресурси поміщені у різні нормативно-
правові акти, що дає підстави стверджувати таке:  
1) правовий режим природних ресурсів територіаль-
них громад тісно пов’язаний з правовим режимом 
земельної ділянки, на якій вони розташовані; 2) від-
сутність комплексного нормативно-правового акта, 
який би системно регулював відносини комунальної 
власності, є перешкодою до здійснення права кому-
нальної власності на природні ресурси; 3) Земель-
ний кодекс України не виконує своєї кодифікативної 
функції у питанні регулювання права комунальної 
власності на земельні ресурси територіальних гро-
мад; 4) сучасний стан законодавства дає підстави для 
можливих зловживань у реалізації права комуналь-
ної власності на природні ресурси територіальних 
громад; 5) територіальна громада не є повноцінним 
власником усіх природних ресурсів, що розташовані 
на її території.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Каракаш И.И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений. Сборник 

избранных статей, докладов и рецензий (1997–2007). Одесса : Феникс, 2007. 430 с.
2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-ХII. Відомості 

Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.
3. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Бондар Л.О., Гетьман А.П., Гончаренко В.Г. та ін.; за заг. 

ред. В.В. Медведчука. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 643 с.
4. Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р. № 2894-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 14. Ст. 97.
5. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 17. Ст. 99.
6. Балюк Г.І. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. Бюлетень законодавства і юридичної практики. 

2009. № 10. 368 с.
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної влас-

ності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 
рейдерству та стимулювання зрошення в Україні від 10 липня 2018 року 

№ 2498-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19.
8. Аналітична записка щодо правового режиму земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами. Український 

лісовий портал. URL: https://www.lisportal.pp.ua/project-post/80064/.
9. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189.
10. Троцька М.В. Аналіз окремих підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси. URL:  

http://forumprava.pp.ua/files/113-121-2018-3-------------16-.pdf.



73

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

© О. В. Білоус, 2019

УДК 342.9

Білоус О. В.,
здобувач кафедри адміністративного та господарського права

Запорізького національного університету

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ СПІР, НА ЯКИЙ ПОШИРЮЄТЬСЯ 
ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 

ЯК КАТЕГОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

PUBLIC LEGAL DISPUTE WHICH FALLS 
WITHIN THE JURISDICTION OF ADMINISTRATIVE COURTS 

AS A CATEGORY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Категорія «публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів», характеризується кілько-
ма атрибутивними ознаками, серед яких участь у відповідних публічно-правових відносинах суб’єкта владних повноважень, 
який уповноважений на виконання у цих самих правовідносинах публічно-владних управлінських функцій або на надання 
адміністративних послуг. Водночас конкретних та зрозумілих згадувань у положеннях законодавства про адміністративне 
судочинство про публічно-правовий характер спору немає, а також немає жодних критеріїв розрізнення спорів, що випли-
вають із виконання суб’єктами владних повноважень публічно-владних управлінських функцій та є такими, природа яких 
є публічно-правовою, і тих, що є публічно-правовими. Одержання цілісного та правильного уявлення про це є можливим 
виключно за умови належного опрацювання матеріалів практики адміністративних судів, яка нині не містить жодних комп-
лексних узагальнень та роз’яснень із цього питання.

Ключові слова: суб’єкт владних повноважень; приватноправовий спір, публічно-владні управлінські функції, публічно-
правовий спір, публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів.

Категория «публично-правовой спор, на который распространяется юрисдикция административных судов», характеризуется 
несколькими атрибутивными признаками, среди которых участие в соответствующих публично-правовых отношениях субъек-
та властных полномочий, уполномоченного на выполнение в этих же правоотношениях публично-властных управленческих 
функций или на предоставление административных услуг. В то же время конкретных и понятных предписаний в положениях 
законодательства об административном судопроизводстве о публично-правовом характере спора нет, а также нет никаких кри-
териев различения споров, вытекающих из выполнения субъектами властных полномочий публично-властных управленческих 
функций и являющихся публично-правовыми и тех, что являются частноправовыми. Получение целостного и правильного пред-
ставления об этом возможно исключительно при условии тщательной обработки материалов практики административных судов, 
которая на данный момент не содержит никаких комплексных обобщений и разъяснений по этому вопросу.

Ключевые слова: субъект властных полномочий, частноправовой спор, публично-властные управленческие функции, 
публично-правовой спор, публично-правовой спор, на который распространяется юрисдикция административных судов.

The category “public law dispute within the jurisdiction of administrative courts extends” has several attributive features, including 
participation of an entity entitled to exercise public authority or provide administrative services in the legal relationships, from which 
the dispute stems. However, there are no specific and clear directives in the provisions of the legislation on administrative proceedings 
concerning the public-law nature of the dispute, and there are no criteria for distinguishing between thoese disputes arising from the 
exercise of public authority by entitled entities which are of public-law nature and those of them which are of private nature. Obtaining 
a comprehensive and correct understanding of that is possible only if the jurisprudence of administrative courts is thoroughly explored, 
which, though, currently is not properly generalised and clarified.

Key words: subject entitled to exercise public power, private legal dispute, public authority, public legal dispute, public legal 
dispute within the jurisdiction of administrative courts.

Категорія адміністративного судочинства 
«публічно-правовий спір, на який поширюється 
юрисдикція адміністративних судів» має основопо-
ложне предметне значення, оскільки вона відображає 
коло публічно-правових спорів, які можуть переда-
ватись на розгляд адміністративних судів, визнача-
ючи тим самим сферу застосування законодавства 
про адміністративне судочинство. Звернувшись до 
відповідних положень законодавства про адміністра-
тивне судочинство, зазначимо, що категорія «публіч-
но-правовий спір, на який поширюється юрисдик-
ція адміністративних судів» характеризується не 
лише як поняття адміністративного судочинства із 

категоріальним статусом, але й як складна катего-
рія, що пов’язано з охопленням нею кількох вкрай 
важливих матеріально-правових та процесуальних 
понять, якими є «публічно-правовий спір», а також 
два поняття більш низького рівня, якими є поняття 
«публічно-владні управлінські функції» та «суб’єкт 
владних повноважень». Видається очевидним те, що 
належне розуміння цих понять під час правозастосу-
вання та тлумачення права має вирішальне значення 
для правильного вирішення питання про зарахуван-
ня того чи іншого спору до публічно-правового спо-
ру, на який поширюється юрисдикція адміністратив-
них судів, однак досягнення цілісного уявлення про 
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зміст і обсяг зазначених понять є непростим завдан-
ням та неодмінно потребує опрацювання матеріалів 
практики адміністративних судів.

Розпочинаючи із дослідження поняття «публіч-
но-правовий спір», зауважимо, що відповідно до 
п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України публічно-правовим спо-
ром є спір, в якому:

– хоча б одна сторона здійснює публічно-влад-
ні управлінські функції, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку 
з виконанням або невиконанням такою стороною 
зазначених функцій;

– хоча б одна сторона надає адміністративні 
послуги на підставі законодавства, яке уповнова-
жує або зобов’язує надавати такі послуги виключно 
суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку 
із наданням або ненаданням такою стороною зазна-
чених послуг; 

– хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого про-
цесу або процесу референдуму і спір виник у зв’язку 
із порушенням її прав у такому процесі з боку 
суб’єкта владних повноважень або іншої особи [1].

При цьому важливо усвідомлювати, що будь-яка 
справа адміністративної юрисдикції ґрунтується на 
публічно-правовому спорі, однак не кожен публічно-
правовий спір може бути переданий на розгляд адмі-
ністративних судів. Принагідно зауважимо, що саме 
через це категоріальною теоретичною конструкцією 
має вважатись саме «публічно-правовий спір, на 
який поширюється юрисдикція адміністративних 
судів» («справа адміністративної юрисдикції»), а не 
«публічно-правовий спір», оскільки публічно-пра-
вовий спір може вирішуватись за правилами іншого 
судочинства, крім адміністративного. 

Прикладами різновидів публічно-правових спо-
рів, які охоплюються підвідомчістю адміністратив-
них судів, є 1) спори фізичних чи юридичних осіб 
із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження 
його рішень (нормативно-правових актів чи індиві-
дуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, 
коли для розгляду таких спорів законом встановле-
но інший порядок судового провадження; 2) спори 
з приводу прийняття громадян на публічну служ-
бу, її проходження, звільнення з публічної служби;  
3) спори між суб’єктами владних повноважень 
із приводу реалізації їхньої компетенції у сфері 
управління, у тому числі делегованих повноважень;  
4) спори, що виникають із приводу укладання, вико-
нання, припинення, скасування чи визнання нечин-
ними адміністративних договорів; 5) за зверненням 
суб’єкта владних повноважень у випадках, коли 
право звернення до суду для вирішення публічно-
правового спору надано такому суб’єкту законом 
(ч. 1 ст. 19 КАС України). Водночас, незважаючи на 
подібність до справ, що випливають із вищевказаних 
різновидів публічно-правових спорів, юрисдикція 
адміністративних судів не поширюється на справи: 
1) віднесені до юрисдикції КС України; 2) що мають 
вирішуватися в порядку кримінального судочинства; 
3) про накладення адміністративних стягнень, крім 
випадків, визначених КАС України; 4) щодо відно-

син, які відповідно до закону, статуту (положення) 
громадського об’єднання, саморегулівної організа-
ції належать до його (її) внутрішньої діяльності або 
виключної компетенції, крім випадків, визначених 
КАС України (ч. 2 ст. 19 КАС України). Крім того, 
адміністративні суди не розглядають позовні вимо-
ги, які є похідними від вимог у приватноправовому 
спорі і заявлені разом із ними, якщо цей спір підля-
гає розгляду в порядку іншого, ніж адміністративне, 
судочинства і перебуває на розгляді відповідного 
суду (ч. 3 ст. 19 КАС України) [1].

Таким чином, невід’ємною та визначальною 
ознакою публічно-правового спору є участь у від-
повідних правовідносинах суб’єкта владних повно-
важень, який уповноважений на виконання у цих 
самих правовідносинах публічно-владних управ-
лінських функцій або на надання адміністратив-
них послуг. Водночас видається очевидним те, що 
для правильного розпізнавання публічно-правових 
спорів необхідним є більш глибокий аналіз понять 
«суб’єкт владних повноважень» та «публічно-влад-
ні управлінські функції», що є можливим шляхом 
опрацювання положень законодавства про адміні-
стративне судочинство та матеріалів практики адмі-
ністративних судів.

Взявши до уваги вміст зазначених джерел, маємо 
змогу констатувати, що значно простішим є осягнен-
ня поняття «суб’єкт владних повноважень», оскіль-
ки воно окремо визначається у положеннях КАС 
України та містить небагато неконкретних складо-
вих елементів, за винятком відсилання до поняття 
«публічно-владні управлінські функції». Так, відпо-
відно до п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України суб’єкт влад-
них повноважень – орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування, їх посадова чи службо-
ва особа, інший суб’єкт у процесі здійснення ними 
публічно-владних управлінських функцій на підста-
ві законодавства, в тому числі на виконання делего-
ваних повноважень, або наданні адміністративних 
послуг [1].

У процесі дослідження поняття «публічно-владні 
управлінські функції» привертає увагу те, що незва-
жаючи на його складність, що випливає із вельми 
абстрактного змісту та необмеженого обсягу цьо-
го поняття, воно не має нормативного визначення, 
а розкривається лише у судових рішеннях за під-
сумками вирішення юрисдикційних питань. Зокре-
ма, за усталеною судовою практикою, не кожна дія 
суб’єкта владних повноважень є чи може бути тією, 
що вчиняється (здійснюється) з використанням влад-
них управлінських правоможностей, а звідси – при-
зводити до виникнення правовідносин, спір щодо 
яких вирішується судом адміністративної юрисдик-
ції. Владною управлінською дією (діяльністю) має 
чи може визнаватися щонайменше та, яка встанов-
лена законодавством, входить до кола повноважень 
(компетенції, функціональних обов’язків) суб’єкта 
владних повноважень, містить ознаки веління, 
обов’язковості, ззовні проявляється (виражається) 
у встановлених законом формах, забезпечується 
виконанням із застосуванням державного примусу 
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[2]. Інакше кажучи, суб’єкт владних повноважень 
під час виконання публічно-владних управлінських 
функцій своїми владними рішеннями чи діями 
зобов’язує осіб вчиняти певні дії, утримуватись від 
вчинення певних дій, нести відповідальність (одно-
стороннім владним волевиявленням викликає право-
ві наслідки, в тому числі пов’язані зі зміною правово-
го статусу), а згідно з нормами чинного законодавства 
України ці особи зобов’язані виконувати такі владні 
рішення чи вимоги суб’єкта владних повноважень 
[3; 4]. Так само, згідно з правовими позиціями ВП ВС 
виконання публічно-владних управлінських функцій 
може мати місце у правовідносинах, в яких сторони 
за нормами публічного права виступають одна щодо 
іншої не як рівноправні, перебувають у відносинах 
влади та підпорядкування (вертикального підпоряд-
кування), оскільки одна зі сторін задля задоволення 
публічного інтересу наділена змогою вказувати або 
забороняти іншим учасникам правовідносин певну 
поведінку, давати дозвіл на передбачену законом 
діяльність тощо (постанови ВП ВС від 23 січня 
2019 р. у справі № 822/160/16 та від 6 червня 2018 р. 
у справі № 911/1541/17) [5; 6].

Натомість, якщо суб’єкт владних повноважень діє 
як власник майна та звертається за захистом пору-
шеного цивільного права, відповідний спір вважа-
ється таким, що не стосується захисту прав, свобод 
та інтересів у сфері публічно-правових відносин, а 
пов’язаний із вирішенням питання щодо права влас-
ності на майно [7].

Разом із тим, за справедливим твердженням 
В.Б. Авер’янова, ознак публічних правовідносин, 
якими є участь суб’єкта, наділеного публічною вла-
дою, та здійснення цим суб’єктом владних управ-
лінських функцій, недостатньо для гранично точної 
ідентифікації публічно-правових відносин, оскільки 
залишаються нез’ясованими правосуб’єктні параме-
три другої їх сторони. А без цього не можна  чітко 
відмежувати публічні правовідносини від правовід-
носин, для яких публічний характер є не доміную-
чим, а тісно поєднується з приватноправовими озна-
ками. Наприклад, відносини щодо розпорядження 
державним майном шляхом надання його в оренду 
(це приватноправовий аспект) суб’єктам господарю-
вання з одночасним здійсненням із боку розпоряд-
ника майна контролю за цільовим використанням 
цього майна (це публічно-правовий аспект). І хоча 
останнє поняття, на перший погляд, виглядає загаль-
нозрозумілим, щодо окремих його атрибутивних 
ознак у дослідників неоднакові погляди. Зокрема, 
щодо такої провідної ознаки, як переважне значен-
ня (домінування) в публічно-правових відносинах 
публічного інтересу [8, с. 14].

З огляду на вищевикладене, склалась устале-
на судова практика визнання публічно-правового 
характеру правовідносин самостійною невід’ємною 
ознакою публічно-правового спору, незважаючи не 
те, що це поняття дістало безпосереднє закріплення 
у положеннях КАС України, а лише може бути опо-
середковано виведене із завдання адміністративного 
судочинства.

Так, огляд правових позицій найвищих судів із 
цього питання показує їхню єдність у тому, що під 
час визначення предметної юрисдикції справ суди 
мають виходити із суті права та/або інтересу, за 
захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, 
характеру спірних правовідносин, змісту та юридич-
ної природи обставин у справі (Постанова ВП ВС від 
7 листопада 2018 р. у справі № 826/18896/16) [9].

Залежно від вищевикладених обставин правовий 
спір, що випливає з правовідносин, в яких мають 
місце рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних 
повноважень під час виконання ним публічно-влад-
них управлінських функцій у цих самих правовідно-
синах, визначається як публічно-правовий або при-
ватноправовий.

Зокрема, на публічно-правовий характер спору 
вказує те, що:

– діяльність суб’єкта владних повноважень 
є виконанням прямо встановлених законом владних 
управлінських функцій, спрямована на забезпечення 
публічних інтересів, а рішення, прийняте суб’єктом 
владних повноважень за результатами такої діяль-
ності, не створює, не змінює і не припиняє цивільних 
прав та обов’язків окремих осіб, зокрема не порушує 
право власності та/або користування (Постанова ВП 
ВС від 14 листопада 2018 р. у справі № 559/827/16-а) 
[10];

– виникнення спірних правовідносин зумовлене 
протиправними діями/рішенням суб’єкта владних 
повноважень при вирішенні питання, яке через зако-
нодавчі приписи належить до його виключної ком-
петенції, а приватний інтерес на час звернення до 
суду з адміністративним позовом відсутній і може 
виникнути лише після реалізації права особи у рам-
ках публічно-правових відносин (Постанова ВП ВС 
від 6 лютого 2019 р. у справі № 346/2888/16-а) [11];

– діяльність суб’єкта владних повноважень здій-
снюється з метою захисту прав та інтересів неви-
значеного кола осіб від можливих порушень їхніх 
прав та запобігання можливих суспільно значимих 
несприятливих наслідків порушення відповідних 
норм і правил (Постанова ВП ВС від 21 листопада 
2018 р. у справі № 826/12372/17) [12].

На противагу вищевикладеному, за деяких обста-
вин питання про порушення права внаслідок вико-
нання суб’єктом владних повноважень публічно-
владних управлінських функцій має вирішуватись за 
правилами цивільного або господарського судочин-
ства. Йдеться про випадки, в яких наслідки публіч-
но-владного управлінського рішення, дії чи безді-
яльності суб’єкта владних повноважень призвели до 
виникнення, зміни чи припинення цивільних право-
відносин, мають майновий характер або пов’язаний 
із реалізацією майнових або особистих немайнових 
інтересів особи (Постанова ВП ВС від 28 листопа-
да 2018 р. у справі № 330/2010/16-а) [13]. Нерідко 
першопричиною того є невиконання або неналежне 
виконання умов цивільно-правових договорів, що 
супроводжувалось прийняттям за ініціативою сторін 
таких договорів передбаченого законом похідного 
публічно-владного управлінського рішення суб’єкта 
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владних повноважень, нерозривно пов’язаного із 
перебігом відповідних правовідносин. При цьому 
поруч із скасуванням незаконного рішення суб’єкта 
владних повноважень поновлення її порушеного 
права на спірний об’єкт майна (Постанова ВП ВС 
від 16 січня 2019 р. у справі № 2а-8868/11/2670) [14]. 
Вказується, що спір стосується не стільки правомір-
ності рішень чи дій суб’єкта владних повноважень, 
скільки правомірності поведінки третіх осіб, що 
є несумісною із цивільними правами та інтересами 
інших осіб (Постанова ВП ВС від 16 січня 2019 р. 
у справі № 815/1121/17) [15]. Крім того, визнання 
публічно-владного управлінського рішення суб’єкта 
владних повноважень недійсним зачіпає приватні 
інтереси осіб, правовий статус яких залежить від 
цього рішення, а тому такі вимоги, як окремий спо-
сіб захисту порушених прав, можуть бути предметом 
розгляду в цивільному суді [16]. Також цей підхід 
обґрунтовується тим, що фактично має місце спір 
про право цивільне, який поглинає публічно-пра-
вовий спір щодо публічно-владного управлінсько-
го рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних 
повноважень, а також цей спір про право цивільне 
залишається неврегульованим, якщо матиме міс-
це лише скасування рішення, дії чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень, яке є похідним від 
цивільно-правових відносин. Порушене цивільне 
право не буде відновлене, оскільки адміністратив-
ний суд не має повноважень вирішувати питання 
про права та обов’язки учасників приватноправових 
відносин (постанови ВП ВС від 15 травня 2018 р. 
у справі № 815/7121/14, від 22 серпня 2018 р. у спра-
ві № 128/1435/16-а, від 7 листопада 2018 р. у справі 
№ 807/1136/15) [17−19].

За наведених обставин цивільне право чи інтер-
ес, яке є порушеним або щодо якого склалась загроза 
порушення, підлягає захисту в спосіб, передбачений 

законодавством для сфери приватноправових від-
носин, навіть якщо до порушення приватного пра-
ва чи інтересу призвели управлінські дії суб’єктів 
владних повноважень (Постанова ВП ВС від 16 січ-
ня 2019 р. у справі № 2а-8868/11/2670) [14]. Визна-
чається необхідність захищати порушене цивільне 
право та інтерес внаслідок публічно-владного управ-
лінського рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень за правилами цивільного або 
господарського судочинства, керуючись положенням 
п. 10 ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України, за яким 
способом захисту цивільних прав та інтересів може 
бути визнання незаконними рішення, дій чи бездіяль-
ності органу державної влади, органу влади Автоном-
ної Республіки Крим або органу місцевого самовря-
дування, їхніх посадових і службових осіб [20].

Зважаючи на вищевикладене, зазначимо, що кате-
горія «публічно-правовий спір, на який поширюється 
юрисдикція адміністративних судів», характеризу-
ється кількома атрибутивними ознаками, серед яких 
участь у відповідних публічно-правових відносинах 
суб’єкта владних повноважень, який уповноважений 
на виконання у цих самих правовідносинах публіч-
но-владних управлінських функцій або на надан-
ня адміністративних послуг. Водночас конкретних 
та зрозумілих згадувань у положеннях законодав-
ства про адміністративне судочинство про публічно-
правовий характер спору немає, а також немає жод-
них критеріїв розрізнення спорів, що випливають із 
виконання суб’єктами владних повноважень публіч-
но-владних управлінських функцій та є такими, при-
рода яких є публічно-правовою, і тих, що є публіч-
но-правовими. Одержання цілісного та правильного 
уявлення про це є можливим, виключно за умови 
належного опрацювання матеріалів практики адміні-
стративних судів, яка нині  не містить жодних комп-
лексних узагальнень та роз’яснень із цього питання.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ – ВОЄННОГО СТАНУ

METHODOLOGICAL BASES OF ACTIVITY OF THE SUCCESSFUL EVALUATION 
OF THE ADMINISTRATIVE-LEGAL MODE – MILITARY STATE

У статті доведено, що на слідчого покладається широкий комплекс завдань, як-то захист Вітчизни від злочинних пося-
гань до розслідування кримінальних проваджень, виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних право-
порушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення, застосування новітніх форм та методів розслідування, 
узагальнення та використання як українського, так і міжнародного законодавства, направлення кримінальних проваджень 
до суду, зміцнення авторитету судової гілки влади,  щоб викликати в громадян реальну довіру до неї як провідного чинника 
забезпечення їхніх прав, свобод і законних інтересів.

Ключові слова: методологія, слідчий, адміністративно-правовий режим, військовий стан, діяльність, методологічні 
основи.

В статье доказано, что на следователя возлагается широкий комплекс задач, таких как защита Отечества от преступных 
посягательств, расследование уголовных производств, выявление причин и условий, способствующих совершению престу-
плений, и принятие через соответствующие органы мер по их устранению, применение новых форм и методов расследования, 
обобщение и использование как украинского, так и международного законодательства, направление уголовных производств 
в суд, укрепление авторитета судебной ветви власти, чтобы вызвать у граждан реальное доверие к ней как ведущему фактору 
обеспечения их прав, свобод и законных интересов.

Ключевые слова: методология, следователь, административно-правовой режим, военное положение, деятельность, 
методологические основы.

The article proves that the investigator has a wide range of tasks, such as the protection of the Fatherland from criminal 
encroachments on the investigation of criminal proceedings, the identification of causes and conditions conducive to the commission 
of criminal offenses, and the use of the latest forms and methods through appropriate authorities investigation, generalization and use 
of both Ukrainian and international law, the sending of criminal proceedings to the court, strengthening the authority of the judicial 
branch, in order to bring real confidence to citizens as a leading factor in ensuring their rights, freedoms and legitimate interests.

Key words: methodology, investigator, administrative-legal regime, military status, activity, methodological bases.

Вступ. Євроінтеграційним процесам України 
стають на заваді загарбницькі дії Росії, що є реаль-
ними загрозами суверенітету та цілісності, у листо-
паді 2018 р., це призвело до введення на території 
областей, що розташовані вздовж російського кордо-
ну, придністровської ділянки молдавського кордону 
та на узбережжі Чорного та Азовського морів, а саме 
Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, 
Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чер-
нігівської та Вінницької областей воєнного стану.

Ступінь розробленості проблеми. Питан-
ням компетенції діяльності державної влади осо-
бливу увагу приділяли, зокрема, такі науковці: 
В. Авер’янов, О. Бандурка, Ю. Битяк, І. Голоснічен-
ко, С. Гончарук, І. Гриценко, Т. Гуржій, С. Гусаров, 
В. Гуславський, Є. Додін, Р. Калюжний, А. Комзюк, 
С. Ківалов, В. Коваленко, Л. Коваль, В. Колпаков, 
О. Кузьменко, В. Манохін, Є. Сердюк, В. Пєтков, 
В. Плішкін, Ю. Римаренко, В. Шкарупа. С. Горелов, 
А. Каткова, І. Шопіна звертали увагу на діяльність 
слідчих підрозділів. І. Дьяченко, С. Кузніченко, 
В. Рушайло, М. Тищенко, Х. Ярмакі досліджували 
певні аспекти діяльності державних органів, форм 
їх взаємодії під час надзвичайних адміністративно-
правових режимів, однак нині відсутнє комплексне 

дослідження методологічних основ діяльності слід-
чих підрозділів під час введення воєнного стану.

Метою статті є дослідження методологічних 
основ діяльності слідчих підрозділів під час введен-
ня воєнного стану в Україні.

Виклад основного матеріалу. У сучасній науці 
є кілька підходів до визначення поняття «методоло-
гія». Згідно зі словником, слово «методологія» (грец. 
μεθοδολογία – «учення про метод») – сукупність при-
йомів дослідження, що застосовуються в науці; учен-
ня про методи пізнання та перетворення дійсності. 
Основу методології становить мислення і світогляд 
як операційне середовище самодисципліни та робо-
ти з інформацією, моделями, алгоритмами [1]. Низка 
вчених розглядає методологію як систему методів 
пізнання, зокрема й конкретних. Вона мислиться як 
певний арсенал методів діяльності. Недоліки такого 
підходу в тому, що методологія, з одного боку, зву-
жується до розуміння тільки методів і тільки методів 
пізнання. Такий погляд не враховує методологічну 
роль принципів, теорій і парадигм. З другого боку, 
методологія в цій транскрипції стосується тіль-
ки пізнавальної діяльності. Насправді, діяльність 
характеризується принаймні трьома її різновидами: 
пізнавальною, практичною та оцінною діяльністю, 
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які взаємодоповнюють одна одну в реальній життє-
діяльності. Немало важить і те, що, зводячи методо-
логію до системи методів, викликає сумнів у засто-
суванні до неї терміна «система» [2]. Інші науковці 
стверджують, що методологія – це тип раціонально-
рефлексивної свідомості, спрямований на вивчення, 
удосконалення й конструювання методів. Поняття 
методології має два основних значення: по-перше, 
це система  певних правил, принципів і операцій, що 
застосовуються у тій чи тій сфері діяльності (у науці, 
політиці, мистецтві тощо); по-друге, це вчення про 
цю систему, загальна теорія методу [3]. Методологія – 
це систематизована сукупність пізнавальних засобів, 
які дають змогу досліджувати правову реальність в її 
різноманітних зв’язках зі світовим буттям, поєдну-
ючи низку компонентів: світогляд і фундаментальні 
загальнотеоретичні концепції, загальні філософські 
закони і категорії, загальні й загальнонаукові методи. 
Тому методологію не можна зводити до одного з ком-
понентів, зокрема, до методу чи вчення про методи, 
оскільки за її межами залишаться інші компоненти. 
Залежно від структури й конкретики об’єктів пізнан-
ня виділяють два рівні методології. Перший, найви-
щий рівень – це загальна методологія, що полягає 
в реалізації глибинного підходу до вивчення предме-
тів і явищ навколишнього світу. Загальна методоло-
гія становить, так би мовити, загальнометодологічну 
директиву під час проведення будь-якого досліджен-
ня. Другий рівень – окрема (галузева) методологія 
конкретної наукової галузі (дисципліни) [4; 5].

Отже, як бачимо, нині відсутній єдиний підхід до 
вищевказаного питання. Так, на нашу думку, мето-
дологія адміністративно-правового забезпечення 
слідчої діяльності сформувалася на філософсько-
світоглядних підходах, які базуються на матеріаліс-
тичній теорії пізнання світу, діалектичній філософії, 
визнанні об’єктивних соціальних законів розви-
тку суспільства та можливості їх пізнання, набуття 
істинних знань щодо них; враховують усім відомі 
доступні наукові ідеї та теорії, доктринальні погляди 
вчених, правові звичаї, чинне законодавство і зако-
нодавство Європейського Союзу, інший норматив-
ний та емпіричний матеріал в аналізованій сфері; 
завдання, які стоять перед публічною адміністраці-
єю та гіпотези щодо їх виконання, в результаті чого 
механізм адміністративно-правового забезпечення 
слідчої діяльності спроектовано таким чином, щоб 
зміцнити авторитет судової гілки влади,  щоб викли-
кати в громадян реальну довіру до неї як провідного 
чинника забезпечення їхніх прав, свобод і законних 
інтересів, щоб сукупність загальних і спеціальних 
методів формування теорії адміністративно-право-
вого забезпечення слідчої діяльності стала дієвим 
чинником у підвищенні ефективності цієї діяльності. 

Досліджуючи діяльність слідчого під час вве-
дення з 14:00 26 листопада 2018 р. воєнного стану 
в окремих місцевостях на території в Україні стро-
ком на 30 діб – до 14:00 26 грудня 2018 р. [6], ми 
можемо говорити, що він належить до спеціальних 
суб’єктів, що забезпечують реалізацію цього адміні-
стративно-правового режиму. 

Воєнний стан − це особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях 
у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки 
державній незалежності України, її територіальній 
цілісності та передбачає надання відповідним орга-
нам державної влади, військовому командуванню, 
військовим адміністраціям та органам місцевого 
самоврядування повноважень, необхідних для від-
вернення загрози, відсічі збройної агресії та забез-
печення національної безпеки, усунення загрози 
небезпеки державній незалежності України, її тери-
торіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене 
загрозою, обмеження конституційних прав і свобод 
людини і громадянина та прав і законних інтересів 
юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обме-
жень [7]. 

С. Кузніченко суб’єктів, що забезпечують реалі-
зацію адміністративно-правового режиму воєнного 
стану, поділяє на дві групи: загальні та спеціальні. 
До перших він зараховує суб’єктів, що визначають 
засади внутрішньої політики держави та стратегію 
державного управління, мають відповідні коорди-
наційні повноваження та вирішують в основному, 
конституційно та законодавчо закріплені стратегіч-
ні завдання в зазначеній сфері, а також реалізують 
державну політику в цьому напрямі. Спеціальним 
суб’єктом у цій сфері є військове командування 
та інші уповноважені органи [8]. 

Саме до спеціальних суб’єктів належать всі пра-
воохоронні органи, у структурі яких є слідчі підроз-
діли. Так, відповідно до ст. 38 КПК України, нині 
органами досудового розслідування (органами, що 
здійснюють дізнання і досудове слідство) є: слідчі 
підрозділи а) органів Національної поліції; б) орга-
нів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законодавства; г) органів 
державного бюро розслідувань; ґ) органів Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України; 2) під-
розділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю 
Національного антикорупційного бюро України [9]. 

На теперішній час відсутні узагальнені завдання 
(окрім розслідування кримінальних правопорушень) 
для всіх слідчих правоохоронних органів, тому необ-
хідно виходити із завдань тих органів, до структури 
яких вони відносяться. Тобто у собі слідчі поєднують 
кілька статусів суб’єктів. Так, наприклад, НАБУ − 
слідчий і оперуповноважений, Національної поліції – 
поліцейський, слідчий, оперуповноважений. Тобто він 
фактично одночасно виконує кілька функцій. З огляду 
на положення про органи досудового розслідування 
на них покладаються такі завдання: 1) захист особи, 
суспільства та держави від кримінальних правопору-
шень; 2) охорона прав, свобод та законних інтересів 
учасників кримінального провадження; 3) забезпе-
чення швидкого, повного та неупередженого розслі-
дування кримінальних правопорушень, належних до 
підслідності слідчих органів Національної поліції;  
4) забезпечення відшкодування фізичним і юридич-
ним особам шкоди, заподіяної кримінальними пра-
вопорушеннями; 5) виявлення причин і умов, які 
сприяють учиненню кримінальних правопорушень, 
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і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усу-
нення [10]. Тобто діяльність слідчого, як зазначає 
Р. Бєлкін, у процесі розслідування злочину не вичер-
пується комплексом слідчих дій, адже вона не зво-
диться виключно до роботи з доказами, а передбачає 
низку інших кримінально-процесуальних процедур 
і організаційно-технічних заходів [11]. 

Отже, на слідчого покладається широкий комп-
лекс завдань, як-то захист Вітчизни від злочинних 
посягань до розслідування кримінальних прова-

джень, виявлення причин і умов, які сприяють учи-
ненню кримінальних правопорушень, і вжиття через 
відповідні органи заходів щодо їх усунення, засто-
сування новітніх форм та методів розслідування, 
узагальнення та використання як українського, так 
і міжнародного законодавства, направлення кримі-
нальних проваджень до суду, зміцнення авторите-
ту судової гілки влади,  щоб викликати в громадян 
реальну довіру до неї як провідного чинника забез-
печення їхніх прав, свобод і законних інтересів.
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Статтю присвячено дослідженню проблематики застосування заходів процесуального примусу в адміністративному 
cудочинстві з метою розкриття поняття, ознак та функціонального призначення заходів процесуального примусу під час роз-
гляду і вирішення публічно-правових спорів, а також встановлення умов та особливостей процесуального порядку їх реаліза-
ції. Автором надано правову характеристику особливостей застосування попередження, видалення із зали судового засідання, 
тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, приводу і штрафу як заходів процесуального примусу в адміністра-
тивному судочинстві.
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Cтатья посвящена исследованию проблематики применения мер процессуального принуждения в административном 
cудопроизводстве с целью раскрытия понятия, признаков и функционального назначения мер процессуального принуждения 
в ходе рассмотрения и решения публично-правовых споров, а также установления условий и особенностей процессуального 
порядка их реализации. Автором предоставлена общая правовая характеристика особенностей применения предупреждения, 
удаления из зала судебного заседания, временного изъятия доказательств для исследования их судом, привода и штрафа как 
мер процессуального принуждения в административном судопроизводстве.
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The article is devoted to research of the issues of the usage of measures of procedural compulsion in administrative proceedings for 
the purpose of disclosure of measures of procedural compulsion in administrative proceedings, as well as to identify common patterns 
of (features, types, terms, conditions and procedure of the order) of their application in administrative proceedings. The author defined 
the basic grounds of the usage of measures of procedural compulsion in administrative proceedings, and given the legal characteristic 
features of the usage of the warning, expulsion from the courtroom, a temporary withdrawal of evidence by the court for investigation, 
forced conveyance to the court, fine as measures of procedural compulsion in administrative proceedings.

Key words: administrative court, administrative legal proceeding, measure, procedural coercive, administrative procedural rights 
and duties. 

Постановка проблеми. Інститут процесуально-
го примусу має міжгалузевий характер і властивий 
не лише для адміністративного, а також інших видів 
судочинства (цивільного, господарського, криміналь-
ного). Законодавчо закріплені норми у кодифікованих 
актах, які регламентують питання застосування захо-
дів процесуального примусу, спрямовані, передусім, 
на забезпечення необхідного стану захищеності про-
цесуальних прав та обов’язків учасників судового 
процесу, гарантування оптимального організаційного 
порядку для здійснення правосуддя з метою досяг-
нення завдань та цілей того чи іншого виду судо-
чинства. На цей момент нормотворцем У Кодексі 
адміністративного судочинства (далі – КАС) Украї-
ни чітко прописано, що за порушення встановлених 
в адміністративному суді правил або перешкоджан-
ня здійсненню судочинства можуть бути застосовані 
такі заходи процесуального примусу, як попереджен-
ня, видалення із залу судового засідання, тимчасове 
вилучення доказів для дослідження судом, привід, 
штраф (ч. 1 ст. 145 КАС України).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пря-
мо чи опосередковано питання механізму засто-
сування заходів процесуального примусу в адмі-

ністративному судочинстві вивчалися у наукових 
працях такими вченими, як Н.О. Армаш, А.В. Басова, 
В.М. Бевзенка, В.І. Бутенка, О.Г. Брателя, О.В. Рож-
нова, С.В. Ківалова, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьмен-
ко, В.А. Кузьменка, Р.О. Куйбіди, Є.В. Курінного, 
Е.Ф. Демського, Т.О. Коломоєць, Р.С. Мельника, 
С.В. Осауленка, О.П. Рябченко та іншими науков-
цями. Як правило, дослідники аналізували норми 
адміністративно-процесуального законодавства, які 
регламентують порядок застосування заходів проце-
суального примусу, формулювали та обґрунтовували 
власні науково-теоретичні підходи щодо визначення 
поняття, ознак, характерних рис і функціонального 
призначення окремих видів заходів процесуально-
го примусу. Водночас, враховуючи постійні зміни 
й оновлення, яких зазнають норми кодифікованого 
акта (КАС України), вважаємо за доцільне продо-
вжувати дослідження цієї проблематики з огляду на 
її важливість та фрагментарну вивченість.

Мета і завдання статті. Саме тому ставимо за 
мету у цій статті проаналізувати нормативно-право-
ве підґрунтя порядку застосування заходів процесу-
ального примусу в адміністративному судочинстві 
та їх наслідків для учасників судового процесу.
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Виклад основного матеріалу. За загальним пра-
вилом підставами застосування заходів процесуаль-
ного примусу є сукупність закріплених у нормах 
КАС України обставин, необхідних і достатніх для 
законного застосування судом заходів процесуаль-
ного примусу до осіб, які порушують встановлені 
в суді правила або протиправно перешкоджають 
здійсненню адміністративного судочинства. Такі 
заходи можуть застосовуватись до будь-яких учас-
ників судового процесу, незалежно від їх адміністра-
тивно-процесуального статусу, а також інших осіб, 
що не беруть участі у справі, однак були присутні 
в залі судового засідання та порушували встановле-
ні в адміністративному суді правила (глядачі, пред-
ставники засобів масової інформації тощо). Загаль-
ні підстави застосування заходів процесуального 
примусу законодавцем визначено у ч. 1 ст. 144 КАС 
України. Спеціальні підстави, тобто ті, що деталізу-
ють загальні, містяться у ст.ст. 146−149 КАС України 
з урахуванням специфіки та особливостей кожного 
із засобів впливу.

У правовій науці робиться особливий наголос на 
різному ступені визначеності правових обмежень, 
які охоплюються таким явищем, як процесуальний 
примус. З одного боку, вони мали бути оптимальни-
ми за результатами свого правового впливу, з іншо-
го – його загальна спрямованість має визначатися 
завданнями, які стоять перед судочинством, як спра-
ведливого, неупередженого та своєчасного розгляду 
і вирішення судових справ із метою захисту пору-
шених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів фізичних чи юридичних осіб, інтересів 
держави [1, с. 462−463].

Варто наголосити на тому, що застосування при-
мусу визнається правомірним, якщо існує факт про-
типравної поведінки особи і неможливо в цій ситу-
ації іншим чином його запобігти [2, с. 661]. Суб’єкт 
застосування заходів примусу зобов’язаний врахову-
вати конкретні обставини, час, місце, умови і специ-
фіку положення, яке склалося [3, с. 68]. Протиправна 
поведінка у судовому процесі виявляється у вчинен-
ні умисних дій, внаслідок яких судочинство не може 
відбутися взагалі або істотно ускладнюється. Це 
можуть бути хуліганські дії в приміщенні суду, обра-
за головуючого судді чи інших учасників адміністра-
тивного процесу, псування обладнання та меблів, 
пошкодження електричних мереж суду, неправдиві 
повідомлення про наявність вибухових чи отруйних 
речовин у приміщенні суду, недотримання норм сані-
тарного чи протиепідемічного законодавства тощо.

С.В. Осауленко, характеризуючи заходи процесу-
ального примусу в адміністративному судочинстві, 
наводить риси, що їм притаманні: застосовуються 
для забезпечення додержання встановленого поряд-
ку здійснення правосуддя; підставою застосування 
є порушення порядку у залі судового засідання або 
невиконання розпоряджень головуючого; регламен-
туються процесуальними нормами, які містяться 
у КАС України; є результатом діяльності судових 
органів в особі головуючого в судовому засіданні 
[4, c. 55−56]. В.В. Комаров, зі свого боку, наводить 

такі ознаки, що притаманні цим заходам: 1) засто-
совуються лише в межах процесуальної діяльності; 
2) суб’єктом їх застосування завжди виступає суд; 
3) види примусових процесуальних заходів визначе-
ні законом; 4) здійснюється на підставі та в поряд-
ку, вказаному законом; 5) мають державно-владний 
характер; 6) можуть проявлятися у фізичному або 
психологічному впливі на певного учасника судо-
чинства; 7) застосовуються на підставі ухвали суду; 
9) сфера застосування примусу обмежена і загалом 
не характеризує специфіку правового регулювання 
у сфері судочинства [5, с. 378].

Зміст ст. 144, а також ч.ч. 2, 3 ст. 145 КАС Укра-
їни дає змогу назвати такі ознаки заходів процесу-
ального примусу: 1) це процесуальні дії; 2) право 
їх застосовувати має лише суд, що розглядає адмі-
ністративну справу, у випадках, визначених адміні-
стративно-процесуальним законодавством; 3) про їх 
застосування суд постановляє ухвалу негайно після 
вчинення порушення; 4) такі заходи мають приму-
совий характер, оскільки застосовуються до поруш-
ника без його дозволу; 5) спрямовані на забезпечен-
ня необхідної законодавчо визначеної процедури 
судового розгляду справи; 6) такі дії застосовують-
ся у зв’язку з порушеннями, які відбулися з боку як 
учасників судового процесу, так і інших осіб, що 
присутні у залі судового засідання; 7) такі дії спря-
мовані на: а) спонукання відповідних осіб до вико-
нання встановлених в суді правил; б) добросовісне 
виконання процесуальних обов’язків; в) припинення 
зловживання процесуальними правами; г) запобіган-
ня створенню протиправних перешкод у здійсненні 
судочинства; 8) застосування заходів процесуаль-
ного примусу не звільняє порушника від виконання 
обов’язків, визначених у КАС України; 9) за одне 
й те саме порушення, скоєне особою, не може бути 
застосовано кілька заходів процесуального приму-
су. Останнє положення конкретизує конституційну 
вимогу, визначену у ст. 61 Основного Закону, про те, 
що ніхто не може бути двічі притягнутий до юридич-
ної відповідальності  одного виду за одне й те саме 
правопорушення.

У ч. 1 ст. 146 КАС України йдеться про те, що до 
учасників судового процесу та інших осіб, присут-
ніх у судовому засіданні, за порушення порядку під 
час судового засідання або невиконання ними роз-
поряджень судді (головуючого судді) застосовується 
попередження, а в разі повторного вчинення таких 
дій – видалення із залу судового засідання. Харак-
терно, що у правничій літературі можна зустріти 
різні наукові погляди на зміст та значення такого 
заходу процесуального примусу, як попередження. 
Одні вчені розуміють його як усне застереження 
суду, яким він попереджає особу, винну у порушенні 
порядку під час судового засідання, про неприпус-
тимість вживання таких дій у майбутньому, необхід-
ність дотримуватися встановленого порядку та вико-
нувати розпорядження головуючого [6, с. 303]. Інші 
вчені розглядають його крізь призму способу 
роз’яснення порушнику того, що його поведінка не 
відповідає встановленим у суді правилам і що йому 
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потрібно припинити вчинення таких дій, інакше він 
буде підданий більш суворому примусовому заходу 
[7, c. 240]. Існує точка зору, що попередження – це 
засіб відповідальності особи, офіційне засудження 
суб’єкта за його неналежну поведінку [8, с. 342]. 
Законодавець нині вимагає, щоб про факт застосу-
вання попередження була постановлена судом ухва-
ла, в якій вказувалося на порушення і була зроблена 
вказівка про те, що в разі повторного вчинення тако-
го порушення або його продовження особу буде під-
дано видаленню із залу судового засідання. 

О.В. Кузьменко звертає увагу на факт того, що 
законодавець не встановив кількість можливих попе-
реджень, винесених головуючим у засіданні. Разом 
із тим учена схиляється до того, що у будь-якому 
разі суд, роблячи попередження, має користуватися 
внутрішнім переконанням про громадський порядок 
і вирішувати, чи порушила особа, присутня у залі 
судового засідання, встановлений порядок [9, c. 33].

Слід зауважити, що під розпорядженнями суд-
ді (головуючого судді), невиконання яких є спосо-
бом порушення встановлених у суді правил, розу-
міються усні вказівки, накази головуючого судді 
учасникам процесу, а також іншим особам, присут-
нім у судовому засідання. Характерними особли-
востями розпоряджень головуючого судді є: спосіб 
керування головуючим ходом судового засідання; 
прямий (безпосередній) вплив на учасників проце-
су та осіб, присутніх у судовому засіданні, шляхом 
встановлення їхніх прав та обов’язків; односторон-
ній вибір головуючим процесуальних дій; безза-
перечна обов’язковість їх виконання; обмежений 
характер владних процесуальних дій головуючого 
(обмежені колом суб’єктів, на яких вони поширю-
ються, і часом – тільки під час судового засідання) 
[10, с. 165−166; 11, с. 104].

О.Г. Братель із цього приводу вказує, що поняття 
«дії, що свідчать про явну зневагу до суду або вста-
новлених у суді правил» кожним судом тлумачать-
ся та визначаються із позицій суб’єктивності, тому 
передбачити наперед, за які саме дії до учасників 
судового процесу можуть бути застосовані заходи 
процесуального примусу у вигляді попередження 
або видалення із зали судового засідання неможли-
во. Проте очевидним є той факт, що особи присутні 
у залі судового засідання мають поводитись стрима-
но в емоціях, ввічливо та з повагою до оточення [12]. 
Дійсно, законодавцем чітко не прописано, які дії вар-
то розцінювати як такі порушення. Вважаємо, в цьо-
му немає необхідності, адже навести весь перелік 
порушень не лише складно, але й повністю вичерп-
но, практично неможливо. У кожному конкретному 
випадку головуючий у судовому засіданні має керу-
ватися внутрішнім переконанням і самостійно вирі-
шувати: порушує учасник справи чи інша особа, що 
присутня в залі судового засідання, чи встановлений 
порядок. Отже, змістом попередження є усне засте-
реження (інформування) суду (головуючого судді), 
яким попереджається особа-порушник про недопус-
тимість здійснення протиправних дій або утримання 
від них або невиконання його розпоряджень під час 

судового засідання з одночасним повідомленням про 
застосування більш суворих заходів у разі повторно-
го вчинення ним порушень.

Цільове призначення такого законодавчо закрі-
пленого заходу процесуального примусу, як видален-
ня із залу судового засідання, полягає у позбавленні 
особи-порушника можливості порушувати встанов-
лений порядок і вчиняти протиправні діяння повтор-
но, як наслідок, сприяє забезпеченню оптимальних 
умов для продовження судового розгляду справи. 
У цьому контексті виникає додаткове питання: на 
який час може бути видалена особа-порушник із 
залу судового засідання? Вважаємо, що у разі, якщо 
цей захід було застосовано до осіб, які перебували 
у судовому засіданні, і не є учасниками справи, то 
строк їх видалення, на нашу думку, має обмежувати-
ся лише терміном закінчення конкретного судового 
засідання. Якщо ж цей захід процесуального при-
мусу застосовується до учасника адміністративної 
справи, то суд має право видалити його із залу судо-
вого засідання на весь час судового засідання або 
на його частину. Саме тому вбачається за доцільне 
ч. 1 ст. 146 КАС України доповнити реченням тако-
го змісту: «Про видалення із залу судового засідан-
ня суд постановляє ухвалу, в якій визначає строк, на 
який особа видаляється із залу судового засідання».

Окремо зауважимо, що поряд із застосуванням 
попередження та видалення із залу судового засі-
дання може бути застосований захід адміністра-
тивної відповідальності за прояв неповаги до суду 
(ч. 1 ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення) [13, c. 165]. 

Підставою для застосування тимчасового вилу-
чення доказів для їх дослідження судом є неподання 
без поважних причин письмових, речових чи елек-
тронних доказів, що витребувані судом, або непо-
відомлення причин їх неподання (ч. 1 ст. 147 КАС 
України), про що постановляється ухвала. Оскільки 
тимчасове вилучення доказів для дослідження судом 
пов’язане із примусовим вилученням цих доказів, то 
ухвала надсилається державному виконавцю, який, 
власне, й організовує таке вилучення, виконуючи 
ухвалу суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 148 КАС України привід 
як захід процесуального примусу може бути засто-
совано до осіб, особисту участь яких визнано судом 
обов’язковою, а також свідків, які без поважних при-
чин не прибули у судове засідання або не повідоми-
ли причини свого неприбуття. Законодавець покла-
дає обов’язок на учасників справи, свідка, експерта, 
спеціаліста, перекладача, які не можуть із поважних 
причин прибути до суду, завчасно повідомляти про 
це суд, а також інформувати про зміну місця прожи-
вання (перебування, знаходження) роботи або служ-
би (ч. ч 1, 2 ст. 131 КАС України). Органом вико-
нання ухвали суду про привід є органи Національної 
поліції  України за місцем провадження у справі 
або за місцем проживання (перебування), роботи, 
служби чи навчання особи, яку належить привести. 
У разі неможливості здійснення приводу особа, яка 
виконує ухвалу про привід до суду, через керівника  
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органу Національної поліції України негайно повер-
тає її суду з письмовим поясненням причин невико-
нання (ч.ч. 4, 6 ст. 148 КАС України).

Варто зазначити, що відповідальність учасників 
судового процесу за невиконання процесуальних 
обов’язків, зловживання процесуальними правами, 
вчинення дій або допущення бездіяльності з метою 
перешкоджання судочинству на сьогоднішній день 
значно посилена законодавцем у вигляді накладен-
ня штрафу. Зокрема, штраф як захід процесуально-
го примусу застосовується за недобросовісну реа-
лізацію процесуальних прав учасниками справи, 
зловживання ними і використання невідповідно до 
цільових настанов адміністративного судочинства, 
а також ухилення і невиконання процесуальних 
обов’язків, спрямоване на порушення законних прав 
та інтересів інших осіб, що беруть участь у спра-
ві, і перешкоджання діяльності суду з правильного 
і своєчасного розгляду та вирішення справи. Причо-
му залежно від характеру протиправних дій розмір 
штрафу може становити як суму від 0,3 до трьох роз-
мірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
(ч. 1 ст. 149 КАС України), так і більш збільшену 
суму – від одного до десяти розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб (ч. 12 ст. 149 КАС 
України). Такі законодавчі зміни відбулися у зв’язку 
з реалізацією положення п. 6 Розділу 4 Концепції 
вдосконалення судівництва для утвердження спра-
ведливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, схваленою Указом Президента України 
від 10 травня 2006 року № 361/2006, відповідно до 
якого вбачалося за доцільне посилити відповідаль-
ність учасників процесу за недобросовісне користу-
вання процесуальними правами та за невиконання 
процесуальних обов’язків (наприклад, за навмисне 
зволікання процесу). Формами відповідальності 
передбачено не лише існуючі заходи процесуального 
примусу, а й застосування судом стягнень за неви-
конання вимог суду, покладання на учасників про-
цесу відшкодування судових витрат у підвищеному 
розмірі [14].

Висновки. Проведення загальної характеристики 
заходів процесуального примусу, закріплених нор-
мами КАС України (за підставами, змістом та осо-
бливостями їх застосування в адміністративному 
судочинстві), дозволяє визначити їх як передбачені 
адміністративно-процесуальним законодавством 
засоби впливу фізичного, психологічного або май-
нового характеру, які застосовуються судом (голо-
вуючим суддею) або за його дорученням – іншими 
уповноваженими особами до учасників судового 
процесу та інших осіб, що присутні у залі судово-
го засідання, з метою попередження і припинення 
зловживання процесуальними правами, запобігання 
створенню протиправних перешкод у відправленні 
судочинства та реалізації його принципів, а також 
забезпечення дотримання встановлених у суді пра-
вил і порядку ведення судового процесу.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Курс цивільного процесу : підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін. / за ред. В.В. Комарова. Xарків : 

Право, 2011. 1352 с.
2. Назаров В.В. Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти. Форум права. 2010. № 4.  

С. 660–666. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10nvvtma.pdf.
3. Мельник Р.С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідаль-

ністю : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право». 
Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2002. 19 с.

4. Осауленко С.В. Правова природа заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві. Правове життя 
сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. Складу, м. Одеса, 16−17 травня 2013 р. / відп. за 
вип. В.М. Дрьомін; НУ «ОЮА». Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса : Фенікс, 2013. Т. 2. С. 55−57.

5. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та 
ін.; за заг. ред. В.В. Комарова. Харків : Харків юридичний, 2008. 928 с.

6. Кравчук В.М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В.М. Кравчук, О.І. Угринов-
ська. Київ : Істина, 2006. 944 с.

7. Цивільний процес України : навчальний посібник / за ред. В.О. Кучера. Львів : ЛДУВС, 2013. 587 с.
8. Юдин А.В. Гражданское процессуальное правонарушение и ответственность : монографія. Москва : Санкт-Петербург : 

ООО «Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2009. 624 с.
9. Кузьменко О. Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві головуючим 

у судовому засіданні. Право України. 2008.  № 10. С. 31−37.
10. Рожнов О.В. Підстави застосування заходів процесуального примусу. Вісник Харківського національного універси-

тету ім. В.Н. Каразіна. 2015. Вип. 20.  С. 164–167.
11. Рєзнікова О.С. Відповідальність у господарському процесі за зловживання процесуальними правами та заходи про-

цесуального примусу. Право України.  2017. № 9. С. 101−121.
12. Братель О.Г. Заходи процесуального примусу в аспекті процесуальних юридичних фактів. Глобальна організація союз-

ницького лідерства. URL: http://goal-int.org/zaxodi-procesualnogo-primusu-v-aspekti-procesualnix-yuridichnix-faktiv/.
13. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2018. 308 с.
14. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів: Указ Президента України від 10 травня 2006 р. № 361/2006. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада 
України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/361/2006.



85

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 
УДК 347.736

Жмудінський В. П.,
адвокат, аспірант кафедри фінансового права та фіскального адміністрування

Національної академії внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ, 
ВИЗНАНОГО НЕПЛАТОСПРОМОЖНИМ

FUNCTIONAL RECOVERY OF THE BANK, RECOGNIZED AS INSOLVENT

У статті висвітлено актуальні питання, пов’язані з відновленням функціонування банку на підставі судового рішення, 
яким скасовано постанову Національного банку України про виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Ключові слова: відновлення функціонування банку, неплатоспроможний банк, судові рішення.

В статье освещены актуальные вопросы, связанные с восстановлением функционирования банка на основании судебного 
решения, которым отменено постановление Национального банка Украины о выводе неплатежеспособного банка с рынка.
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The article covers topical issues connected with the restoration of the bank's functioning on the basis of a court decision, which 
canceled the decision of the National Bank of Ukraine on the withdrawal of an insolvent bank from the market.

Key words: functional recovery of the bank, insolvent bank, court decisions.

Постановка проблеми. Становлення та розвиток 
банківської системи нашої держави залежить, перш 
за все, від належного виконання Національним бан-
ком України (далі – НБУ) своїх функцій, націлених 
на забезпечення фінансової стабільності банківсько-
го сектору.

Протягом останніх років банківська система 
зазнала значних потрясінь, викликаних масовим 
виведенням НБУ банків із ринку.

Проте не всі банки, які були визнані НБУ непла-
тоспроможними, в підсумку були позбавлені банків-
ської ліцензії і переведені до процедури ліквідації, 
діяльність окремих із них підлягає відновленню 
у зв’язку зі скасуванням у судовому порядку рішень 
НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб (далі – Фонд), прийнятих із метою виведення 
неплатоспроможного банку з ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження питань введення тимчасової адмі-
ністрації в банк, аналізу підстав визнання банку 
неплатоспроможним висвітлено в наукових працях 
таких дослідників, як Т. Васильєва, В. Гаркавенко, 
В. Міщенко, О. Терещенко, М. Савлука, Ю. Шапо-
вала та інших, але питання наявності правового 
механізму відновлення функціонування банку після 
скасування в судовому порядку рішення про визна-
ння його неплатоспроможним в науковій літературі 
ще не розглядалося, що й визначає необхідність його 
вирішення.

Метою статті є проведення комплексного дослі-
дження механізму відновлення функціонування 
банку на підставі судового рішення, яким скасовано 
рішення НБУ і Фонду про виведення банку з ринку.

Виклад основного матеріалу. Нестабільна 
фінансова ситуація, яка спостерігалась у нашій дер-
жаві останніми роками, призвела до того, що в окре-
мих банках відбулося зменшення розміру норма-
тивів ліквідності нижче мінімальних нормативних 
значень, встановлених нормативно-правовими акта-

ми  НБУ, внаслідок чого такі банки були зараховані 
НБУ до категорії проблемних.

Відповідно до ст. 75 Закону України «Про банки 
та банківську діяльність» визначено, що проблемний 
банк у строк до 180 днів зобов’язаний узгодити свою 
діяльність із вимогами законодавства, у тому числі 
нормативно-правових актів Національного банку 
України [1].

Національний банк України протягом 180 днів із 
дня зарахування банку до категорії проблемних має 
право прийняти рішення про визнання діяльнос-
ті банку такою, що відповідає законодавству, або  
про зарахування банку до категорії неплатоспро-
можних [2].

Під час аналізу положень ст.ст. 75, 76 Зако-
ну України «Про банки та банківську діяльність» 
у літературі обґрунтовано зазначається, що «чинне 
законодавство, з одного боку, містить гарантії надан-
ня банку змоги узгодити його діяльність із вимогами 
законодавства у межах зазначеного строку, а з іншо-
го − передбачаючи повноваження НБУ ухвалювати 
рішення про неплатоспроможність банку у будь-який 
строк до 180 днів, їх нівелюють, тим самим надаючи 
потенційну можливість дочасного визнання банку 
неплатоспроможним, що створює додаткові ризики 
порушення інтересів вкладників і кредиторів банку» 
[3, с. 113].

Здебільшого після зарахування банків до катего-
рії проблемних НБУ, не чекаючи 180 днів, дочасно 
виносив постанови про визнання банків неплато-
спроможними з подальшим винесенням Фондом 
рішення про запровадження тимчасової адміністра-
ції в таких банках.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями НБУ 
та Фонду, окремі власники істотної участі у банку 
зверталися до суду з позовами про визнання їх про-
типравними та скасування.

Розглядаючи цю категорію справ, суди часто вино-
сили рішення про задоволення позовів акціонерів  
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банку і визнавали прийняті владні рішення неправо-
мірними.

Ухвалення неправомірного рішення НБУ про 
зарахування банку до категорії неплатоспроможних 
утворює не лише економічні наслідки для інвесто-
рів, але й значною мірою унеможливлює оперативне 
відновлення порушеного права, що підвищує вимо-
ги до обґрунтованості та передбачуваності владних 
рішень [4, с. 75].

Унеможливлення оперативного відновлення 
порушеного права полягає в тому, що скасування 
в судовому порядку постанови НБУ про зарахування 
банку до категорії неплатоспроможних та скасуван-
ня рішення Фонду про запровадження тимчасової 
адміністрації в банку не призводить до автоматич-
ного відновлення функціонування банківської уста-
нови.

Адже для того щоб банк відновив свій повноцін-
ний статус після перебування під дією тимчасової 
адміністрації, НБУ і Фонд мають здійснити ще низку 
заходів, забезпечення виконання яких відбувається 
здебільшого в судовому порядку.

Так, задля відновлення діяльності банку після 
скасування в судовому порядку основних рішень про 
виведення банку з ринку акціонери банку мають зно-
ву ж таки звертатися до суду з позовними вимогами: 

– про зобов’язання виконавчої дирекції Фонду 
припинити тимчасову адміністрацію шляхом вине-
сення відповідного рішення; 

– про зобов’язання Фонду надати НБУ інформа-
цію про припинення тимчасової адміністрації в бан-
ку, яка необхідна НБУ, щоб поновити банківський 
нагляд за банком та вжити заходів щодо необхіднос-
ті дотримання банком нормативів капіталу та ліквід-
ності; 

– про зобов’язання Фонду повернути акціонеру 
печатки і штампи бухгалтерської та іншої докумен-
тації банку.

Важливою обставиною у цих правовідносинах 
є те, що після припинення Фондом тимчасової адмі-
ністрації НБУ зобов’язаний відновити контроль за 
діяльністю банку у вигляді банківського нагляду.

Поновлюється банківський нагляд тільки в день 
отримання від Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб рішення про успішне закінчення тимчасової 
адміністрації [5, с. 236].

На підставі зазначеного рішення Фонду НБУ 
виносить постанову про поновлення банківського 
нагляду за такою фінансовою установою.

Поновлення банківського нагляду означає, що 
банк вправі повноцінно здійснювати свою статутну 
операційну діяльність, при цьому з дня поновлення 
такого нагляду на банк поширюються і встановлені 
економічні нормативи.

Так, згідно з Постановою НБУ від 28.08.2001 р. 
№ 368 «Про затвердження Інструкції про порядок 
регулювання діяльності банків в Україні» визначено, 
що Національний банк України встановлює порядок 
визначення регулятивного капіталу банку та такі 
економічні нормативи, що є обов’язковими до вико-
нання всіма банками: нормативи капіталу; нормати-

ви ліквідності; нормативи кредитного ризику; нор-
мативи інвестування [6].

Одним із найважливіших показників діяльності 
банків, основним призначенням якого є покриття 
негативних наслідків різноманітних ризиків, які бан-
ки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забез-
печення захисту вкладів, фінансової стійкості й ста-
більної діяльності банків, є регулятивний капітал.

Мінімальний розмір регулятивного капіталу бан-
ку, що отримав банківську ліцензію, має станови-
ти: 200 млн грн − з 11 липня 2017 р.; 300 млн грн − 
з 11 липня 2020 р.; 400 млн грн − з 11 липня 2022 р.; 
500 млн грн − з 11 липня 2024 р. [6].

Економічні нормативи, які затверджуються 
НБУ для забезпечення стабільної діяльності банків 
та своєчасного виконання ними зобов’язань перед 
вкладниками, встановлюються у відсотковому спів-
відношенні до статутного чи регулятивного капіталу 
банку і мають різне нормативне значення для кожно-
го з вищезазначених нормативів.

Відповідно до Розділу IX Постанови НБУ від 
28.08.2001 р. № 368 «Про затвердження Інструкції 
про порядок регулювання діяльності банків в Укра-
їні» передбачено, що контроль за дотриманням бан-
ками встановлених економічних нормативів здій-
снюється структурним підрозділом Національного 
банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку на 
постійній основі.

Якщо за результатами безвиїзного нагляду або 
інспекційної перевірки встановлено факти неви-
конання банками економічних нормативів, то до 
банків мають застосовуватися заходи впливу згід-
но зі ст. 73 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» та відповідними нормативно-правовими 
актами Національного банку з питань застосування 
заходів впливу [6].

Ст. 73 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» зазначено, що у разі порушення банка-
ми або іншими особами, які можуть бути об’єктом 
перевірки Національного банку України відповідно 
до цього Закону, банківського, валютного законо-
давства, законодавства у сфері запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 
та фінансуванню поширення зброї масового зни-
щення, нормативно-правових актів Національного 
банку України, його вимог, встановлених відповід-
но до ст. 66 цього Закону, або здійснення ризикової 
діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи 
інших кредиторів банку, застосування іноземними 
державами або міждержавними об’єднаннями або 
міжнародними організаціями санкцій до банків чи 
власників істотної участі у банках, що становлять 
загрозу інтересам вкладників чи інших кредито-
рів банку та/або стабільності банківської системи, 
Національний банк України адекватно вчиненому 
порушенню або рівню такої загрози має право засто-
сувати заходи впливу (в т.ч. відкликання банківської 
ліцензії та ліквідація банку) [1].

Отже, вбачається, що банк, який відновив своє 
функціонування на підставі судового рішення, 
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з дня поновлення банківського нагляду зобов’язаний 
дотримуватися встановленого мінімального розміру 
регулятивного капіталу банку та виконувати затвер-
джені НБУ економічні нормативи.

З цього приводу виникає запитання, чи може банк, 
який тривалий час перебував під дією тимчасової 
адміністрації, у момент відновлення своєї діяльності 
та поновлення банківського нагляду дотримуватися 
встановленого мінімального розміру регулятивного 
капіталу банку та економічних нормативів?

Відповідаючи на це запитання, автор вважає, що 
з дня винесення НБУ постанови про поновлення бан-
ківського нагляду банк зобов’язаний дотримуватися 
встановленого мінімального розміру регулятивного 
капіталу банку та економічних нормативів, однак 
щоб узгодити діяльність із нормативно-правовими 
актами НБУ, такому банку потрібен певний час, адже 
за період перебування банку в процесі здійснення 
тимчасової адміністрації суттєво впали фінансові 
показники з тієї причини, що банком не здійсню-
ється залучення вкладів від фізичних та юридичних 
осіб, не отримуються кредити від інших кредито-
рів, не здійснюється збільшення статутного капіталу 
акціонерами банку, не отримується рефінансування 
від НБУ, тобто нормативні значення економічних 
нормативів за цей період однозначно будуть менші 
від встановлених, адже саме через неможливість 
залучення фінансових ресурсів і відбувається неви-
конання банком таких економічних нормативів.

Негативним явищем у такій ситуації для бан-
ку є те, що НБУ після винесення постанови про 
поновлення банківського нагляду та проведення 
інспекційної перевірки чи безвиїзного нагляду може 
встановити факт невиконання банком економічних 
нормативів, що є результатом застосування заходів 
впливу, зокрема і відкликання банківської ліцензії 
та ліквідація банку.

У разі застосування регулятором таких заходів 
впливу його дії будуть правомірними, адже формаль-
но розпочати процедуру ліквідації банку у зв’язку 
з невиконання банком економічних нормативів 
будуть всі підстави.

При цьому, з огляду на те, що у такого банку не 
було достатньо часу та фінансової змоги забезпечити 
виконання економічних нормативів, власники банку 
змушені будуть звертатися до суду з позовом про 
визнання протиправною постанови НБУ про відкли-
кання банківської ліцензії та ліквідацію банку саме 
з таких підстав та її скасування.

Ще одним негативним моментом для банку, 
в якому НБУ поновить банківський нагляд після 
припинення тимчасової адміністрації, є те, що з дня 
поновлення нагляду строк виконання банком своїх 
зобов’язань перед вкладниками та іншими кредито-
рами банку вважатиметься таким, що настав, відпо-
відно, фізичні та юридичні особи, в яких є депози-
ти в такому банку, а також інші кредитори та НБУ 
у випадку надання рефінансування, пред’являть до 
банку вимоги про повернення належних їм коштів.

Отже, у попередньому висновку із проведеного 
дослідження варто зазначити, що поновлення регуля-

тором банківського нагляду за банком, тобто віднов-
лення його функціонування після скасування в судо-
вому порядку рішень НБУ та Фонду про виведення 
банку з ринку, потребує від власників банку вжиття 
невідкладних заходів щодо капіталізації банку, яка, 
перш за все, має бути спрямована на фінансування 
таких напрямів: 1) дотримання мінімального роз-
міру регулятивного капіталу банку, встановленого 
чинним законодавством; 2) забезпечення виконання 
банком економічних нормативів, затверджених НБУ; 
3) здійснення виплат депозитних коштів вкладни-
кам; 4) повернення кредитних коштів, отриманих від 
інших кредиторів; 5) повернення кредитів рефінан-
сування, отриманих від НБУ; 6) повернення коштів 
Фонду, отриманих під час тимчасової адміністрації.

На перший погляд видається, що після віднов-
лення НБУ діяльності банку його власники швидко 
проведуть його капіталізацію і виплатять вкладни-
кам та іншим кредиторам кошти, після чого банк 
повноцінно продовжить свою операційну діяльність, 
однак для того, щоб одночасно провести такі випла-
ти, власникам банку необхідні мільярдні фінансові 
ресурси, які в сучасних умовах практично неможли-
во залучити, що знову ж таки призведе до неплато-
спроможності банку.

Виходом із цієї ситуації мають бути дії регу-
лятора, націлені на вжиття необхідних заходів, за 
допомогою яких банк зможе повноцінно відновити 
та продовжити операційну діяльність, адже саме 
через неправомірне віднесення банку до категорії 
неплатоспроможних, що підтверджується судовим 
рішенням, на цьому етапі банк не може в повному 
обсязі виконувати свої зобов’язання перед вклад-
никами та іншими кредиторами банку, строк вико-
нання яких настав, тобто винуватцем ситуації, що 
склалася, є виключно НБУ, який у подальшому і має 
відшкодувати банку збитки, завдані своїми неправо-
мірними діями.

Нині позиція НБУ така: оскільки чинним зако-
нодавством не передбачено правового механізму 
відновлення функціонування банку, який був зара-
хований до категорії неплатоспроможних, відповід-
но, вживати якихось заходів регулятор не може, тому 
для врегулювання такої ситуації необхідні зміни бан-
ківського законодавства.

18.04.2017 р. народними депутатами України 
внесено до Верховної Ради України та зареєстрова-
но за № 6273-2 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо відновлен-
ня довіри до банківської системи України та гарантій 
захисту права власності, адаптації до міжнародних 
стандартів та актів законодавства ЄС.

За цим проектом закону запропоновано внести 
зміни до Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб» та Закону України «Про бан-
ки і банківську діяльність» у частині, що стосується 
відновлення діяльності банку за судовим рішенням.

Зокрема, вказаними змінами пропонується при-
йняття таких основних нововведень: «У разі ска-
сування в судовому порядку постанови (рішення) 
Національного банку України про зарахування  
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банку до категорії неплатоспроможних та введення 
тимчасової адміністрації та/або відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію банку Національний 
банк України зобов’язаний здійснити заходи, спря-
мовані на відновлення функціонування такого бан-
ку, за результатами яких буде здійснено відновлення 
діяльності банку.

Національний банк України упродовж п’яти 
днів із моменту пред’явлення до виконання судово-
го рішення, яким постанову Національного банку 
України про зарахування банку до категорії непла-
тоспроможних та введення тимчасової адміністрації 
та/або відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
банку скасовано, відновлює та повертає банку бан-
ківську ліцензію і генеральну ліцензію на здійснен-
ня валютних операцій, поновлює банківський нагляд 
та призначає куратора на строк виконання плану від-
новлення функціонування банку.

Повернення Банку печаток і штампів, матеріаль-
них та інших цінностей, а також передача бухгалтер-
ської та іншої документації банку здійснюється від-
повідно до положень цього закону, Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
та норм чинного законодавства.

Банк та Національний банк України упро-
довж  60 календарних днів із моменту відновлення 
та повернення банківської ліцензії зобов’язані роз-
робити, погодити та затвердити план відновлення 
функціонування банку.

План відновлення функціонування банку має 
передбачати переведення банку у відповідний режим 
на строк не менш, ніж 12 місяців.

План відновлення функціонування банку має 
містити систему заходів, спрямованих на збільшен-
ня обсягу капіталу до необхідного рівня з метою 
відновлення ліквідності та узгодження фінансових 
показників діяльності банку із вимогами Націо-
нального банку України, а також умови повернення 
коштів, виплачених Фондом кредиторам відповідно 
до Закону України «Про систему гарантування вкла-
дів фізичних осіб».

Встановлюється мораторій на задоволення вимог 
кредиторів банку, як фізичних, так і юридичних осіб, 
як за вкладами та, відповідно, нарахованими про-
центами, так і за залишками на поточних рахунках, 
строком не більше 6 місяців із моменту затвердження 
плану відновлення функціонування банку, з подаль-
шою реструктуризацією боргових зобов’язань банку 
ще на 6 місяців.

На період дії плану відновлення функціонування 
банку на банк не поширюються вимоги, встановлені 
Національним банком України щодо обов’язкових еко-
номічних нормативів, нормативів капіталу та ліквіднос-
ті, лімітів валютних позицій, нормативів обов’язкового 
резервування коштів на кореспондентському рахунку 
банку в Національному банку України, формування 
резервів на покриття збитків від активів.

На період дії плану відновлення функціонування 
банку жодні інспекційні перевірки банку Національ-
ним банком України не проводяться, не застосову-
ються заходи впливу» [7].

Отже, запропонованими змінами дійсно перед-
бачається врегулювання на законодавчому рівні 
механізму відновлення діяльності банку за судовим 
рішенням і з чітким визначенням повноважень НБУ 
як суб’єкта, що здійснює функції банківського регу-
лювання і нагляду.

Однак зазначений проект Закону 20.03.2018 р. був 
відкликаний ініціаторами і знятий із розгляду Вер-
ховної Ради України, відповідно, задля здійснення 
заходів, спрямованих на відновлення функціонуван-
ня банку, за результатами яких має бути здійснено 
відновлення діяльності банку, необхідно керуватися 
чинним банківським законодавства.

З огляду за вказане вище, виникає запитання, чи 
дійсно без внесення змін до банківського законодав-
ства у НБУ відсутній механізм вжиття заходів, спря-
мованих на повернення на ринок банку, рішення 
щодо неплатоспроможності якого скасовано в судо-
вому порядку.

Аналізуючи чинне банківське законодавство, 
варто зазначити, що ст. 7-1 Закону України «Про 
Національний банк України» визначено, що Націо-
нальний банк України за наявності ознак нестійкого 
фінансового стану банківської системи, виникнення 
обставин, що загрожують стабільності банківської 
та/або фінансової системи країни, має право визна-
чати тимчасові особливості регулювання та нагляду 
за банками або іншими особами, які можуть бути 
об’єктом перевірки Національного банку України, 
у тому числі особливості підтримання ліквідності 
банків, застосування економічних нормативів, фор-
мування та використання резервів із метою відшко-
дування можливих втрат за активними операціями 
банків, запроваджувати обмеження на їх діяльність, 
у тому числі обмежувати або забороняти видачу 
коштів із поточних та вкладних (депозитних) рахун-
ків фізичних та юридичних осіб, а також обмежува-
ти або тимчасово забороняти проведення валютних 
операцій на території України, зокрема операцій із 
вивезення, переказування і пересилання за межі 
України валютних цінностей [8].

Тобто вказаною нормою Закону прямо передба-
чено, що НБУ має право визначати тимчасові осо-
бливості регулювання та нагляду за банками, в яких 
виникли проблеми стосовно їх фінансової стійкості 
на ринку, зокрема вживати заходи щодо підтриман-
ня ліквідності банків, щодо застосування економіч-
них нормативів, обмежувати або забороняти видачу 
коштів із поточних та вкладних (депозитних) рахун-
ків фізичних та юридичних осіб та інші.

Тимчасові особливості банківського регулюван-
ня та нагляду можуть бути застосовані до будь-якого 
фінансово нестійкого банку на індивідуальній основі 
на підставі рішення Правління НБУ, яке виноситься 
відповідно до ст. 15 Закону України «Про Національ-
ний банк України».

Висновок. Підсумовуючи результати проведе-
ного дослідження, варто зазначити, що хоча чинне 
банківське законодавство не містить детального 
механізму щодо відновлення функціонування банку 
на підставі судового рішення, яким скасовано поста-
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нову НБУ про визнання банку неплатоспроможним, 
повноваження регулятора на повернення такого бан-
ку на ринок чітко визначені Законом України «Про 
Національний банк України», зокрема НБУ не обме-
жений у повноваженнях щодо прийняття будь-яких 
рішень у формі постанов, які стосуються банківсько-
го регулювання та нагляду.

Так, відповідно до законодавчо визначених 
повноважень НБУ може вжити заходи, спрямовані 
на повернення банку, рішення щодо неплатоспро-
можності якого скасовано в судовому порядку, на 
ринок: 

– після прининення Фондом тимчасової адміні-
страції відновити банківський нагляд у банку; 

– не застосовувати до банку протягом певного 
часу заходи впливу за порушення економічних нор-
мативів; 

– зобов’язати банк розробити План заходів щодо 
забезпечення відповідності своєї діяльності вимогам 
нормативно-правових актів НБУ; 

– обмежити або заборонити видачу коштів із 
поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізич-
них та юридичних осіб на певний строк; 

– обмежити, реструктуризувати або заборонити 
видачу кредитних коштів іншим кредиторам та Фон-
ду на певний строк; 

– реструктуризувати заборгованість рефінансу-
вання.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

FEATURES OF MEDIATION IN RESOLVING 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL DISPUTES

У статті досліджено окремі особливості медіації при розв’язанні адміністративно-правових спорів. Підтверджено, що 
медіація як альтернатива адміністративному судочинству має низку переваг. Проаналізовано чинники, які перешкоджають 
застосуванню медіації у процесі вирішення спорів, що мають публічно-правовий характер. Доведено, що становлення та 
розвиток національної практики медіації в усіх категоріях спорів, зокрема адміністративно-правових, відповідає євроінтегра-
ційній політиці України.

Ключові слова: адміністративно-правовий спір, адміністративне судочинство, альтернативне врегулювання спорів, 
медіація, присудова медіація.

В статье исследованы некоторые особенности медиации при разрешении административно-правовых споров. Подтверж-
дено, что медиация как альтернатива административному судопроизводству имеет ряд преимуществ. Проанализированы 
факторы, которые препятствуют применению медиации при разрешении споров публично-правового характера. Доказано, 
что становление и развитие национальной практики медиации во всех категориях споров, в частности административно-
правовых, отвечает евроинтеграционной политике Украины.

Ключевые слова: административно-правовой спор, административное судопроизводство, альтернативное урегулиро-
вание споров, медиация, присудебная медиация.

In the article individual features of mediation are considered as solution of administrative-legal disputes. It is confirmed that 
mediation has a number of advantages as an alternative to administrative proceedings. Also the factors of using mediation in resolving 
public law disputes  are analyzed. It is proved that the formation and development of national mediation practice in all categories of 
disputes and administrative-legal also is consistent with the European integration policy of Ukraine.

Key words: administrative-legal dispute, administrative legal proceedings, alternative dispute resolution, mediation, mediation 
judgment.

Постановка проблеми. Останнім часом в укра-
їнському суспільстві загалом і в науковому середо-
вищі зокрема зростає інтерес до різних способів аль-
тернативного врегулювання спорів (англ. Alternative 
disputeresolution, скор. ADR), передусім медіації. 
Світова практика підтверджує її популярність: прак-
тично 90% усіх процедур медіації завершуються 
успішно для конфліктуючих сторін [11]. 

В Україні поняття «медіація» увійшло у вжиток 
понад двадцять років тому як запозичення досвіду 
розвинутих країн. Однак і нині зміст цього понят-
тя, питання про можливість і доцільність запрова-
дження медіаційних процедур є предметом диску-
сій науковців і юристів-практиків. У зв’язку з цим 
вважаємо за доцільне виокремити один із проблем-
них аспектів цього питання − використання медіації 
задля розв’язання адміністративно-правових спорів. 
В умовах реформування адміністративного права ця 
проблема, безперечно, є актуальною і в теоретично-
му, і в практичному плані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній юридичній науці проблема медіації 
останнім часом досліджується доволі активно. Усі 
дослідження можна умовно поділити на дві групи. 
Першу утворюють роботи, в яких розглядають-
ся загальні питання сутності медіації, її принципів 
тощо (Н. Грень [2], Н. Крестовська [8], Н. Мазаракі 
[10], В Б. Череватюк [21] та ін.). Інша група науков-
ців акцентує на проблемах запровадження медіації 

в окремих галузях права: цивільному процесуаль-
ному праві (Р.Я. Демків [3]), господарсько-проце-
суальному праві (В. Рєзнікова [16]), кримінальному 
процесуальному праві (Н. Турман [18]), адміністра-
тивному процесуальному праві (Н.В. Боженко [1], 
Т.І. Шинкар [22]) та ін. Власне, місце медіації в сис-
темі адміністративного судочинства не є остаточно 
визначеним, що й зумовлює необхідність його дослі-
дження.

Метою статті є аналіз особливостей медіації при 
розв’язанні адміністративно-правових спорів.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, історія 
розвитку руху за альтернативне вирішення спорів 
починається у 1976 р. у Сполучених Штатах Амери-
ки, хоча сам термін виник ще у 60-х рр. Про це пише 
Ю.П. Крисюк: під час проведення національної кон-
ференції імені Р. Паунда «Причини невдоволеності 
населення адмініструванням системи правосуддя 
в США», відомої як Паундська конференція, було 
розроблено документи, що становлять політичну 
платформу руху за медіацію у США та інших краї-
нах світу [9, с. 155].

Єдиного визначення медіації у вітчизняній юри-
дичній науці немає – кожен науковець пропонує 
власну інтерпретацію цього поняття: це позасудова 
структурована процедура врегулювання конфлікту 
шляхом переговорів його учасників за допомогою 
нейтрального посередника-медіатора (Н. Крестов-
ська, Л. Романадзе, Т. Барабаш) [8]; це особливий вид 
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посередництва, що передбачає участь третьої сторо-
ни у вирішенні конфлікту, обов’язково нейтральної, 
яка зацікавлена лише в тому, щоб сторони вирішили 
свій спір із максимальною вигодою для себе, проте 
не надає жодної оцінки діям і рішенням сторін кон-
флікту (Н. Грень [2, с. 68]), це такий альтернативний 
спосіб вирішення спору, що являє собою структу-
рований переговорний процес, який здійснюється 
за допомогою незалежного, нейтрального та квалі-
фікованого посередника (медіатора), що допомагає 
сторонам спору самостійно, на добровільній основі, 
досягти згоди для вирішення спору, що відповіда-
тиме інтересам кожної зі сторін спору (В.Б. Черева-
тюк [21, с. 45]). Узагальнюючи ці та інші визначення, 
можна окреслити найбільш характерні ознаки меді-
ації: 1) медіація – це альтернатива судовому порядку 
розв’язання спорів; 2) може застосовуватися в різних 
сферах правових відносин; 3) відбувається за участю 
третьої нейтральної сторони – медіатора; 4) є добро-
вільною процедурою; 5) передбачає узгодження 
інтересів конфліктуючих сторін.

Порівняно із судовою процедурою чи іншими 
альтернативними способами розв’язання спорів 
(переговори, посередництво, третейський суд та ін.), 
медіація має низку переваг. Як зазначає Ю.Д. При-
тика, переваги медіації полягають у такому: сторони 
безпосередньо беруть участь у процесі врегулюван-
ня спору; посередник, як нейтральна третя особа, 
може розглянути спір об’єктивно і може допомогти 
сторонам у визначенні способів вирішення, які вони, 
можливо, не застосували самостійно; посередни-
цтво може бути застосовано на ранній стадії спору, 
врегулювання його може відбутися значно швидше, 
ніж у третейському чи державному суді; скорочення 
витрат сторін відбувається завдяки відсутності необ-
хідності нести арбітражні та судові витрати; збіль-
шується можливість збереження партнерських сто-
сунків між сторонами після розв’язання суперечки 
[12, с. 11].

У кожній державі, де застосовується медіація, 
створена відповідна нормативно-правова база. Крім 
того, є низка універсальних документів, левова част-
ка яких прийнята в рамках Ради Європи та Євро-
пейського Союзу. Зокрема, Комітет міністрів Ради 
Європи затвердив кілька рекомендацій, що стосу-
ються позасудових способів врегулювання спо-
рів: про сімейну медіацію (1998 р.); про медіацію 
в кримінальному процесі (1999 р.); про медіацію 
в цивільному процесі (2002 р.). З метою реалізації 
цих рекомендацій Європейська комісія з ефектив-
ності правосуддя 2007 р. розробила керівні прин-
ципи і конкретні заходи, спрямовані на забезпечен-
ня їх ефективного здійснення. Діє Європейський 
кодекс поведінки медіаторів від 2 червня 2004 р., 
який було розроблено з метою одержання більшої 
довіри до медіації [21, с. 44]; у Кодексі визначено 
базові принципи діяльності медіаторів: рівність, 
неупередженість, добровільність, конфіденційність, 
компетентність медіатора, незалежність і нейтра-
літет медіатора, справедливість процесу медіації. 
Директивою 2008/52/ЄC Європейського Парламенту 

та Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) 
в цивільних та комерційних справах [4] передбачено 
імплементацію норм про медіацію у законодавство 
держав-членів ЄС.

Євроінтеграційний вектор зовнішньої політики 
України, підтверджений Угодою про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Сою-
зом, Європейським співтовариством з атомної енер-
гії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [19], 
зобов’язує нашу державу розвивати систему альтер-
нативних методів розв’язання спорів. Однак правове 
регулювання у сфері медіації в Україні, на нашу дум-
ку, поки що не відповідає європейським стандартам, 
хоча певні кроки до цієї мети уже зроблено. Упер-
ше вказівка на медіацію в чинному законодавстві 
з’явилася у Законі України «Про безоплатну право-
ву допомогу» (ст.ст. 1, 7) від 02.06.2011 р. № 3460-
VI [13], де медіація міститься у переліку правових 
послуг.

Стратегія реформування судоустрою, судочин-
ства та суміжних правових інститутів на 2015–
2020 рр., затверджена Указом Президента України 
від 20.05.2015 р. № 276/2015, серед заходів, якими 
передбачається підвищення ефективності судової 
системи, називає «розширення способів альтерна-
тивного (позасудового) врегулювання спорів, зокре-
ма, шляхом практичного впровадження інституту 
медіації і посередництва, розширення переліку кате-
горій справ, які можуть вирішуватися третейськими 
суддями або розглядатися судами у спрощеному про-
вадженні; запровадження ефективних процесуаль-
них механізмів для попередження розгляду справ за 
відсутності спору між сторонами; вивчення доціль-
ності введення мирових суддів» [17].

Спроби прийняття спеціального закону про 
медіацію робились в Україні неодноразово. Наре-
шті 03.11.2016 р. Верховна Рада ухвалила постано-
ву № 1725-VIII про прийняття за основу проекту 
Закону України про медіацію (реєстр. № 3665) [14]. 
Законопроект містить визначення основних понять 
(медіація, медіатор, учасники медіації та ін.), окрес-
лює сферу застосування медіації (медіація може 
застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), 
у тому числі цивільних, сімейних, трудових, госпо-
дарських, адміністративних, а також у криміналь-
них провадженнях та справах щодо адміністратив-
них правопорушень), регламентує процес медіації, 
статус медіатора та інші важливі питання. Зокрема, 
ст. 4 законопроекту закріплює принципи здійснення 
медіації: добровільної участі, активності і самовиз-
начення сторін медіації; незалежності та нейтраль-
ності медіатора; конфіденційності інформації щодо 
медіації. Звичайно, лише прийняттям Закону «Про 
медіацію» належну нормативно-правову базу ство-
рити неможливо, необхідні зміни та доповнення до 
відповідних процесуальних кодексів і низки підза-
конних нормативних актів відповідно до європей-
ських стандартів у цій сфері.

Варто додати, що нині, незважаючи на брак 
спеціального законодавства, Україна вже має влас-
ний досвід застосування процедури медіації, який  
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підтверджує її ефективність при вирішенні конфлік-
тів. Як зазначає Н. Мазаракі, починаючи з 2003 р. 
активно проводять експерименти у судах. Також на 
території України діє низка Регіональних груп із 
медіації, які об’єдналися в Асоціацію груп медіації 
України та Український центр порозуміння і прими-
рення. В Україні є Український центр медіації (далі – 
УЦМ), що створений при Києво-Могилянській біз-
нес-школі. УЦМ має намір діяти у двох напрямах: 
навчання медіаторів (освітня сфера) і надання послуг 
незалежними медіаторами. Нині головне завдан-
ня Центру – донести інформацію про медіацію як 
ефективний інструмент у вирішенні конфліктів 
та продемонструвати успішний досвід її застосуван-
ня [10, с. 96]. Ґрунтовний аналіз поточної ситуації 
розвитку медіації в Україні, можливих сценаріїв 
інтеграції медіації в судову систему та рекомендації 
щодо подальших дій у цій сфері містить звіт, під-
готовлений Т. Кисельовою у рамках проекту Ради 
Європи «Підтримка впровадженню судової реформи 
в Україні» [5]. Вартий особливої уваги такий висно-
вок дослідниці: під час інтеграції медіації в україн-
ську судову систему утримуватися від розглядання 
медіації виключно як інструменту, який надає змогу 
полегшити навантаження на суддів. Замість цього, 
медіація в рамках судової системи має бути спря-
мована на громадян – на надання їм ширших мож-
ливостей обирати механізми вирішення спорів, які 
підвищують спроможності громадян і сприяють 
індивідуальній відповідальності за вирішення їх 
суперечок [5, с. 25]. Поділяючи таку думку, вважа-
ємо за доцільне наголосити, що прихильники про-
цедури медіації зазвичай і обґрунтовують її доціль-
ність тим, що завдяки медіації з’являється фактична 
перспектива звільнення судів від значного наван-
таження у зв’язку із розглядом незначної тяжкості 
справ, їх зосередження на більш важливих справах, 
а також підвищення ефективності системі правосуд-
дя взагалі [1, с. 61]. Зокрема, це стосується й адміні-
стративного судочинства, завданням якого, згідно зі 
ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни від 06.07.2005 р. [6] (далі – КАСУ), є справедливе, 
неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів 
у сфері публічно-правових відносин із метою ефек-
тивного захисту прав, свобод та інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень 
із боку суб’єктів владних повноважень.

Питання про застосування медіації в адміні-
стративному судочинстві є одним із найбільш дис-
кусійних. Це зумовлено тим, що адміністративне 
судочинство – це діяльність адміністративних судів 
щодо розгляду і вирішення адміністративних справ 
у порядку, встановленому КАСУ. Адміністративні 
справи являють собою передані на вирішення адмі-
ністративного суду публічно-правові спори, в яких 
хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управ-
лінські функції чи надає адміністративні послуги. 
Інакше кажучи, такі спори мають публічно-право-
вий характер. Однак характер спору не може бути 
перешкодою для застосування медіаційних проце-
дур – це випливає з Рекомендації Rec (2001)9 Комі-

тету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 
альтернатив судовому розгляду спорів між адміні-
стративними органами і приватними сторонами [15]. 
Водночас варто враховувати особливості правового 
статусу суб’єкта владних повноважень, закріплені 
загальновідомою формулою обмеження дискрецій-
них повноважень органів державної влади («дозво-
лено лише те, що передбачено законом»). Це озна-
чає, наприклад, що суб’єкт владних повноважень не 
може ініціювати процедуру медіації, принаймні тому, 
що відповідного закону в Україні немає. А згідно зі 
ст. 19 Конституції України, органи державної вла-
ди та місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України [7]. Крім того, постає питання 
про сумісність принципу гласності, яким керуєть-
ся публічна влада, здійснюючи свої повноваження,, 
і конфіденційності медіації. Апріорі невикористан-
ня принципу конфіденційності процедури медіації 
при розв’язанні адміністративно-правових спорів 
не видається доцільним. Конфіденційність потрібна 
тоді, коли під час процедури можуть бути розголо-
шені відомості конфіденційного характеру, в інших 
випадках медіація має проводитися відкрито. 

У своєму дослідженні Н.В. Боженко наводить 
досить широкий перелік неправових і правових чин-
ників, які перешкоджають застосуванню медіації 
при вирішенні адміністративних спорів [1, с. 119–
136]. Окремі міркування дослідниці вважаємо слуш-
ними (наприклад, про проблему оплати праці медіа-
тора [1, с. 125–126]), інші – є дискусійними. Зокрема, 
пропозиція про законодавче закріплення механізму 
примусового виконання медіативної угоди [1, с. 128] 
суперечить самій ідеї медіації як виключно добро-
вільній процедурі. Не зовсім обґрунтованою вида-
ється думка, що малобюджетність судового розгляду 
для сторін і оперативний розгляд і вирішення спра-
ви – очевидні плюси української судової системи, 
проте вони перешкоджають процедурі примирення, 
оскільки громадянинові дешевше і швидше отрима-
ти судовий захист, ніж допомогу від примирителів 
[1, с. 132]. 

Одна з проблем використання медіації для 
розв’язання адміністративно-правових спорів 
пов’язана з питанням, хто може бути медіатором 
у таких справах. Особливості публічно-правових 
відносин, їх суб’єктного складу наводять на думку 
про можливість застосування у вирішенні публіч-
но-правових спорів присудової медіації, зокрема, 
такої її моделі, як внутрішня присудова медіація 
(internalcourt-annexedmediation), або інтегрована 
медіація. Як пише Т.А. Цувіна, це різновид присудо-
вої медіації, що проводиться ніби «всередині» суду, 
його працівниками або суддями-медіаторами, яка 
поділяється на два різновиди залежно від того, хто 
виступає медіатором: а) проведення медіації іншим 
суддею суду, де розглядається справа, який не вхо-
дить до складу суду, що розглядає зазначену спра-
ву; б) проведення медіації працівниками суду, що не 
є суддями, наприклад, працівниками апарату суду, 
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помічниками суддів тощо, або спеціальними медіа-
торами, які працюють у центрі медіації, що знахо-
диться при суді [20, с. 197]. Такий варіант медіації 
супроводжуватиметься відповідним судовим контр-
олем як остаточною гарантією захисту прав сторін 
спору.

Висновки. Отже, нормативне закріплення сфери 
застосування процедури медіації в Україні, статусу 
медіатора, засад проведення процедури медіації тощо 
уможливить утвердження та розвиток національної 
практики застосування цієї процедури в усіх катего-

ріях спорів, зокрема адміністративно-правових. Для 
того щоб медіація дійсно стала альтернативою адмі-
ністративному судочинству, необхідна також широ-
ка інформаційна кампанія для роз’яснення переваг 
альтернативних моделей розв’язання таких спорів, 
бо рівень поінформованості громадян у цій сфері 
є доволі низьким. Перспективи подальших дослі-
джень цієї проблеми якраз можуть бути пов’язані 
з питанням, як сприяти усвідомленню громадян-
ським суспільством потенційної корисності й ефек-
тивності медіації.
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MAIN TASKS OF THE AGENCIES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 
IN PROTECTING CHILDREN RIGHTS

У статті досліджуються ключові завдання спеціально уповноважених підрозділів органів Національної поліції щодо 
захисту прав дитини. Автор акцентує як на позитивних, так і негативних аспектах спеціального законодавства у цьому напря-
мі та на основі цього пропонує ймовірні шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового захисту 
прав дитини.

Ключові слова: права дитини, адміністративно-правовий захист, уповноважений суб’єкт.

В статье исследуются основные задачи специально уполномоченных подразделений органов Национальной полиции по 
защите прав ребенка. Автор акцентирует внимание как на положительных, так и на отрицательных аспектах специального 
законодательства в этом направлении, на основе чего предлагает возможные пути усовершенствования правового регулиро-
вания административно-правовой защиты прав ребенка. 

Ключевые слова: права ребенка, административно-правовая защита, уполномоченный субъект.

The author of the article has studied the key tasks of specially authorized divisions of the National Police in protecting children 
rights. The author has emphasized on both positive and negative aspects of the special legislation in this sphere and on this basis has 
suggested probable ways of improving legal regulation of administrative and legal protection of children rights.

Key words: children rights, administrative and legal status, authorized subject.

Постановка проблеми. Органи Національної 
поліції України, без перебільшень, щоденно і повсяк-
час забезпечують захист прав, свобод та законних 
інтересів дитини. Робота поліцейських із такою 
категорією осіб незалежно від того, чи то є неповно-
літній правопорушник, чи неповнолітня жертва пра-
вопорушення, чи неповнолітня особа, яка опинилася 
в складній життєвій ситуації тощо, має особливий 
характер. Правоохоронець за таких обставин, з огля-
ду на своє службове положення, зобов’язаний уваж-
но ставитись до потреб дитини, враховувати осо-
бливості її фізичного та ментального розвитку, бути 
уважним та чуйним до неї. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науко-
во-теоретичним підґрунтям стали праці дослідни-
ків, в яких йдеться про діяльність органів державної 
влади щодо захисту прав дитини. Це, зокрема, пра-
ці Л. Миськів, І. Бандурки, К. Левченко, А. Сазоно-
вої, В. Кірюхіна, В. Закопиріна, Н. Лесько, С. Бойка, 
О. Юнусової та інших. Незважаючи на наявні робо-
ти, актуальність питання, пов’язаного із визначенням 
завдань уповноважених суб’єктів адміністративно-
правового захисту прав дитини, зумовлюється постій-
ними змінами в нормах чинного законодавства.

Метою статті є проведення аналізу норм чинно-
го законодавства, яке регламентує діяльність органів 
Національної поліції та формування на основі цього 
основних напрямів роботи уповноважених підрозді-
лів щодо захисту прав дитини.

Виклад основного матеріалу. Для роботи з непо-
внолітніми в рамках діяльності органів Національ-
ної поліції були створені спеціальні установи. Ними 
є підрозділи ювенальної превенції Національної 
поліції України, що включають центральні та тери-

торіальні органи, а також приймальники-розподіль-
ники для дітей органів Національної поліції України. 
Певна річ, робота Нацполіції у сфері захисту прав 
дитини не обмежується діяльністю вказаних вище 
підрозділів, проте вони є спеціально уповноважени-
ми, а тому становлять предмет нашого дослідження. 

Завдання та функції усіх без винятку органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування, 
в тому числі і спеціально уповноважених органів 
Національної поліції України, закріплюються у відо-
мчих нормативно-правових актах, тобто тих, які 
регламентують діяльність кожного окремо взятого 
органу публічного управління. Отже, розпочнемо 
досліджувати саме їх.

У ст. 2 Закону України «Про Національну полі-
цію» закріплюються такі її завдання: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку. Така 
діяльність сприяє безпечному та сталому розвитку 
дитини в суспільстві та громаді, які її оточують, 
надає відчуття захищеності та впевненості; 

2) охорона прав і свобод людини, а також інтер-
есів суспільства і держави – це пріоритетне завдан-
ня для органів Національної поліції, оскільки воно 
нерозривно пов’язане із забезпеченням фундамен-
тальних прав людини, сформованих у Конституції 
України; 

3) протидія злочинності – передбачає профілак-
тичну роботу поліцейського з дітьми та іншими 
групами населення, нівелює протиправні прояви 
та створює умови притягнення винної особи до від-
повідальності у разі порушення норм чинного зако-
нодавства; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг 
із допомоги особам, які з особистих, економічних, 
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соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги. Це напрям 
роботи поліцейського є порівняно новим, проте це 
завдання впливає на взаємодію представників орга-
нів Національної поліції з громадськістю, руйнує 
бар’єри у спілкуванні, надає змогу кожній особі, 
зокрема дитині, звертатися за допомогою до полі-
цейського [7]. 

Закон України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей» сформував 
такі завдання перед уповноваженими суб’єктами: 
здійснення соціального захисту та профілактика 
правопорушень серед дітей. Причому профілак-
тична спрямованість проходить червоною ниткою 
і крізь перелік основних та безпосередніх завдань 
підрозділів ювенальної превенції. До них законода-
вець зарахував такі: 

– профілактична діяльність, спрямована на запо-
бігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністра-
тивних правопорушень, виявлення причин і умов, 
які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетен-
ції заходів для їх усунення; 

– ведення профілактичного обліку дітей, схиль-
них до вчинення правопорушень та проведення 
з ними заходів індивідуальної профілактики. Для 
цього поліцейський підрозділу ювенальної превенції 
заводить обліково-профілактичну справу та вносить 
відомості про взяття на профілактичний облік до 
відповідної інформаційної підсистеми бази даних, 
що входить до єдиної інформаційної системи МВС, 
дітей, щодо яких поліцейські ювенальної превенції 
здійснюють профілактичну роботу [5];

– участь в установленні місцезнаходження дити-
ни в разі її безвісного зникнення чи отриманні даних 
для цього в межах кримінального провадження, від-
критого за фактом її безвісного зникнення. Діяль-
ність підрозділів ювенальної превенції щодо вста-
новлення місцезнаходження дитини, яка безвісти 
зникла, включає: 1. участь у проведенні першочер-
гових заходів у взаємодії з іншими уповноваженими 
органами та підрозділами Національної поліції Укра-
їни щодо встановлення місцезнаходження безвісти 
зниклої дитини; 2. збирання даних про дитину та їх 
аналіз із метою установлення причини самовільно-
го залишення дитиною сім’ї, навчально-виховного 
закладу, спеціальної установи для дітей; 3. інформу-
вання громадськості та засобів масової інформації 
про зникнення дитини безвісти; 4. у разі відкриття 
кримінального провадження за фактом безвісного 
зникнення дитини вжиття заходів у взаємодії з інши-
ми уповноваженими органами та підрозділами Наці-
ональної поліції України з метою отримання даних 
щодо її можливого місцезнаходження [5];

– вжиття заходів щодо запобігання та проти-
дії домашньому насильству, вчиненому дітьми 
та стосовно них, а також жорстокому поводженню 
з дітьми. Поліцейські підрозділів ювенальної пре-
венції вживають заходів та виконують відповідні 
функції щодо запобігання та протидії домашньо-
му насильству в межах ст. 10 Закону України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії 
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобіган-
ня та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі», спільного Наказу Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту та Мініс-
терства внутрішніх справ України від 7 вересня 
2009 р. № 3131/386 «Про затвердження Інструкції 
щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, 
відповідальних за реалізацію державної політи-
ки щодо попередження насильства в сім’ї, служб 
у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді та відповідних підрозділів орга-
нів внутрішніх справ із питань здійснення заходів 
з попередження насильства в сім’ї» та інших норма-
тивно-правових актів;

– вжиття заходів щодо запобігання дитячій без-
доглядності, у тому числі здійснення поліцейсько-
го піклування щодо неповнолітніх осіб. У цьому 
напрямі працівники підрозділів ювенальної превен-
ції виявляють дітей, які жебракують та бродяжать, 
після чого направляють їх у соціальні заклади для 
неповнолітніх та сприяють у забезпеченні та ство-
ренні умов для їх соціальної реабілітації. Окрім 
цього, така діяльність передбачає вжиття заходів 
щодо посилення профілактичної роботи із запобі-
гання проявам злочинності серед дітей, своєчасного 
виявлення угруповань та осіб, які втягують неповно-
літніх у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію, 
жебракування, та припинення їх діяльності й притяг-
нення до відповідальності [4]. Поліцейським піклу-
ванням, своєю чергою, є превентивний поліцейський 
захід, що застосовується стосовно неповнолітньої 
особи віком до 16 років, яка залишилася без догля-
ду, з метою забезпечення її прав і свобод та є наслід-
ком передання її батькам, законним представникам 
або органам опіки та піклування [5]. До заходів, які 
мають застосовуватися під час здійснення поліцей-
ського піклування щодо неповнолітніх осіб, нале-
жать надання медичної, правової, психологічної, 
побутової та матеріальної допомоги. Отже, оцінив-
ши стан здоров’я неповнолітнього, поліцейський має 
ухвалити рішення про необхідність надання йому 
медичної допомоги самостійно або із застосуван-
ням кваліфікованої медичної допомоги, наприклад 
викликати швидку медичну допомогу або звернутися 
безпосередньо до лікаря у заклади охорони здоров’я, 
які мають цілодобово здійснювати прийняття дітей 
і надавати їм необхідну медичну та психологічну 
(за наявності у закладі охорони здоров’я психолога) 
допомогу [1, с. 166];

– провадження діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини на здобуття загальної середньої освіти. 
Це напрям роботи для підрозділів ювенальної превен-
ції з’явився після проведення Урядом роботи з удоско-
налення нормативно-правового регулювання та меха-
нізмів ведення обліку дітей шкільного віку та учнів 
із метою забезпечення здобуття ними загальної 
середньої освіти. Затверджено відповідний Порядок 
ведення зазначеного обліку. Цим документом, зокре-
ма, передбачено, що ведення обліку дітей шкільного 
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віку здійснюють районні, районні у містах держад-
міністрації та міські, селищні, сільські ради, у тому 
числі об’єднані територіальні громади, їх виконавчі 
органи із залученням відповідних територіальних 
органів Національної поліції України та служб у спра-
вах дітей. Відповідно до цього порядку зазначеним 
суб’єктам заборонено залучати працівників навчаль-
них закладів до організації та ведення цього обліку. 
Натомість вони мають: 1) організувати ведення обліку 
дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають 
у межах відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, шляхом створення та постійного оновлен-
ня реєстру даних про них (на кожен рік народження 
окремо); 2) визначити структурний підрозділ (поса-
дову особу), відповідальну за створення та постійне 
оновлення реєстру; 3) закріпити територію обслуго-
вування за загальноосвітніми навчальними заклада-
ми, що належать до сфери їх управління (крім загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких 
здійснюється виключно за результатами конкурсного 
відбору або за направленням в установленому поряд-
ку) [6].

Що стосується приймальників-розподільників 
для дітей, то за своїм змістом це є спеціальні уста-
нови органів Національної поліції, призначені для 
тимчасового тримання дітей віком від 11 років. Вони 
створюються в усіх адміністративно-територіальних 
одиницях України та діють згідно з Положенням, 
затвердженим Наказом Міністерства внутрішніх 
справ України. До цих установ діти потрапляють 
з таких умов: 

1) вони досягли 11-річного віку та щодо них 
є доволі підстав вважати, що вони вчинили суспіль-
но небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діян-
ня, за яке Кримінальним кодексом України передба-
чено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 
понад п’ять років, і вони не досягли віку, з якого за 
таке діяння особи підлягають кримінальній відпові-
дальності; 

2) вони підлягають направленню за рішенням 
суду, що набрало законної сили, до спеціальних 
навчальних закладів для дітей, які потребують осо-
бливих умов виховання, і є підстави вважати, що такі 
діти займатимуться протиправною діяльністю; 

3)  вони самовільно залишили спеціальні навчаль-
но-виховні заклади, в яких вони перебували; 

4) вони перебувають у розшуку як такі, що зни-
кли, залишили сім’ї або навчально-виховні заклади 
(бродяжать); 

5) неповнолітні залишили держави постійного 
проживання і, відповідно до міжнародних догово-
рів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, підлягають поверненню до держав 
свого постійного проживання [8].

До основних завдань приймальників-розподіль-
ників для дітей як колегіальних органів зараховано:

– проведення індивідуальної профілактичної 
та виховної роботи з дітьми, запобігання вчиненню 
ними протиправних дій. Така робота здійснюється 
відповідно до планів, затверджених начальником 
приймальника-розподільника для дітей, з урахуван-

ням віку та стану здоров’я дитини, її фізичного і пси-
хічного розвитку, суспільної небезпечності раніше 
вчинених правопорушень, а також інших обставин, 
які мають значення для ефективного застосування 
заходів профілактичного впливу. Зокрема, з метою 
запобігання правопорушенням серед дітей, вияв-
лення та усунення причин і умов, що призвели до їх 
скоєння, посадові особи вказаних установ проводять 
роботу у напрямі: 1) з’ясування умов життя і вихо-
вання дитини в сім’ї, її особистих якостей, інтересів, 
причин самовільного залишення закладів для дітей, 
причин вчинення злочинів або правопорушень; 
встановлюють осіб, які втягують дітей у злочинну 
діяльність; 2) проведення індивідуальних виховних 
заходів із дітьми, які утримуються в приймальниках-
розподільниках для дітей, з акцентуванням на роз-
витку їх позитивних нахилів та інтересів, усуненні 
недоліків у поведінці, залученні до навчання та пра-
ці; 3) інформування зацікавлених органів державної 
влади про причини вчинення правопорушень дітьми, 
які утримувалися в приймальниках-розподільни-
ках для дітей; пропозиції щодо їх усунення, а також 
щодо поліпшення організації навчання і виховання 
дітей; 4) здійснення контролю за санітарним ста-
ном приміщень приймальників-розподільників для 
дітей, своєчасним проведенням санітарної обробки 
дітей, їх одягу, речей, постільної білизни та органі-
зацією харчування;

– виявлення причин і умов, що призводять до ско-
єння дітьми злочинів та правопорушень;

– дотримання прав дітей;
– взаємодія з органами державної влади, навчаль-

ними закладами і громадськими організаціями 
з питань проведення профілактичної та виховної 
роботи з дітьми, поміщеними до приймальників-роз-
подільників для дітей;

– забезпечення належних, безпечних і здорових 
умов перебування дітей та працівників приймальни-
ків-розподільників для дітей, запобігання нещасним 
випадкам і професійним захворюванням [8]. 

У контексті викладеного важливо зазначити, що 
діти, які утримаються в приймальниках-розподіль-
никах для дітей органів Національної поліції Укра-
їни, забезпечуються харчуванням, одягом, взуттям 
та іншим майном відповідно до норм чинного зако-
нодавства [3].

За даними органів Національної поліції України, 
кількість дітей, які перебувають у приймальниках-
розподільниках для дітей, поступово зменшується. 
Так, у 2000 р. кількість таких дітей сягала 1736 осіб, 
у 2005 р. – 1097 осіб, у 2010 р. – 616 осіб, у 2015 р. – 
59 осіб, у 2016 р. – 54 та у 2017 р. − 54 особи [2, с. 50]. 
Проте це не говорить про те, що зменшується кіль-
кість правопорушників чи тих неповнолітніх, які 
займаються бродяжництвом, оскільки приріст насе-
лення нашої держави все одно поступово зменшу-
ється, тому, характеризуючи статистичні дані непо-
внолітніх порушників закону, варто враховувати усі 
об’єктивні обставини. Тим не менше ми можемо 
говорити про тенденцію до гуманізації примусового 
апарату нашої держави та актуалізацію дотримання 
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конституційних прав дітей. Але все одно залиша-
ється ціла низка проблемних організаційно-право-
вих питань. Тому, як стверджують окремі критики, 
варто вивчити усі можливі шляхи реформування цих 
закладів та переорієнтувати їх у центри ресоціаліза-
ції для дітей. 

Висновки. Отже, на працівників органів Наці-
ональної поліції покладено досить широкий обсяг 
завдань у сфері захисту прав дитини. Позитивним 
виявився той аспект, що порядок реалізації цих 
завдань визначено відповідними спеціальними під-
законними документами та деталізовано в суміжних 
нормативно-правових актах. Але є певні недоліки. 
Так, негативним продовжує залишатися той факт, 
що правовий статус поліцейського підрозділу пре-
вентивної діяльності не закріплюється відповідним 
положенням про цей орган. Тому часто важко вста-
новити, які функції належать до компетенції праців-

ників превентивної діяльності, а які − до компетенції 
інших органів і служб у справах дітей та спеціаль-
них установ для дітей. Іншою стороною цієї про-
блеми є те, що окремі органи і служби намагаються 
нав’язати додаткові повноваження підрозділам юве-
нальної превенції, переклавши таким чином на них 
левову частку своєї роботи. До того ж досить кри-
чущою є ситуація в штатно-організаційній структурі 
підрозділів ювенальної превенції: не вистачає самих 
ювенальних офіцерів у територіальних органах юве-
нальної превенції, зокрема бракує штатних фахових 
психологів, що призводить до значного навантажен-
ня на співробітників, які є, та ускладнює їх роботу 
під час реалізації окремих процесуальних дій. Всі 
ці аспекти негативно впливають на якість виконан-
ня функцій та реалізації відповідних завдань, а тому 
мають бути врегульовані нормами чинного законо-
давства.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛОЖЕНЬ 

СТ. 160 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
«ТОРГІВЛЯ З РУК У НЕВСТАНОВЛЕНИХ МІСЦЯХ»)

METHOD OF DETERMINING THE DIRECTIONS OF IMPROVING THE EFFICIENCY 
OF DIFFERENT ADMINISTRATIVE AND LEGAL NORMS (EXAMPLIFIED 

BY THE PROVISIONS OF ART. 160 “HAND TRADING IN UNDETRMINED PLACES” 
OF THE CODE OF UKRAINE ON ADMINISTRATIVE OFFENCES)

У статті автором досліджується методика визначення напрямів підвищення ефективності адміністративно-правових норм. 
Зокрема, автором зауважено, що методика є певним алгоритмом вирішення поставленого завдання, що складається із кількох 
взаємопов’язаних етапів або ж стадій. Спираючись на низку загальнотеоретичних розвідок у цій сфері, зазначено, що у розрізі 
цього дослідження такими послідовними кроками можна вважати: 1) висування гіпотез про неефективність норм адміністра-
тивного права; 2) перевірка висунутих гіпотез; 3) формулювання пропозицій та рекомендацій, спрямованих на підвищення 
ефективності норм адміністративного права. Автором детально проаналізовано кожен із етапів методики визначення напрямів 
підвищення ефективності окремих адміністративно-правових норм на прикладі положень ст. 160 КУпАП «Торгівля з рук у 
невстановлених місцях».

Ключові слова: норма адміністративного права, адміністративне законодавство, ефективність, умова, методика. 

В статье автором исследуется методика определения направлений повышения эффективности административно-правовых 
норм. В частности, автором отмечено, что методика является определенным алгоритмом решения поставленной задачи, состо-
ящий из нескольких взаимосвязанных этапов или стадий. Опираясь на ряд общетеоретических исследований в этой сфере, 
указано, что в разрезе данного исследования такими последовательными шагами можно считать: 1) выдвижение гипотез о 
неэффективности норм административного права; 2) проверка выдвинутых гипотез; 3) формулирование предложений и реко-
мендаций, направленных на повышение эффективности норм административного права. Автором детально проанализированы 
каждый из этапов методики определения направлений повышения эффективности отдельных административно-правовых 
норм на примере положений ст. 160 КУоАП «Торговля с рук в неустановленных местах».

Ключевые слова: норма административного права, административное законодательство, эффективность, условие, 
методика.

In the article, the author explores the method of determining the directions of improving the efficiency of administrative law. In 
particular, the author noted that the technique is a specific algorithm for solving the problem, consisting of several interrelated steps 
or stages. Based on a number of general theoretical studies in this area, it is indicated that in the context of this study such consecutive 
steps can be considered: 1) hypothesizing the ineffectiveness of administrative law; 2) verification of hypotheses; 3) the formulation 
of proposals and recommendations aimed at improving the effectiveness of administrative law. The author has analyzed in detail each 
of the stages of the methodology for determining the directions of increasing the effectiveness of individual administrative law on 
the example of the provisions of Art. 160 Code of Ukraine on Administrative Offenses “Trade with the hands in unidentified places”.

Key words: norm of administrative law, administrative legislation, efficiency, condition, methodology.

Аналіз змісту адміністративно-правових норм 
та процесу їх реалізації, визначення умов їх ефек-
тивності та теоретичне осмислення різноманітних 
критеріїв їх оцінювання, на базі якого, власне, й вста-
новлюється неефективність тієї чи іншої норми адмі-
ністративного права, не буде мати комплексного, 
завершеного та об’єктивного характеру без визначен-
ня шляхів підвищення ефективності адміністратив-
но-правових норм, оскільки основна мета наукового 
забезпечення правотворчості та правозастовчої діяль-
ності за великим рахунком і полягає у створенні юри-
дичних умов для гарантування суб’єктами публіч-
ної адміністрації прав, свобод та законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб, які реалізують свій адмі-
ністративно-правовий статус у публічній сфері.

При цьому варто зауважити, що визначення кон-
кретних шляхів підвищення ефективності адміні-

стративно-правових норм має відбуватися у відпо-
відності до певної розробленої методики здійснення 
відповідного аналітичного процесу. Слово «мето-
дика» (від грец. methodike – сукупність методів) 
означає: 1) сукупність взаємозв’язаних способів 
та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи;  
2) документ, який описує послідовність методів, пра-
вил і засобів виконання роботи; 3) вчення про методи 
викладання певної науки, предмета [1, с. 664]. Більш 
глибоке уявлення про зміст цієї категорії в аспекті 
гуманітарних наук надається філософською та соці-
ологічною науками. Так, Е.М. Мирський зазначає, 
що методика – це фіксована сукупність прийомів 
практичної діяльності, яка призводить до заздалегідь 
визначеного результату. У науковому пізнанні мето-
дика відіграє важливу роль у емпіричному дослі-
дженні (спостереженні і експерименті). На відміну 
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від методу, до завдання методики не входить теоре-
тичне обґрунтування отриманого результату, вона 
концентрується на технічній стороні експерименту 
і на регламентації дій дослідника [2]. Іншими слова-
ми, методика є нічим іншим як певним алгоритмом 
вирішення поставленого завдання, що складається із 
кількох взаємопов’язаних етапів або ж стадій. Спира-
ючись на низку загальнотеоретичних розвідок у цій 
сфері, зауважимо, що у розрізі нашого дослідження 
такими послідовними кроками можна вважати:

1) висування гіпотез про неефективність норм 
адміністративного права;

2) перевірка висунутих гіпотез;
3) формулювання пропозицій та рекомендацій, 

спрямованих на підвищення ефективності норм 
адміністративного права.

1. Висування гіпотез про неефективність норм 
адміністративного права.

Гіпотеза (або засновок (грец. hynothesis – підста-
ва, припущення) – це припущення, яке перевіряють 
експериментально щодо можливих розв’язань про-
блеми [3, с. 45.]. З точки зору логіки у широкому сен-
сі цього слова гіпотеза – прийом пізнавальної діяль-
ності людини, форма мислення, що являє собою 
здогад, тобто положення, яке тимчасово вважаєть-
ся можливо істинним, поки не встановлена істина 
[4, с. 22]. У більш вузькому – ймовірне припущення 
про причини будь-яких явищ, достовірність якого за 
сучасного стану виробництва і науки не може бути 
перевірена і доведена, але яке пояснює ці явища, 
що без нього є незрозумілими; прийом пізнавальної 
діяльності людини; завжди виходить за межі дослі-
джуваного кола фактів, пояснює їх і прогнозує нові 
факти; систематизуючи знання, гіпотеза дає змогу 
об’єднати деяку отриману сукупність інформації 
в систему знань і утворює теорію, якщо її припу-
щення підтвердяться практикою (наукова гіпотеза) 
[5, с. 119].

Гіпотеза вживається в таких випадках: коли відо-
мі факти недостатні для пояснення причинної залеж-
ності явища, а є потреба в тому, щоб його пояснити; 
коли факти складні і гіпотеза може принести користь 
як узагальнення знань у цей момент, як перший крок 
до роз’яснення їх; коли причини, що створили або 
виробляють факти, недоступні досвіду, а дії або 
наслідки їх можуть вивчатися [5, с. 119]. У практич-
ній площині гіпотеза може визначатися як форма 
розвитку знань, що являє собою обґрунтоване при-
пущення, висунуте з метою з’ясування властивостей 
і причин досліджуваних явищ. Як правило, гіпотеза 
висловлюється на основі низки спостережень (при-
кладів), котрі підтверджують її, і тому виглядає прав-
доподібно [6]. 

Як указує М.І. Кондаков, процес утворення гіпо-
тези і застосування її в науці можна з метою вивчен-
ня розчленувати на такі стадії:

1) відкриття будь-якого явища, причину існуван-
ня якого неможливо поки пояснити за допомогою 
наявних прийомів і засобів наукового дослідження;

2) всебічне вивчення доступної для спостере-
ження сукупності явищ, причина яких має бути зна-

йдена; в процесі цього вивчення з’ясовуються всі 
пов’язані з цим явищем обставини (попередні яви-
ща, супутні явища, наступні явища  тощо);

3) формулювання гіпотези, тобто наукового 
припущення про можливу причину, яка виклика-
ла виникнення такого явища або групи однорідних 
предметів;

4) визначення одного або декількох наслідків, що 
логічно випливають з передбачуваної причини, як 
і якби причина вже в дійсності була знайдена;

5) перевірка того, наскільки ці наслідки відпо-
відають фактам дійсності; коли виведені наслідки 
відповідають реальним фактам, гіпотеза визнається 
ґрунтовною [5, с. 120].

У літературі філософсько-соціологічного спряму-
вання гіпотези прийнято класифікувати на види за 
такими критеріями:

– залежно від їх відношення до центрального 
завдання дослідження – основні та неосновні;

– залежно від часу їх появи в процесі досліджен-
ня – первинні та вторинні;

– залежно від того, чи обмежується гіпотеза 
пропозицією про існування зв’язків або ж виділяє 
причини та наслідки – описові та пояснювальні  
[7, с. 62, 67–68]. 

Як правильно зауважують автори монографії 
«Ефективність правових норм», з точки зору завдань 
вивчення ефективності в праві найбільший інтер-
ес являє саме остання класифікація, оскільки пред-
метний зміст гіпотези або дозволяє, або не дозволяє 
проникнути в суть причинно-наслідкових залеж-
ностей досліджуваних соціальних процесів і явищ 
[8, с. 193]. Описові гіпотези, як зазначають учені, – 
це, як правило, гіпотези на кількісні співвідношення, 
що зустрічаються під час вивчення того чи іншого 
об’єкта. На відміну від них, пояснювальні гіпотези – 
це припущення про причинно-наслідкові залежності 
в досліджуваних процесах. Формулюючи їх, не мож-
на обмежуватися простими кількісними співвідно-
шеннями, що характеризують об’єкт дослідження, 
а потрібно спробувати пояснити, чому відбувається 
так, а не інакше, які фактори визначають саме таке, 
а не інше співвідношення даних в досліджуваному 
об’єкті. Саме тому пояснювальним гіпотезам і нале-
жить провідна роль у з’ясуванні причин недостат-
ньої ефективності правових норм [8, с. 193–194].

Як відомо, процес реалізації правових норм 
є процесом взаємодії з ними відповідних суб’єктів 
права, що здійснюється в певних соціальних умовах 
та під впливом різного роду соціальних факторів. 
Це відображає те, що пояснювальні гіпотези мають 
пов’язуватись із чіткістю формулювання норми, її 
адекватністю, зрозумілістю та несуперечливістю, 
суб’єктами права, соціальними умовами, в яких 
норма реалізується тощо. Причому серед остан-
ніх доцільно гіпотетично виділити як фактори, що 
сприяють реалізації правових приписів – стимули 
(наприклад, відповідність змісту норми інтересам 
суб’єктів права, чітка система заохочень за реалі-
зацію приписів і покарань за їх невиконання), так 
і фактори, що перешкоджають цьому, – антистимули 
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(наприклад, побоювання того, що реалізація право-
вого припису призведе до небажаних наслідків для 
суб’єкта) [8, с. 201].

Як приклад можна зазначити, що норма, яка перед-
бачає відповідальність за торгівлю з рук у невстанов-
лених місцях (ст. 160 КУпАП) є не досить результатив-
ною, оскільки кількість так званих стихійних ринків 
та кількість громадян, що постраждали внаслідок при-
дбання неякісної продукції, з кожним роком невпинно 
зростає, про що свідчать і аналітичні довідки підроз-
ділів Національної поліції України, і зростаюча кіль-
кість скарг громадян, і прес-релізи та новини із різно-
манітних засобів масової інформації тощо. При цьому 
гіпотеза про неефективність вказаної адміністратив-
но-деліктної норми права формулюється так: «штраф 
як основна санкція за адміністративне правопорушен-
ня в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері 
послуг, у галузі фінансів і підприємницькій діяльності 
(наприклад, торгівля з рук у невстановлених місцях) 
є неефективним, оскільки його застосування є неадек-
ватним до суспільної шкідливості вказаного діяння». 
Вказана гіпотеза містить у собі такі припущення:  
1) недостатність розміру штрафу (від одного до семи 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі 
за текстом – НМДГ) та  від шести до п’ятнадцяти 
НМДГ за торгівлю промисловими товарами); 2) невід-
повідність зв’язку між виплатою штрафу та матеріаль-
ними інтересами правопорушника (виплачена сума 
штрафу істотно не позначається на майновому стані 
правопорушника); 3) низький рівень правової обізна-
ності та правосвідомості покупців (значна кількість 
осіб не вважає вказану торгівлю порушенням чинного 
законодавства або свідомо порушує відповідні норми);  
4) соціально-економічні умови життя населення (інфля-
ційні процеси, знецінення національної валюти, суттє-
ве підвищення комунальних тарифів та інші фактори, 
що негативно впливають на матеріальне та фінансове 
забезпечення громадян); 5) недостатність практично-
го досвіду дільничних офіцерів поліції та патрульних 
поліцейських; 6) обмеженість матеріального та кадро-
вого ресурсу відповідних юрисдикційних суб’єктів 
(недостатність людського ресурсу для адекватного 
юрисдикційного впливу на порушників, а також прове-
дення профілактичної, роз’яснювальної та превентив-
ної роботи тощо).

При цьому зауважимо, що перше та друге при-
пущення пов’язані із правовою якістю адміністра-
тивно-деліктного законодавства, третє та четвер-
те – суб’єктами проступку та покупцями, п’яте – із 
суб’єктами правозастосування, шосте – із так звани-
ми антистимулами у роботі юрисдикційних суб’єктів. 
Таким чином, усі висунуті припущення (гіпотеза 
в цілому) стосуються всіх складових елементів пра-
вового впливу – правових норм, стану їх реалізації 
та правосвідомості суб’єктів вказаних адміністратив-
них правовідносин. При цьому підкреслимо, що пере-
вірка наведеної гіпотези дає змогу, не обмежуючись 
фіксацією встановлених взаємозв’язків, що лежать на 
поверхні, проникнути у глиб досліджуваного об’єкта, 
встановити причини та передумови неефективності 
вказаної норми адміністративного права.

2. Перевірка висунутих гіпотез, як правило, 
полягає у виборі способів збору, обробки й аналізу 
соціально-правової інформації, метою яких є під-
твердження або ж спростування висунутих гіпотез 
про неефективність норм адміністративного права. 
Більшість із вказаних операцій, як і сам алгоритм 
здійснення такої перевірки в цілому, досить ґрунтов-
но описаний у соціологічних науках. Так, наприклад, 
для цього, як правило, необхідно:

1) здійснити емпіричну інтерпретацію понять, що 
містяться в гіпотезах, і розробити систему їх показ-
ників;

2) встановити джерела отримання соціально-пра-
вової інформації, методи і процедури для її збору;

3) визначити вибіркову сукупність об’єктів дослі-
дження і довести її репрезентативність;

4) зібрати необхідну інформацію та обробити її;
5) провести змістовний аналіз отриманої інфор-

мації, на основі якого підтвердити або спростувати 
висунуті гіпотези [8, с. 209–210].

Специфіка дослідження ефективності в праві, як 
нам видається, дає змогу звести зазначені стадії до 
такого:

– визначити цілі адміністративно-правової нор-
ми, конкретні критерії її ефективності та розробити 
систему їх показників;

– встановити джерела, засоби і методи отримання 
соціально-правової інформації, методи і процедури 
для її збору;

– провести змістовний аналіз отриманої інфор-
мації, на основі якого підтвердити або спростувати 
висунуті гіпотези.

Відштовхуючись від указаних міркувань, спробу-
ємо на прикладі гіпотези про неефективність норм 
ст. 160 КУпАП здійснити перевірку висловлених 
нами вище припущень. По-перше, загальною метою 
цієї конкретної адміністративно-правової норми 
є регулювання та охорона суспільних відносин у сфе-
рі торговельної діяльності і захисту прав споживачів. 
Оскільки вказана норма містить і санкції, то до її цілей 
можна віднести виховання особи, яка вчинила адміні-
стративне правопорушення, в дусі додержання законів 
України, поваги до правил співжиття, індивідуальну 
та загальну превенцію тощо. Кількісними показни-
ками, що відображають певну динаміку (за роками) 
застосування та ефективності дії норми, виступати-
муть статистичні дані про кількість осіб, притягнутих 
до адміністративної відповідальності, обсяги стягну-
тих штрафів та заподіяної матеріальної шкоди тощо. 
Разом із тим варто обов’язково звернути увагу, що 
статистика, яка відображає зменшення випадків фік-
сації відповідного виду адміністративного проступку, 
не є беззаперечним свідченням ефективної дії норми, 
оскільки вказана вибірка даних може бути і свідчен-
ням низької результативності роботи юрисдикційних 
суб’єктів та підтвердженням прояву інших факторів 
та явищ. За таких умов обов’язково варто враховува-
ти й кількість звернень громадян (розглянутих та тих, 
щодо яких не було ухвалено відповідного адміністра-
тивного акта) до органів Національної поліції Укра-
їни, кількість скарг громадян до виконавчих органів 
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місцевого самоврядування щодо порушення продав-
цями правил благоустрою, звернень осіб, які придбали 
продовольчі товари, до медичних установ з харчовим 
отруєнням чи іншими хворобами, викликаними вжи-
ванням указаних продуктів, звернень до органів сані-
тарно-епідеміологічного нагляду та інспекції з питань 
захисту прав споживачів щодо неякісних товарів, при-
дбаних у таких місцях нелегальної торгівлі, кількість 
(наприклад, у межах певної адміністративної одини-
ці, її районів тощо) стихійних ринків або самовільно 
облаштованих окремих торгових місць та прилавків, 
що зафіксована органами місцевого самоврядуван-
ня або громадянами тощо. Співставлення вказаних 
даних, у тому числі їх відхилення у бік зменшення або 
збільшення, буде свідчити про ефективність/неефек-
тивність дії норми ст. 160 КУпАП. 

Натомість перевірка припущень про недостат-
ність розміру штрафу та невідповідність зв’язку між 
виплатою штрафу та матеріальними інтересами пра-
вопорушника полягає у правильному виборі джерел 
звітної інформації. У цьому разі такими джерелами 
будуть, зокрема, виступати бюджетне законодавство 
та зведені дані Державної служби статистики Украї-
ни. Так, наприклад, відповідно до ст. 8 Закону Укра-
їни «Про Державний бюджет на 2019 рік» мінімаль-
на заробітна плата з 01 січня 2019 року становить 
4 173 гривні, прожитковий мінімум на одну особу 
в розрахунку на місяць у розмірі з 01 січня 2019 року – 
1853 гривні, з 01 липня – 1936 гривень, з 01 грудня – 
2027 гривень [9], а максимальний розмір штрафу за 
торгівлю з рук у невстановлених місцях становить 
усього 119 грн. Шляхом нескладних математичних 
операцій можна встановити, що вказана сума у трид-
цять п’ять разів менша розміру мінімальної заробіт-
ної плати та більше ніж у 15 разів  менша за прожит-
ковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. 

При цьому варто обов’язково враховувати, що вар-
тість товарів, які, наприклад, реалізуються одним із 
таких недобросовісних продавців, як правило, пере-
вищує (а досить часто і значно) максимально гранич-
ний розмір штрафу, а їх успішна реалізація поруш-
ником дасть змогу одержати прибуток, що знову ж 
таки суттєво перевищує встановлену або ж виплачену 
суму штрафу. При цьому зауважимо, що, за офіційни-
ми даними, загальна кількість випадків застосування 
санкції у вигляду штрафу, наприклад, у 2016 році ста-
новила 6 510, а конфіскація предметів торгівлі застосо-
вувалась лише у 665 випадках, що також підтверджує 
досить низький рівень ризику для порушника втратити 
незаконно одержаний ним прибуток [10, с. 68].

Своєю чергою низький рівень правової обізнанос-
ті та правосвідомості покупців та соціально-еконо-
мічні умови життя населення як певне припущення, 
що пояснює причини неефективності дії досліджу-
ваної норми, доцільно вивчати за допомогою соціо-
логічного опитування. Як відомо, процес правового 
впливу бере свій початок з моменту видання певного 
акта, норми якого мають виховний, інформаційний, а 
здебільшого й ідеологічний характер такої дії. 

О.А. Лукашева свого часу з цього приводу досить 
точно помічала, що приписи норм права здійснюють 

вплив на свідомість особи, на її інтереси, мотиви, 
цілі, волю – на весь механізм соціально-психологіч-
ної регуляції і цей вплив сприяє формуванню певних 
соціальних установок, ціннісних орієнтацій, спрямо-
ваності особи, об’єктивуючись, зрештою, в її поведін-
ці та діяльності [11, с. 12–13]. При цьому зауважимо, 
що вказана об’єктивація у разі загалом ефективної дії 
норми права знаходить прояв у правомірній або навіть 
соціально-активній правомірній поведінці більшості 
осіб. Якщо ж норму права систематично порушують, 
держава в особі уповноважених суб’єктів здійснює 
вплив на поведінку порушників з метою усунути про-
яви такого неправомірного відхилення, що, своєю 
чергою, дає вихідну базу даних для визначення ефек-
тивності дії певної норми права.

В ідеалі, як зазначає О.М. Яковлєв, для вивчен-
ня ефективності правової норми необхідно отрима-
ти, як правило, дані, що характеризують: а) обізна-
ність (поінформованість) відповідних осіб про право 
(та насамперед про норми, що вивчаються); б) оцін-
ку конкретних правових принципів, категорій, норм, 
відношення до цих норм; в) поведінку індивідів 
у її співвідношенні з наявною сумою правових знань 
і оцінками цих знань [12, с. 7].

Як уже підкреслювалось у цьому дослідженні, 
визначити рівень правосвідомості суб’єктів адмі-
ністративного права можна за допомогою соціоло-
гічного опитування. Так, проведене нами у грудні 
2018 року репрезентативне опитування респондентів 
різних вікових груп у м. Дніпро (250 осіб) підтвер-
дило, що значна кількість опитаних (близько 85%) 
знає про незаконність торгівлі з рук у невстановле-
них місцях, але при цьому 65% із них готові і надалі 
купувати товари у таких продавців. Натомість при-
близно 15% опитаних взагалі не знають про те, що 
вказане діяння має ознаки адміністративного пра-
вопорушення, при цьому 12% із них будуть продо-
вжувати купувати такі товари, незважаючи на те, що 
завдяки соціологічному опитуванню вже знають про 
нелегальність вказаної діяльності.

Своєю чергою опитування громадян (у кількості 
50 осіб), що здійснюють вказану незаконну торгів-
лю, показало, що 95% із них усвідомлюють неза-
конність торгівлі з рук у невстановлених місцях. 
При цьому 65% із таких осіб розглядають реалізацію 
товарів у такий спосіб додатковим джерелом доходу 
та вимушені торгувати у такий спосіб з причин сут-
тєвого погіршення матеріального становища їхніх 
сімей та різкого зростання комунальних тарифів, а 
45% – вважають цю діяльність для них основним 
способом заробітку і визнають, що фінансове стано-
вище їхніх сімей є стабільним внаслідок саме такої 
діяльності. Ще 5% респондентів не знають про про-
тизаконність їхньої діяльності та адміністративну 
відповідальність за неї, але не готові її зупиняти.

Показниками, що відображають соціально-еконо-
мічне становище в державі та матеріально-фінансове 
благополуччя громадян, наприклад, є відомості про 
рівень інфляції в Україні, валовий внутрішній про-
дукт, стан купівельної спроможності, стабільність 
національної валюти тощо. 
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Наступне, висловлене нами припущення щодо 
недостатності практичного досвіду дільничних 
офіцерів поліції та патрульних поліцейських, мож-
на підтвердити або спростувати інформацією щодо 
середнього віку та стажу дільничних офіцерів полі-
ції та патрульних поліцейських. Так, наприклад, за 
офіційною інформацією Департаменту патрульної 
поліції Управління патрульної поліції в Дніпропе-
тровській області, станом на 25 березня 2019 року 
в штаті Управління працюють 971 працівник, із чис-
ла котрих 226 жінок та 745 чоловіків. Середній вік 
становить 28 років. Більшість працівників (приблиз-
но 80%) – новоприйняті на службу працівники, стаж 
служби яких становить 3 роки 05 місяців [13]. 

Обмеженість кадрового ресурсу відповідних 
юрисдикційних суб’єктів (недостатність людського 
ресурсу для адекватного юрисдикційного впливу 
на порушників, а також проведення профілактич-
ної, роз’яснювальної та превентивної роботи тощо) 
також підтверджується відповідними офіційними 
даними. Зокрема, донабір до лав патрульної поліції 
Управління патрульної поліції в Дніпропетровській 
області триває з жовтня 2017 року по теперішній 
час. За 2017 рік бажаючих, котрі подали електро-
нну анкету кандидата, нараховувалося 1 688, із яких 
успішно пройшли всі етапи відбору та були оформ-
ленні на службу – 186 осіб. За 2018 рік: подано 
анкет – 3 329, оформлено на службу – 87 осіб. За три 
місяці 2019 року: подано анкет – 145 та оформлено 
на службу – 6 осіб. Звільнених працівників за весь 
період служби в Управлінні нараховується 337 осіб. 
Таким чином, станом натепер некомплект працівни-
ків Управління патрульної поліції в Дніпропетров-
ській області становить 208 одиниць [13].

Разом із тим трохи краща ситуація з кадровим 
ресурсом дільничних офіцерів поліції, зокрема, від-
повідно до щорічного звіту про якісний склад полі-
цейських ГУНП у Дніпропетровській області станом 
на 01 січня 2019 року, облікова кількість працівни-
ків у службі дільничних офіцерів поліції становить 
529 осіб, з яких за віком: до 30 років – 260 осіб, від 
30 до 45 років – 265 осіб, від 45 до 55 років – 4 особи; 
за стажем у цій службі: до 1 року – 59 осіб, від 1 до 
3 років – 133 особи, від 3 до 5 років – 190 осіб, від 
5 до 10 років – 106 осіб, понад 10 років – 41 особа 
[14]. Однак, на жаль, указана позитивна статистика 
щодо кількості та досвіду дільничних офіцерів полі-
ції суттєво не впливає на правозастосовчу практику 
у цій сфері в цілому.

3. Формулювання пропозицій та рекомендацій, 
спрямованих на підвищення ефективності норм 
адміністративного права. Проведена перевірка 
сформульованих вище припущень та її результати 
дають змогу сформулювати певні шляхи підвищен-
ня ефективності відповідних адміністративно-пра-
вових норм.

Як справедливо зазначають В.М. Кудрявцев, 
В.І. Никитинський, І.С. Самощенко та В.В. Глазирін, 
рекомендації з дотримання норм можуть мати най-
різноманітніший характер, але «…логічна схема, на 
якій вони базуються, в принципі єдина: доведено, що 

така-то норма (або система норм) не досить ефек-
тивна через такі-то дефекти в ній. Отже, усунувши 
виявлені дефекти, ми підвищимо її ефективність» 
[8, с. 243]. 

Пам’ятаючи про те, що всі висунуті нами при-
пущення стосуються змісту правової норми, умов 
її реалізації і рівня правосвідомості суб’єктів зазна-
чених адміністративних правовідносин, спробуємо 
згруповано сформулювати наші пропозиції щодо 
підвищення ефективності адміністративно-право-
вих норм, що містяться в ст. 160 КУпАП, поділивши 
їх на блоки, залежно від вищевказаних складових 
елементів адміністративно-правового впливу:

1. Рекомендації щодо правової якості положень 
ст. 160 КУпАП («Торгівля з рук у невстановлених 
місцях»).

У зазначеному напрямі слід, як нам бачиться, 
запропонувати досить тривіальну тезу про посилен-
ня санкції у вигляді штрафу, а також передбачити 
обов’язкове застосування поряд зі штрафом конфіс-
кації предметів торгівлі в тому разі, якщо правопо-
рушника протягом року вже притягували до адміні-
стративної відповідальності за вказаною статтею.

Отже, положення досліджуваної нами статті вар-
то сформулювати таким чином:

«Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, 
у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановле-
них місцях – 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

Торгівля з рук у невстановлених місцях промис-
ловими товарами – 

тягне за собою накладення штрафу від шести до 
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

Дії, передбачені частинами першою та другою 
цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було 
піддано адміністративному стягненню за те ж пору-
шення, –

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 
від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією предметів 
торгівлі».

На нашу думку, посилення санкцій, а точніше 
суттєве зростання їх розміру та можливість конфіс-
кації товару значно посилить зв’язок між виплатою 
штрафу та матеріальними інтересами правопоруш-
ника.

2. Умови реалізації адміністративно-правової 
норми. В цьому аспекті підкреслимо, що за вели-
ким рахунком ресурс правових засобів у питанні 
поліпшення матеріального стану та благополуччя 
населення об’єктивно обмежений і полягає в норма-
тивній фіксації тих чи інших економічних методів 
адміністрування. Повною мірою ця теза стосується 
і поліпшення матеріально-технічного забезпечення 
й оснащення юрисдикційних суб’єктів. Іншими сло-
вами, у такому разі більшість рекомендацій матиме 
суто економічний і загалом глобальний характер, 
успішність застосування яких, своєю чергою, буде 
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залежите від ефективності державної політики в цій 
сфері в цілому, а це вже питання, що виходить за 
рамки паспорта спеціальності, в межах якої вико-
нується це дослідження, і тому залишаємо його для 
дослідників з інших галузей знань та науки. 

Якщо ж вести мову про досвід і знання дільнич-
них офіцерів поліції і патрульних поліцейських, 
у віданні яких перебуває зазначена категорія справ, 
то найбільш прийнятним варіантом, природно, вва-
жається проведення й організація систематичних 
курсів (тренінгів, семінарів тощо) підвищення про-
фесійної кваліфікації, а також заохочення за отри-
мання такими співробітниками вищої юридичної 
та економічної освіти тощо.

3. Як показує практика, на правосвідомість 
суб’єктів адміністративного права, особливо тих 
осіб, які порушують зазначені норми адміністратив-
ного законодавства, як правило, тільки за допомо-
гою примусового потенціалу або виховного впливу 
стягнень вплинути досить складно. Іншими слова-
ми, інструментарію лише репресивно-примусового 
механізму норми адміністративного права для досяг-
нення її мети може бути і не досить. У цьому разі 

для підвищення ефективності дії зазначеної норми 
необхідно налагодити правороз’яснювальну роботу 
серед населення. Частково цю функцію слід поклас-
ти на дільничних офіцерів поліції, але при цьому 
основний наголос все ж слід зробити на використан-
ні широких можливостей засобів масової інформа-
ції (теле-, радіо-, друковані видання тощо). Акцент 
у такій інформаційній роботі необхідно зробити не 
тільки на суто юридичному аспекті шкідливості 
діяння, а й підкреслити можливу шкоду для життя 
і здоров’я людей від зазначеної діяльності, сконцен-
трувати увагу на порушених у такому разі правилах 
благоустрою міст та інших населених пунктів тощо.

Видається, що в комплексі зазначені рекомендації 
та пропозиції (наведений перелік яких, звичайно ж, не 
є вичерпним), що стосуються законодавчого вдоско-
налення відповідної норми, а також ті рекомендації, 
які можуть сприяти підвищенню рівня правосвідо-
мості відповідних суб’єктів мають здатність істотно 
підвищити ефективність положень ст. 160 КУпАП. 
Однак  важливим фактором на шляху до досягнення 
намічених цілей будуть умови реалізації норм, а точ-
ніше їх суттєва зміна в бік поліпшення.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
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THE PECULIARITIES OF THE IMPLEMENTATION 
OF PROVIDING THE ADMINISTRATIVE SERVICES PRINCIPLES 

IN UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Стаття присвячена особливостям реалізації принципів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних 
громадах. Запропоновано  нормативно закріпити принцип сумісності або компатибільності (узгодженості), тобто уникнення 
різнонаправленості, а також принцип уніфікації або стандартизації.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, адміністративні послуги.

Статья посвящена особенностям реализации принципов предоставления административных услуг в объединенных 
территориальных общинах. Предложено нормативно закрепить принцип совместимости или компатибильности (согласован-
ности), то есть избежания разнонаправленности, а также принцип унификации или стандартизации.

Ключевые слова: объединенные территориальные общины, административные услуги.

The article deals with the peculiarities of the implementation of providing the administrative services principles in the united 
territorial communities (amalgamated hromadas). It is proposed to standardize the principle of compatibility or compatibility 
(coherence), to avoidance of multi-directionality and to standardize the principle of unification or standardization.

Key words: united territorial communities, amalgamated hromadas, administrative services.

Постановка проблеми. Забезпечення реалізації 
застосування принципів надання адміністративних 
послуг органами місцевого самоврядування є одним 
із пріоритетних для побудови демократичної та пра-
вової держави. Органи місцевого самоврядування 
є найбільш наближеними до людини, оскільки такі 
органи уповноважені законодавством на вирішення 
більшості питань у житловій, будівельній, соціаль-
ній, культурній та інших сферах. Законом України 
«Про адміністративні послуги» лише закріплено 
принципи, на яких має здійснюватися надання адмі-
ністративних послуг, тому для розуміння їх засто-
сування в об’єднаних територіальних громадах 
необхідне тлумачення та наукове вивчення. Отже, 
актуальним є дослідження законодавчого та науково-
го підґрунтя, діяльності зі створення належних умов 
для реалізації принципів надання адміністративних 
послуг в об’єднаних територіальних громадах.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Інституту адміністративних послуг при-
свячено велику кількість праць учених, зокре-
ма  В. Авер’янова,  К. Афанасьєва,  В. Тимощука, 
С. Ківалова, М. Ославського, М. Остраx, Б. Коліуш-
ко, А. Ліпенцева, Ю. Жук, Ю. Шарова, О. Солов-
йової та інших. Зважаючи на значний внесок уче-
них-адміністративістів в удосконалення інституту 
адміністративних послуг в Україні, подальшого 
дослідження  потребують принципи надання адміні-
стративних послуг, що надаються об’єднаними тери-
торіальними громадами.

Мета статті – проаналізувати особливості реа-
лізації принципів надання адміністративних послуг 
в об’єднаних територіальних громадах та запропо-

нувати можливі механізми вдосконалення системи 
принципів надання адміністративних послуг.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи сут-
ність принципів адміністративних послуг та їх реа-
лізацію органами місцевого самоврядування, необ-
хідно керуватися єдиними теоретичними засадами, 
в тому числі щодо розуміння принципів, зосеред-
жуючи увагу на особливостях їх застосування 
в об’єднаних територіальних громадах.

Принципи надання адміністративних послуг 
є складною системою, тобто взаємопов’язаними 
та взаємозалежними. Усі принципи мають велике 
значення, позаяк безпосередньо пов’язані з організа-
цією роботи в об’єднаних територіальних громадах, 
а основне їх завдання – оптимізувати роботу, зроби-
ти її більш ефективною і злагодженою. 

У науцi адмiнiстративного права принци-
пи розглядаються як основнi засади, iдеї, що 
xарактеризуються унiверсальнiстю, загальною 
значущiстю, вищою iмперативнiстю. Тому саме прин-
ципи є тим пiдґрунтям, яке дасть змогу заxистити 
права i законнi iнтереси особи у вiдносинаx з держа-
вою, сприятиме обмеженню проявiв свавiлля, бюро-
кратизму та корупцiї з боку службовцiв, пiдвищить 
ефективнiсть роботи органiв державної влади 
[1, с. 65].

Правовою основою для закріплення принципів 
надання адміністративних послуг у національному 
законодавстві є Конституція України та міжнародні 
нормативно-правові акти. 

Одним з орієнтирів для формування та закрі-
плення принципів надання адміністративних послуг 
в органах місцевого самоврядування в українському 
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законодавстві є Європейська хартія місцевого само-
врядування, яку Верховна Рада України ратифіку-
вала 15 липня 1997 року. Країни-підписанти Хартії 
домовились, що право громадян на участь в управ-
лінні державними справами є одним з демократич-
них принципів, які поділяються всіма державами. 
Хартією визначено, що  посилення місцевого само-
врядування в різних країнах Європи є важливим вне-
ском у розбудову Європи на принципах демократії 
і децентралізації влади [2].

Вiдповiдно до статтi 4 Закону України «Про адмі-
ністративні послуги» державна політика у сфері 
адміністративних послуг базується на принципаx: 
верxовенства права, у тому числi законностi та юри-
дичної визначеностi; стабiльностi; рiвностi перед 
законом; вiдкритостi та прозоростi; оперативностi 
та своєчасностi; доступностi iнформацiї про надання 
адмiнiстративниx послуг; заxищеностi персональниx 
даниx; рацiональної мiнiмiзацiї кiлькостi документiв 
та процедурниx дiй, що вимагаються для отри-
мання адмiнiстративниx послуг; неупередженостi 
та справедливостi; доступностi та зручностi для 
суб’єктiв звернень [3, ст. 4].

Розглянемо сутнісні характеристики та осо-
бливості реалізації кожного з вищевказаних прин-
ципів під час надання адміністративних послуг 
в об’єднаних територіальних громадах.

Зважаючи на багатогранність думок науковців 
щодо дефініції принципу верховенства права, у тому 
числі законності та юридичної визначеності, важли-
вим є висвітлення ключових аспектів його тлумачен-
ня, зокрема його застосування до об’єднаних терито-
ріальних громад у сфері надання адміністративних 
послуг.

Як свідчить сучасний теоретичний і прикладний 
досвід, найбільш продуктивним для розуміння вер-
ховенства права є тлумачення його як певної суми 
тісно переплетених між собою принципів, які є необ-
хідними для будь-якого демократичного суспільного 
устрою [4, с. 10].

Принцип законності закріплений Основним Зако-
ном, а саме статтею 19 визначено, що органи місце-
вого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та закона-
ми України [5]. 

Погоджуємося з думкою  В. Лемак, який запропо-
нував верховенство права пов’язувати не тільки і не 
стільки з вимогами до змісту закону, скільки з про-
цедурою його прийняття. На думку цього автора, 
прийнятий за демократичними процедурами закон 
не може суперечити верховенству права [6, с. 44–51]. 
Таке розуміння принципу законності реалізовується 
шляхом закріплення процедури прийняття норма-
тивно-правових актів, що регулюють порядок надан-
ня адміністративних послуг в об’єднаних територі-
альних громадах. 

Принцип юридичної визначеності як необхідна 
умова дотримання принципу верховенства права 
полягає у чіткості підстав, цілей та змісту норма-
тивних приписів, а також законодавчого встанов-

лення повноважень органів влади у відносинах 
із суб’єктами звернення [7]. Принцип юридичної 
визначеності реалізовується шляхом прийняття 
законів, що відповідають міжнародним стандартам 
у сфері прав людини та  є доступними для розуміння. 

Принцип стабільності розглядається як необ-
хідність убезпечення від частих змін нормативно-
правових актів, що регулюють надання адміністра-
тивних послуг. У сфері надання адміністративних 
послуг об’єднаних територіальних громад принцип 
стабільності забезпечується вимогами ст. 5 Закону 
України «Про адміністративні послуги» щодо вста-
новлення вимог до регулювання відносин з надання 
адміністративних послуг  виключно законом. Такий 
підхід забезпечує стабільність, враховуючи проце-
дурну складність прийняття законів, на відміну від 
рішення органів місцевого самоврядування. 

Принцип рівності перед законом перебуває 
у тісному взаємозв’язку із принципом мінімізації 
документів та процедурних дій, оскільки кількість 
документів не може зменшуватися залежно від 
суб’єктивного вподобання суб’єкта надання адміні-
стративних послуг, мінімізація документів та про-
цедурних дій здійснюється за принципом рівності 
перед законом усіх громадян.

Реалізація принципів відкритості, прозорості 
в об’єднаних територіальних громадах здійснюєть-
ся шляхом виконання норм Закону України «Про 
адміністративні послуги», зокрема ст. 6 стосовно 
прав суб’єктів звернення на безоплатне отримання 
інформації щодо надання адміністративних послуг 
та ст. 8 щодо необхідності затвердження інформа-
ційної  та технологічної карток адміністративної 
послуги. 

Доступ до інформації забезпечується шляхом 
розміщення інформаційних стендів у місцях надан-
ня адміністративних послуг, надання безоплатного 
доступу до: Єдиного державного порталу адміні-
стративних послуг, розміщеного на Урядовому пор-
талі, та інформації про послуги, розмішеної на веб-
сайтах об’єднаних територіальних громад, а також 
шляхом функціонування цілодобової Урядової теле-
фонної довідки та інформування через засоби масо-
вої інформації. 

Тісно пов’язаний принцип відкритості і про-
зорості  з принципом доступності інформації про 
надання адміністративних послуг. Положення про 
те, що кожен має право на інформацію, можливість 
вільного одержання, використання, поширення, 
зберігання та захисту інформації, необхідної для 
реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, 
закріплене в Конституції України та законах України 
«Про інформацію», «Про доступ до публічної інфор-
мації» та «Про адміністративні послуги». Такий 
принцип доцільно розглядати комплексно з принци-
пом захищеності персональних даних. В об’єднаних 
територіальних громадах забезпечення захисту 
прав і свобод суб’єктів персональних даних у разі 
обробки їхніх персональних даних реалізовується 
шляхом нормативно закріпленого порядку оброб-
ки та захисту персональних даних та встановлення  
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відповідальності посадових осіб, які мають доступ 
до персональних даних, за невиконання вимог указа-
них нормативних документів.

Принцип оперативності та своєчасності полягає 
в уникненні формального підходу до розгляду спра-
ви та необхідності швидкого надання адміністра-
тивної послуги, незважаючи на встановлені довші 
строки. Реалізація вказаного принципу ускладню-
ється суб’єктивністю оцінки часу, необхідного для 
надання певної послуги, та неможливості застосу-
вання санкцій чи претензійно-позовного захисту 
за незастосування вказаного принципу до розгляду 
справи. Оскільки нормативно не встановлено чітко-
го врегулювання, для яких послуг такий строк може 
бути скорочено і за яких умов. Такий принцип може 
реалізовуватися шляхом контролю керівника за без-
посереднім виконавцем надання адміністративних 
послуг.

Важливим складником у реалізації принципу 
мінімізації документів та процедурних дій, що вима-
гаються під час надання адміністративних послуг, 
є інформаційна та технологічна картки  адміністра-
тивних послуг, які затверджуються на кожну адміні-
стративну послугу, що надається відповідно до закону 
в об’єднаних територіальних громадах. Інформаційна 
картка адміністративної послуги містить інформацію 
про перелік документів, необхідних для отримання 
адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подан-
ня, а у разі потреби – інформацію про умови чи під-
стави отримання адміністративної послуги.

Принцип неупередженості та справедливості 
необхідно розглядати крізь призму категорії «кон-
флікт інтересів», оскільки саме його уникнення 
уможливить справедливість під час розгляду спра-
ви в об’єднаних територіальних громадах. Закон 
України «Про запобігання корупції» визначає пра-
вові та організаційні засади функціонування сис-
теми запобігання корупції в Україні, зміст та поря-
док застосування превентивних антикорупційних 
механізмів, зокрема запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, а Закон України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» частково передбачає 
процедуру для органів місцевого самоврядування, 
зокрема й об’єднаних територіальних громад. Реа-
лізація принципу неупередженості та справедли-
вості перебуває у тісному взаємозв’язку із заходами 
боротьби з корупцією, запровадженими в об’єднаних 
територіальних громадах.

Принцип доступностi та зручностi для суб’єктiв 
звернень полягає не лише в комфортних для відвід-
ування приміщеннях, де надається адміністративна 
послуга, але особливо важливим є те, щоб у про-
цесі утворення об’єднаних територіальних громад 
якість послуг не погіршилася, тобто наявні раніше 
(до створення об’єднаних територіальних громад) 
у населеному пункті послуги не віддалялися або ж 
залишалися в межах територіальної доступності.

Слушним є зауваження щодо відсутності принци-
пу якості серед визначених принципів [8, с. 239].

Досліджуючи кожен з перерахованих принципів 
надання адміністративних послуг, варто зверну-

ти увагу на їх використання як системи принципів, 
оскільки їхня спільна реалізація може породжувати 
вірогідні конфлікти, незважаючи на їхню комплемен-
тарність. Тому запропоновано в структуру принци-
пів внести принцип сумісності або компатибільності 
(узгодженості), тобто уникнення різнонаправленос-
ті, а також принципу уніфікації або стандартизації.

Принцип сумісності або компатибільності (узго-
дженості) варто розглядати в рамках сиcтемного під-
ходу, коли реалізація системи принципів в цілому 
можлива лише у зв’язку із сумісністю всіх його еле-
ментів – принципів. У разі застосування принципу 
сумісності або компатибільності (узгодженості) його 
варто тлумачити крізь призму основного призначення 
держави – служіння суспільству та вирішення контр-
аверсійності розуміння норм на користь заявника.

Наприклад, реалізація принципу законності 
і принципу оперативності та своєчасності може 
виявитися взаємозаперечуючою у разі неспівпадін-
ня строків надання послуги та строків, які для осо-
би є суб’єктивно своєчасними. У такому разі засто-
сування принципу сумісності або компатибільності 
(узгодженості) допоможе врегулювати вказані поло-
ження шляхом їх урегулювання на користь суб’єкта 
отримання адміністративної послуги.

Принцип уніфікації або стандартизації слід запро-
вадити за типом стандартних операційних процедур, 
що полягає у використанні типових документів, що 
містять чіткий і точний опис етапів, яких уповно-
важені особи ОТГ мають  дотримуватися  під час 
надання однієї з послуг з метою досягнення високої 
якості їх надання. Цей принцип частково реалізовано 
шляхом законодавчого зобов’язання суб’єктів надан-
ня адміністративних послуг затверджувати інформа-
ційні та технологічні картки. Незрозумілим є підхід 
законодавця до обов’язковості затвердження типових 
карток для органів державної влади та відсутність 
єдиного підходу для органів місцевого самовряду-
вання, зокрема і для ОТГ. При цьому затвердження 
типових карток не може розглядатися як посягання 
на самостійність реалізації повноважень органів міс-
цевого самоврядування у разі затвердження таких 
типових карток законом. Доцільно запровадити на 
всі послуги, шо можуть надаватися органами міс-
цевого самоврядування, зокрема ОТГ, окремі типові 
картки, в яких фактично змінними будуть лише поля, 
в яких міститься інформація про суб’єкта надання 
послуги. Як свідчить аналіз інформаційних кар-
ток, їм часто властива нагромадженість норматив-
но-правовими актами та нечіткість, що ускладнює 
розуміння мешканцями ОТГ порядку надання адмі-
ністративних послуг та потребує значних часових 
затрат для ознайомлення з усіма зазначеними актами 
та пошуку статей, що стосуються конкретної послу-
ги. Законом передбачена обов’язковість зазначення 
актів законодавства, що регулюють порядок та умо-
ви надання адміністративної послуги, однак доціль-
ніше для легшого розуміння  передбачити конкрети-
зацію та перелік статей нормативно-правових актів, 
що регулюють указану діяльність та визначають 
повноваження. Важливість стандартизації полягає 
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і в тому, що при утворених ОТГ (особливо в сіль-
ських) не завжди є належне правове забезпечення 
у зв’язку із браком фахівців у галузі права. У зв’язку 
із цим інформаційні та технологічні картки не про-
ходять належну правову експертизу. 

Принцип уніфікації або стандартизації фактично 
реалізовується шляхом затвердження урядом при-
мірного положення про ЦНАПи та їх регламенти, 
оскільки всі, хто створює ЦНАП, зобов’язані затвер-
джувати положення і регламенти у відповідності до 
стандартизованого нормативного документа. 

Висновки. Отже, законодавче закріплення прин-
ципи отримали у Конституції України та законах 
України. Відповідно до принципу верxовенства права, 
у тому числi законностi та юридичної визначеностi, 
суб’єкти об’єднаних територіальних громад мають 
діяти виключно в межах наданих повноважень. 
Дотримання вказаного принципу реалізується шля-
хом прийняття нормативно-правових актів не лише 
щодо сфери надання адміністративних послуг, але 
і власне процедури їх прийняття. Принцип стабіль-
ності реалізовано шляхом закріплення встановлен-
ня вимог до регулювання відносин з надання адмі-
ністративних послуг  виключно законом. Принцип 
відкритості і прозорості надання адміністративних 
послуг в об’єднаних територіальних громадах забез-
печується шляхом розміщення інформації не лише 
безпосередньо в місцях надання таких послуг, але 

і на офіційних веб-сторінках об’єднаних територіаль-
них громад у мережі Інтернет. Реалізація вказаного 
принципу прямо пов’язана із фінансовою спромож-
ністю територіальних громад, оскільки лише за умо-
ви достатнього матеріально-технічного забезпечення 
вказане може реалізовуватись. Реалізація принципу 
оперативності та своєчасності ускладнюється від-
сутністю можливості нормативного врегулювання 
та суб’єктивністю розуміння найкоротшого терміну 
надання адміністративних послуг. Принцип неупе-
редженості та справедливості необхідно розглядати 
крізь призму категорії «конфлікт інтересів», оскільки 
саме його уникнення уможливить справедливість під 
час розгляду справи. Принцип доступності інформа-
ції включає в себе наявність достатньої, повної і кон-
кретної інформації про способи та  місця, де мешкан-
ці певної територіальної громади можуть отримати 
адміністративні послуги, а в об’єднаних територі-
альних громадах реалізується також і з урахуванням 
віддаленості місць надання послуг від мешканців, 
яким будуть надаватися такі послуги. Є потреба 
закріплення в ст. 4 Закону України «Про адміністра-
тивні послуги» принципів якості, сумісності або 
компатибільності (узгодженості), тобто уникнення 
різнонаправленості, а також принципу уніфікації або 
стандартизації. Подальшого дослідження потребу-
ють правові засади надання адміністративних послуг 
в об’єднаних територіальних громадах.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Петьовка В.В. Надання адміністративних послуг в Україні: теорія і практика : монографія. Київ, 2014. 214 с.
2. Європейська хартія місцевого самоврядування. Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. Київ, 2000, 205 с. 
3. Про адміністративні послуги : Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI / Верховна Рада України. URL:  

http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/5203-17 (дата звернення: 13.02.2019).
4. Аллан Т.Р. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / пер. з англ. Р.А. Семків. Київ, 2008. 

385 с. 
5. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30. 141 с. 
6. Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози. Право України. 2010. № 3. С. 44–51. 
7. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П. Тимощука. Київ, 

2013. 392 с. URL: http://pravo.org.ua/img/books/files/komentar-do-zakonu-pro-admin-poslugy-tymoschuk-2013.pdf.
8. Адміністративне право. Повний курс : підручник / Галунько В. та ін. Херсон, 2018. 446 с. URL: https://books.google.com.

ua/ books?id=U4VeD wAAQBAJ&pg=PA238&lpg=PA238&dq.



108

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 
UDC 336.2

Melnyk Yu. O.,
Postgraduate Student at the Department of International Private, 

Commercial and Civil Law
of Kyiv National Trade and Economics University

THE PRACTICE OF LEGAL REGULATION OF TAX PLANNING OF INTERNATIONAL 
CORPORATIONS IN FOREIGN COUNTRIES

ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

The article examines the tools of legal regulation of tax planning of international corporations abroad. Particular attention is 
paid to the study of legal means used in developed countries to counteract the negative impact of base erosion. The directions of 
implementation of the best world practices in Ukraine are determined.

Key words: tax planning, international corporations, legal regulation, GARR, tax advice.

У статті досліджено інструменти правового регулювання податкового планування міжнародних корпорацій за кордоном. 
Особливу увагу приділено дослідженню правових засобів, які використовуються у розвинутих державах для протидії негатив-
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В статье исследованы инструменты правового регулирования налогового планирования международных корпораций за 
рубежом. Особое внимание уделено исследованию правовых средств, используемых в развитых государствах для противодей-
ствия негативному влиянию размывания базы. Определены направления имплементации лучших мировых практик в Украине.

Ключевые слова: налоговое планирование, международные корпорации, правовое регулирование, GARR, налоговое кон-
сультирование.

Problem statement in general form and its con-
nection with important scientific and practical tasks. 
The scale of tax planning of international corporations 
as a universal means of reducing the volume of tax pay-
ments in recent years is becoming more and more popu-
lar. At the same time, the schemes that are used to reduce 
the tax base are becoming more developed and diversi-
fied: it is now not so much about using inconsistencies 
in legislation, but also about developing and introducing 
innovative financial instruments, using advanced tech-
nologies; the growth in the number of transactions in 
the services sector or on the transfer between subjects 
of intangible assets, the value of which is rather diffi-
cult to be objectively assessed; an increase in the number 
of “tax havens” and their active use by business entities 
at various levels; use of transfer pricing and the like.

Now an increasing number of countries are losing 
significant resources through the payment by enter-
prises of taxes in countries where the level of taxation 
is substantially lower, which becomes possible due to 
the imperfection of national and international legisla-
tion. Given this, an increasing number of countries are 
using specific means of countering tax planning, which 
makes it interesting to explore their progressive experi-
ence.

Analysis of recent research and publications 
in which the solution of this problem is initiated 
and on which the author relies, highlighting previ-
ously unsolved parts of the general problem to which 
the article is devoted. The problems of tax planning were 
researched in the papers of such scientists as S. Aleksee-
va, A. Skakuna, A. Tedeeva, N. Prishva, O. Bandurko, 
V. Ponikarova, S. Popova, I. Apiary, V. Bychkov, V. Bel-
ous, A. Humenny, A. Molchan, V. Shorty. At the same 

time, best practices of legal limitations of tax planning 
are left insufficiently highlited, which causes interest in 
the implementation of scientific research on this prob-
lem.

Formulation of the objectives of the article (prob-
lem statement). The aim of the paper is to summarize 
the approaches to the legal regulation of tax planning 
of international corporations in foreign countries. To 
achieve this goal, the following tasks were accom-
plished: approaches to the legal limitation of tax plan-
ning of international corporations were systematized; 
best practices of countering tax planning were studied; 
the possibility of implementing the best practices in 
Ukraine were identified.

The basic research with the substantiation 
of the obtained scientific results. At present, tools 
that can be used by countries to counter the tax plan-
ning of international corporations can be divided into 
4 groups:

– tools of monitoring tax planning schemes;
– tools of improvement of the conscientiousness 

of tax payers;
– tools of identification of tax planning schemes for 

international corporations and increase of responsibility 
for it;

– tools of resolving disputes related to tax planning.
Thus, international practice demonstrates the inex-

pediency of complete elimination of the tax planning 
of international corporations, since for individual econ-
omies the involvement in schemes that are used for tax 
purposes, is one of the main sources of economic devel-
opment. 

One of the ways to combat the tax planning of interna-
tional corporations in developed countries is to improve 
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the tax system in such a way that the use of tax planning 
schemes of international corporations is unprofitable for 
business entities. This tool belongs to the third group, 
since it implies the emergence of financial responsibility 
for participation in tax planning schemes of international 
corporations. So, in this case, the attractiveness of apply-
ing tax planning schemes of international corporations 
can be reduced in the country, for example, by introduc-
ing additional taxes or fees. Thus, in the UK, since 2015, 
the Diverted Profits Tax has been redirected, the rate 
of which is 6% higher than the corporate tax paid by all 
corporations in the country. (The corporate tax rate is 
19%, the tax on redistributed profits is 25%) [1]. Thus, 
it is more profitable for British companies to pay tax 
for the normal tax regime than to use tax minimization 
schemes, since profits transferred to other jurisdictions 
will be taxed at higher tax rates [1].

One of the reasons for the widespread use of tax plan-
ning schemes in the world is the expansion of the activi-
ties of consultants engaged in targeted studies of tax sys-
tems in various countries in order to identify schemes 
for reducing the tax base. Today, in developed countries 
their activities are regulated by introduction of ethical 
standards and fines for providing advice that contribute 
to the loss of considerable financial resources by states.

The most effective areas of regulation of tax consult-
ants’ activity are the following:

– mandatory registration and licensing of this type 
of activity;

– introduction of responsibility for non-disclosure 
of information on transactions, the legality of which may 
be questioned;

– introduction of liability for non-compliance with 
legislation (including criminal law);

– the creation of trade unions that develop ethical 
standards for tax consultants.

So, in the UK, there is the practice of creating pro-
fessional communities of tax advisers, one of the tasks 
of which is the formation of standards of behavior and eth-
ics. Similar structures also exist in the countries of Asia 
and Africa (Japan, China, South Africa): these associations 
are responsible for registering professional tax consultants, 
and each specialist who carries out this type of activity is 
assigned an identification number, which is indicated in 
the declarations of enterprises that were consulted [2].

The tax authorities of the countries, sharing the expe-
rience and coordinating their efforts, are doing everything 
necessary both at the regulatory level and at the level 
of direct execution to combat the activities of busi-
ness entities for tax purposes. In particular, CFC rules, 
transfer pricing rules, requirements for beneficial own-
ers of tax information exchange conventions proposed 
and even implemented in many countries (UK, USA, 
Germany, Russia, etc.). All this allows to counteract 
many schemes to minimize the taxable base. However, 
despite the ingenuity of business entities, for even great-
er struggle with the mechanisms of tax planning in many 
countries of the world, general rules were developed to 
combat tax evasion (hereinafter referred to as “GAAR”).

It is believed that GAAR is an effective way to com-
bat tax planning schemes, because they provide ample 

opportunities for tax authorities to prevent the use 
of preferences that have arisen as a result of pre-estab-
lished schemes to minimize the tax base of business 
entities.

Due to the lack of legal regulations related to 
the GAAR rules in Ukraine, we suggest contacting UK 
law for a more thorough understanding of these rules.

The main purpose of the GAAR rules is to create 
legal regulation that would make it impossible for tax-
payers to operate, abusing the tax law. A key element 
of GAAR rules is to counter actions exclusively, in 
line with the abuse of the tax law. It is this abuse that is 
unlawful activity of the taxpayer that in general leads to 
a distortion of the spirit of tax legislation.

It should be noted, that the implementation of GAAR 
rules does not mean that taxpayers should not act in 
their own interests: given the significant number of tax 
initiatives, GAAR rules are only aimed at combating 
activities that go beyond the main goal of legislation. 
For example, if the taxpayer decides to create a busi-
ness, he can do it, like registering a limited liability com-
pany or working as a private entrepreneur. These two 
regimes are completely different in nature and lead to 
different tax consequences. However, the GAAR rules 
do not apply in this case, because the legislator gave 
a choice to taxpayers on the methods of doing business, 
and this choice is fully consistent with the desire of leg-
islators. On the other hand, if the taxpayer uses tax gaps 
in the legislation, for example, using privileges that he 
should not use from an economic point of view, because 
he does not bear significant economic risks to receive 
such benefits, there are reasonable grounds for applying 
the GAAR rules.

GAAR rules also apply to interstate relations. So, if 
taxpayers participate in tax planning schemes in sever-
al states using Double Tax Treaties, and their activities 
are aimed at creating conditions conducive to obtaining 
tax benefits without any economic justification, there 
is a reason to analyze such transactions from the point 
of view of the rules GAAR.

UK law provides that the GAAR rules are applied 
only in cases where the taxpayer’s activity affects the tax 
liability for personal income tax, income tax, capital 
gains tax and other specific energy taxes.

In order to reduce the administrative costs of com-
plying with the GAAR rules, a number of guarantees 
are provided that must be fulfilled by the tax authorities 
when applying the GAAR rules, namely:

– the obligation to prove, that activities of the taxpay-
er are aimed at the abuse of tax legislation, including in 
the tax authorities;

– the ability of the judiciary to use any evidence to 
understand the taxpayer is involved in activities aimed 
at abusing tax legislation.

The final decision on the recognition of a particular 
activity as such, aimed at abusing the tax legislation, is 
made by a special commission under the tax authorities.

The correlation of the taxpayer’s activity with 
the principles of tax legislation and the goal of a specific 
regulatory act is the next element in analyzing the appli-
cation of GAAR rules. So, each regulatory legal act in 
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Great Britain has its own purpose, which is referred to 
in the preamble to this regulatory legal act. The activi-
ties of taxpayers should not contradict this goal, but on 
the contrary, fully comply with it.

The existence of dubious schemes created by the tax-
payer to obtain benefits from its activities is the third 
mandatory element for applying the GAAR rules. For 
example, if a taxpayer fictitiously increases the compa-
ny’s share in the capital to obtain the benefits of con-
ventions on the avoidance of double taxation, there are 
unconditional grounds for checking the economic activ-
ities of such a taxpayer from the standpoint of applying 
the GAAR rules.

The taxpayer’s intention to use gaps in tax legislation 
is the fourth mandatory element. This element is fairly 
easy to prove, because due to the presence of the tax bene-
fit, which is achieved through the use of various schemes, 
the taxpayer’s intent is automatically communicated.

Regarding the possibility of implementing the GAAR 
rules into Ukrainian legislation to strengthen opposition 
to tax planning schemes, it is worth noting that, despite 
the fact that Ukraine is not a member of the OECD, 
the creation of a Working Group by the President 
of Ukraine in April 2016 demonstrates Ukraine’s will-
ingness to join the international community in the pro-
cess of countering tax planning schemes.

The Tax Code of Ukraine provides for thin capital-
ization and transfer pricing rules, there is also a Draft 
Law on the rules of a controlled foreign company. 
Although this is not enough to comprehensively combat 
tax planning schemes, Ukraine gradually joins interna-
tional initiatives and is gradually harmonizing national 
legislation under European standards.

According to the model of the direct implementation 
of the GAAR rules, in our opinion, the English version 
with a subjective criterion for assessing the activities 
of taxpayers is not quite suitable for Ukrainian realities. 
For Ukrainian legislation, a more restrained approach is 
needed with a lower level of attraction of the subjective 
impressions of the representatives of the tax authorities. 
Of course, completely dependent on subjective factors is 
impossible, but it’s worth limiting them to a minimum.

Thus, the need to implement the GAAR rules is 
obvious, because it is thanks to them that it is possible 
to comprehensively and effectively deal with the activ-
ities of taxpayers aimed at reducing the tax base. In 
the context of globalization, the GAAR rules will allow 
tax authorities to respond promptly to taxpayers’ abuse 
and to prevent the latter from receiving tax benefits. 
In addition, it will strengthen the effective collection 
of taxes and, as a result, the state will receive the prop-
er amount of tax revenue, which will allow the state to 
effectively perform its functions.

To reduce the possibilities of tax planning the mon-
itoring of activities of tax intermediaries in the United 
States is used. Tax advisors are responsible for using tax 
planning schemes by US multinational corporations. In 
addition, treaties between tax intermediaries and author-
ized tax compliance agencies are common in the United 
States. Such agreements are mainly used, when the con-
sultant’s actions are unlawful, and their violation may be 

the reason for his further bringing to civil law and even 
criminal liability [3].

In developed countries, there is also a requirement 
for early disclosure of information on the use of tax plan-
ning schemes by international corporations. In the Unit-
ed States, the regime of controlled operations is also 
actively used, the essence of which is to provide the tax 
authorities with data on those operations, the implemen-
tation of which may lead to the government not receiv-
ing much of the tax revenue [4].

In Japan, the situation is similar: professional organi-
zations, which all tax advisers are required to participate 
in, supervise the activities of their members, develop 
and implement professional activity standards, deprive 
the right to operate by those consultants who commit 
violations etc.

In Australia, Canada, New Zealand, a special 
regime has been established for tax consultants to use 
tax planning schemes of international corporations. 
At the same time, sanctions for violations, except for 
those expressly provided for by the legislation, are put 
forward both the taxpayer, who used the scheme pro-
posed by the consultant (civil law measures), and to 
the consultant (disqualification to revoke the license). 
The range of responsibility measures is quite wide: 
from civil law (in relation to the taxpayer) to profes-
sional disqualification [5].

When studying the practice of protecting national tax 
systems from tax planning of international corporations, 
it is necessary to take into account the differences in tax 
systems, the economic potential, and the heterogeneity 
of national goals. Along with monitoring the activities 
of consultants and the introduction of specific taxes 
and fees, such initiatives as signing intergovernmental 
agreements used to reduce the number of cross-border 
transactions that can be used for tax planning purposes 
by international corporations deserve attention. These 
include, in particular, the Doctrine of Unfair Practices in 
the European Union (The European Union) and the Gen-
eral Anti-Avoidance Rules (GAAR). At the national 
level, an example of effective tax planning programs 
for international corporations is the Codified Doctrine 
of Economic Substance in the United States (often used 
in American courts), the Disclosure Rules in the United 
Kingdom and the United States, and the United States 
Ethical Tax Standards [4].

Progressive, in our opinion, is the experience of coun-
tering the tax planning of international corporations in 
Canada. This country divides the tax planning schemes 
of international corporations into inter-regional, nation-
al, and international. According to this classification, 
interregional tax planning of international corporations 
is aimed at avoiding paying taxes in a certain region 
(province), national (traditional) concerns minimization 
or evasion schemes from regional (provincial) and fed-
eral taxes, while international tax planning of interna-
tional corporations is aimed at tax evasion at the region-
al and national levels, but not through one, but through 
several foreign jurisdictions. Such an approach to the tax 
planning system of international corporations deter-
mines the existence in the country of a multilevel system 
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of counteraction operating with a large number of pro-
gressive means.

Canada today makes extensive use of the monitor-
ing of tax planning schemes of international corpora-
tions, developing on its basis “Specific Anti-Avoidance 
Rules” [5]. 

The strength of this approach is that all cases of tax 
planning of international corporations that have been dis-
covered are investigated and studied. At the same time, 
a negative aspect is that subject to the existence of this 
document, the activities of a significant number of offi-
cials are reduced only to the search for those schemes 
that have already taken place in the practice of Canadian 
enterprises. 

The use of legislative amendments to reverse action 
is also quite actively used to counter the tax planning 
of international corporations in Canada. So, despite 
the fact that regulations are usually not retroactive, Cana-
dian law provides for the adoption of amendments that 
will have retroactive effect if the activities of enterprises 

or tax intermediaries whose interests will be affected by 
this amendment distort the goals of the country’s fiscal 
policy [5]. 

The conclusions of this study and the prospects 
for further research in this direction. In our opinion, 
studies of progressive world experience and in particu-
lar the practice of the EU countries (taking into account 
the European integration aspirations of Ukraine) is 
a prerequisite for the transformation of the tax system 
of Ukraine in the context of increasing its transparency 
and creating prerequisites to prevent the use of progres-
sive tax planning schemes.

The problem of the domestic economy today is that 
not only the tax planning schemes of international cor-
porations are widely used, but also methods of base ero-
sion of small and medium-sized businesses. This leads to 
the fact that the government needs to form mechanisms 
that are not used in the practice of foreign countries, 
since the main focus abroad is on countering the activi-
ties of international corporations.
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У статті досліджуються форми здійснення державного та громадського контролю публічних закупівель. Метою цієї статті 
є наведення та обґрунтування авторського бачення сутності та системи державного та громадського контролю публічних заку-
півель. Наведено ключові проблеми та подальші перспективи розвитку контролю публічних закупівель в Україні.

Ключові слова: публічні закупівлі, державний контроль, громадський контроль.

В статье исследуются формы осуществления государственного и общественного контроля публичных закупок. Целью 
данной статьи является наведение и обоснование авторского видения сущности и системы государственного и общественно-
го контроля публичных закупок. Приведены ключевые проблемы и дальнейшие перспективы развития контроля публичных 
закупок в Украине.

Ключевые слова: публичные закупки, государственный контроль, общественный контроль.

The article examines the forms of implementation of state and public control of public procurements. The purpose of this article 
is to guide and substantiate the author’s vision of the essence and system of state and public control of public procurements. The key 
problems and further prospects of development of control of public procurements in Ukraine are investigated.

Key words: public procurement, state control, public control.

Актуальність теми. Актуальність зазначеної 
теми зумовлюється тим, що, оскільки проведення 
публічних закупівель здійснюється з метою роз-
порядження державними коштами, то у цій сфері 
спостерігається високий ризик заволодіння цими 
коштами внаслідок порушення принципів та правил 
проведення публічних закупівель з боку замовників. 
Дослідження системи контролю перш за все спрямо-
ване на забезпечення реалізації прикладних завдань. 
Разом із тим актуальність дослідження вказаної сис-
теми зумовлюється необхідністю формування чіткого 
бачення її позитивних та негативних сторін, необхід-
ністю виявлення ролі контролю публічних закупівель 
у системі публічних закупівель, виявлення найбільш 
дієвих інструментів контролю публічних закупівель. 
Також актуальність дослідження системи зумовлю-
ється запровадженням нових підходів та механізмів 
контролю, дослідження яких ще не було проведено.

Постановка завдання. Завданням цієї статті 
є дослідження проблемних аспектів системи дер-
жавного та громадського контролю публічних заку-
півель в Україні, а також аналіз змісту конкретних 
напрямів контролю в зазначеній сфері.

Стан наукової розробки. Питання системи дер-
жавного та громадського контролю публічних заку-
півель в Україні частково досліджували такі вчені, як: 
І.В. Влялько, Е.Ф. Демський, О.П. Кулак, Т.Ф. Куцен-
ко, В.М. Колотій, В.К. Колпаков, О.В. Котелевко, 
В.А. Кощеєв, О.О. Критенко, І.І. Лагус, З.В. Макси-
менко, В.П. Міняйло, В.В. Морозов, А.Є. Никифоров, 
О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, А.О. Олефір, А.Б. Павлов-
ський, Я.В. Петруненко, Г.І. Пінькас, В.В. Смири-
чинський, Н.Б. Ткаченко, О.Г. Турчинов, Ю.М. Уман-
ців, К.Ю. Хусанова, Ю. Фалко, С.М. Чистов та інші.

Однією з монументальних є монографія Н.Б. Тка-
ченка, присвячена комплексному вивченню питання 

управління державними закупівлями в Україні [13]. 
О.В. Котелевко свої наукові праці присвятив вивчен-
ню проблемних питань здійснення контрольних 
функцій державної казначейської служби України за 
державними закупівлями в Україні [5]. В.П. Міняйло 
досліджував контрольні процедури під час здійснен-
ня державних закупівель [6]. Л.В. Фалько досліджу-
вав особливості реалізації контрольних повноважень 
органів Державного казначейства України у сфері 
державних закупівель [14].

Незважаючи на наявність невеликої кількості 
досліджень у сфері публічних (державних) закупі-
вель, в доктрині адміністративного права України 
дотепер відсутнє єдине розуміння системи держав-
ного та громадського контролю публічних закупі-
вель в Україні. Малодослідженість зазначеної теми 
робить її актуальною не тільки на доктринальному, 
але і на правозастосовчому рівні.

Виклад основного матеріалу. Система контр-
олю досить явно проявляє себе через свій інститу-
ційний складник. Важливу роль у системі контролю 
публічних закупівель посідають органи державного 
контролю, які мають на меті виявлення порушень 
законодавства у сфері публічних закупівель із пра-
вом адміністративного впливу. Поряд із цим система 
контролю публічних закупівель включає і громад-
ський контроль. Надання громадськості дієвих важе-
лів впливу на забезпечення законності проведення 
процедур закупівель є значним досягненням рефор-
ми публічних закупівель. Таким чином, контроль 
публічних закупівель громадськістю та державою 
забезпечується дволанковою системою державно-
го та громадського контролю публічних закупівель. 
Водночас  компетенція та функціональні можли-
вості вказаних ланок у процесі реформ змінюють-
ся: розширюється та покращується інструментарій 
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контролю, чітко розмежовуються повноваження між 
суб’єктами, що також додатково обґрунтовує необ-
хідність проведення наукового дослідження вказаної 
системи. Зазначені ланки перебувають у тісній вза-
ємодії, про що, зокрема, свідчить можливість ініці-
ювання моніторингу закупівлі до органу державного 
контролю (Державної аудиторської служби України) 
на підставі звернення громадськості. 

Загалом, необхідно відзначити, залежно від пері-
одичності, з якою проводиться контроль, ми про-
понуємо поділяти його на попередній, поточний, 
наступний.

Попередній контроль проводиться до момен-
ту проведення процедури закупівлі чи її складових 
стадій, етапів, процесуальних дій для запобіган-
ня незаконним діям, неефективному використан-
ню матеріальних ресурсів як постачальником, так 
і замовником, і прийняттю необґрунтованих рішень 
останнім. Він реалізується переважно на стадії пого-
дження і затвердження кошторисів, договорів, під 
час підписання розпорядчих і виконавчих докумен-
тів на здійснення господарських операцій. Попере-
дній контроль носить попереджувальний характер, 
який виконується внутрішніми службами замовника 
та постачальника.

Поточний контроль має оперативний характер 
і здійснюється в процесі проведення процедури 
публічних закупівель. Його завдання – оперативне 
виявлення і своєчасне припинення порушень і відхи-
лень, що виникли в публічних закупівлях. Найбільш 
яскравим прикладом такого контролю є моніторинг 
закупівлі у відповідності до вимог статті 71 Закону 
України «Про публічні закупівлі».

Наступний контроль здійснюється після завер-
шення тієї чи іншої стадії, етапу або процедури заку-
півлі в цілому, а також, коли закінчився визначений 
звітний період. Мета цього етапу – встановлення 
правильності, законності та економічної доцільнос-
ті здійсненої публічної закупівлі, виявлення фактів 
вчинення правопорушень. Зазначена класифікація 
контролю буде використана надалі під час дослі-
дження ключових органів контролю в сфері публіч-
них закупівель в Україні.

Закон № 922-VII передбачає у статті 3 таку систе-
му органів державного контролю у сфері публічних 
закупівель: Рахункова палата, Антимонопольний 
комітет України та центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного фінансового контролю (Державна аудитор-
ська служба України). До органів контролю також 
варто відносити Державну казначейську службу 
України, Міністерство економічного розвитку і тор-
гів України, а також правоохоронні органи України.

Державна казначейська служба України упо-
вноважена здійснювати оперативний контроль 
закупівель під час реєстрації та оплати відповід-
но до статті 43 Бюджетного кодексу України від 
08.07.2010 № 2456-VI [2], для виконання держав-
ного бюджету застосовується казначейське обслу-
говування бюджетних коштів. Водночас норматив-
но передбачено, що Державна казначейська служба 

України здійснює перевірку наявності документів 
(річного плану закупівель та звітів про результати 
проведення закупівель) без перевірки їх відповід-
ності встановленим формам чи змістовності шля-
хом їх самостійного перегляду в електронній сис-
темі закупівель (частина 2 статті 7 Закону України 
«Про публічні закупівлі»). Зазначене позбавляє 
зобов’язань для замовника роздруковувати і пода-
вати ці документи до органів казначейства, що 
є позитивним фактором нової електронної системи 
публічних закупівель.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України як орган, що здійснює регулювання та реа-
лізує державну політику у сфері закупівель, реалізує 
умовно контрольну функцію ведення обліку заку-
півель шляхом збирання інформації про запланова-
ні закупівлі та результати процедур закупівель, за 
наслідком якого готує та подає до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Рахункової 
палати щорічні звіти про стан закупівель. Тобто фак-
тично має аналізувати системні проблеми у сфері 
закупівель та здійснювати заходи щодо їх усунення, 
насамперед шляхом розробки нормативно-право-
вих актів чи реалізації інших повноважень, наданих 
міністерству Законом України «Про публічні заку-
півлі» чи іншими актами законодавства, чинними 
у цій сфері.

Правоохоронні органи України (Національне 
антикорупційне бюро України, Генеральна проку-
ратура України, Служба безпеки України, органи 
Національної поліції України) виконують широке 
коло контролюючих повноважень. Однак специфіка 
їхньої діяльності полягає перш за все у протидії про-
явам корупції у сфері публічних закупівель та забез-
печенні розслідування кримінальних проступків 
та притягнення винних осіб до відповідальності. 

Законом України «Про Рахункову палату» від 
02.07.2015 № 576-VIII (далі – Закон № 576-VIII) 
передбачено, що Рахункова палата здійснює контр-
ольно-аналітичну та експертну діяльність, яка 
забезпечує єдину систему контролю за виконанням 
державного бюджету і бюджетів державних цільо-
вих фондів [12]. Спеціальні повноваження у сфері 
контролю публічних закупівель передбачені стат-
тею 13 Закону № 576-VIII, де, зокрема, передбачено, 
що формою здійснення контролю, яку використовує 
Рахункова палата під час контролю закупівель, є дер-
жавний зовнішній фінансовий контроль (аудит). При 
цьому акцент ставиться на аудиті ефективності вико-
ристання коштів державного бюджету. Так, відповід-
но до вимог частини 1 статті 13 Закону № 576-VIII 
у разі здійснення державного зовнішнього фінансо-
вого контролю (аудиту) за ефективністю викорис-
тання коштів державного бюджету, передбачених на 
виконання державного замовлення, Рахункова пала-
та досліджує та оцінює систему правових, організа-
ційних і фінансових засад державного замовлення, 
ефективність формування та виконання державного 
замовлення. При цьому аудит проводиться стосовно 
всіх стадій закупівель і включає перевірку та аналіз 
законності та ефективності здійснення закупівель, 
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дотримання передбачених процедур, оцінку своє-
часності отримання товарів, послуг та проведення 
робіт, а також аналіз стану прозорості та додержання 
встановлених принципів здійснення закупівель.

Рахункова палата України проводить державний 
аудит в Апараті Верховної Ради України, органах 
виконавчої влади, Національному банку України, 
Фонді державного майна України, інших підзвітних 
Верховній Раді України органах, а також на підпри-
ємствах і в організаціях незалежно від форм влас-
ності у тій частині їхньої діяльності, яка стосується 
використання коштів Державного бюджету України. 
Поряд із цим Рахункова палата проводить щорічну 
перевірку Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України та Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України може діяти, 
як уже зазначалось вище, через спеціально створе-
ну постійно діючу адміністративну колегію з роз-
гляду скарг про порушення законодавства у сфері 
публічних закупівель. При цьому він виконує функ-
цію органу оскарження. Разом із тим відповідно до 
законодавства про захист економічної конкуренції 
Антимонопольний комітет України виконує функції 
органу виявлення і боротьби зі змовами на торгах як 
особливим видом порушень конкуренції. З червня 
2014 року на офіційному веб-сайті Антимонополь-
ного комітету України розміщуються зведені відо-
мості про рішення органів Антимонопольного комі-
тету України щодо визнання вчинення суб’єктами 
господарювання порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції у вигляді антиконкурент-
них узгоджених дій, які стосувалися спотворення 
результатів торгів (тендерів), а також щодо можли-
вого подальшого судового розгляду цих рішень, їх 
перевірки, перегляду органами Антимонопольно-
го комітету України. Фактично Антимонопольний 
комітет реалізує декілька видів контролю: як орган 
оскарження він забезпечує оперативний контроль 
закупівель шляхом реагування на скарги суб’єктів 
оскарження; як орган у сфері забезпечення конку-
ренції – наступний контроль.

Відповідно до Положення про Державну ауди-
торську службу України, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43, 
Державна аудиторська служба України є централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України та який забезпечує формування і реалізує 
державну політику у сфері державного фінансового 
контролю [11]. Державна аудиторська служба Укра-
їни реалізує державний фінансовий контроль через 
здійснення:

1) державного фінансового аудиту;
2) перевірки державних закупівель;
3) інспектування (ревізії);
4) моніторингу закупівель;
5) контролю за станом внутрішнього аудиту.
Як зазначає С.С. Яременко, за інформацією 

Державної аудиторської служби України упро-
довж 2016 року її органами було проведено аналіз 
1290 процедур закупівель на загальну суму майже 

22,7 мільярда гривень, що в три рази більше від суми 
охоплених аналізом процедур закупівель у минуло-
му році. За результатами аналізу процедур закупі-
вель, проведеного упродовж 2016 року, попередже-
но порушень у сфері закупівель на загальну суму 
майже 4,7 мільярда гривень (20,6% від охоплених 
аналізом), що на 2,0 мільярди гривень більше, ніж 
у 2015 році, а саме: відмінено 474 торги очікуваною 
вартістю 3,8 мільярда гривень; розірвано договорів 
на загальну суму 0,9 млрд грн за результатами про-
ведених 89 закупівель [15].

За результатами перевірок закупівель встанов-
лено порушень, що призвели до втрат на загальну 
суму майже 5,6 мільйона гривень та порушень, що 
не призвели до втрат на загальну суму 405,5 міль-
йона гривень. Крім того, складено 107 протоколів за 
ст. 16414 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення. Також упродовж 2016 року проведено 
778 ревізій фінансово-господарської діяльності, під 
час яких перевірялось дотримання законодавства 
у сфері закупівель. Під час таких ревізій охоплено 
контролем коштів на загальну суму 28 мільярдів 
гривень. За результатами ревізій щодо перевірки 
закупівель встановлено порушень, що призвели до 
втрат на загальну суму майже 34 мільйонів гривень 
та порушень, що не призвели до втрат на загальну 
суму 12,8 мільярда гривень. Крім того, складено 
212 протоколів за ст. 16414 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення [15].

Загалом, варто відзначити, що Державній ауди-
торській службі України надані повноваження як 
щодо здійснення оперативного (моніторинг закупі-
вель), так і щодо наступного контролю. 

Моніторинг закупівлі є одним із видів держав-
ного фінансового контролю, який забезпечується 
Державною аудиторською службою України у від-
повідності до вимог Закону № 2939-ХІІ. Моніторинг 
закупівлі у системі електронного обміну інформації, 
який запроваджено із набранням чинності Законом 
України «Про публічні закупівлі», є однією із най-
більш продуктивних, швидких та малозатратних 
для органу контролю форм отримання інформації 
про публічні закупівлі Державною аудиторською 
службою України. Відповідно до пункту 11 частини 
1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» 
моніторинг закупівлі – це аналіз дотримання замов-
ником законодавства у сфері публічних закупівель 
на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання пору-
шенням законодавства у сфері публічних закупівель. 
Моніторинг закупівлі здійснюється протягом про-
ведення процедури закупівлі, укладання договору 
та його виконання. Разом із тим  предметом моніто-
рингу не може бути дослідження тендерної докумен-
тації з метою виявлення обмеження її положеннями 
конкуренції, а також дискримінації учасників. Зміни 
у законодавство у частині моніторингу закупівель 
надають правові гарантії того, що і після завершен-
ня процедури закупівлі завдяки моніторингу закупі-
вель орган державного фінансового контролю вправі 
контролювати замовника. Зазначений контроль три-
ває до моменту виконання договору.
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Рішення про початок моніторингу закупівлі опри-
люднюється протягом двох робочих днів з дня його 
прийняття в електронній системі закупівель орга-
ном державного фінансового контролю із зазначен-
ням унікального номера оголошення про проведен-
ня процедури закупівлі, присвоєного електронною 
системою закупівель, та дати його оприлюднення 
у електронній системі «PROZORRO» та/або уні-
кального номера повідомлення про намір укласти 
договір та дати його оприлюднення у електронній 
системі «PROZORRO», а також опису підстав для 
здійснення моніторингу закупівлі. Рішення про 
початок моніторингу закупівлі приймає керівник 
органу державного фінансового контролю або його 
заступник за наявності однієї або декількох підстав 
із вище вказаних п’ятьох. При цьому для аналізу 
даних, що свідчать про ознаки порушення (пору-
шень) законодавства у сфері публічних закупівель, 
можуть використовуватися: інформація, оприлюдне-
на в електронній системі закупівель; інформація, що 
міститься в єдиних державних реєстрах; інформація 
в базах даних, відкритих для доступу центральному 
органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного фінансового контролю; дані 
органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ, організацій, замов-
ників та учасників процедур закупівель, що можуть 
бути отримані органами державного фінансового 
контролю у порядку, встановленому законом.

Строк проведення моніторингу має становити 
не більше 15 робочих днів з дати оприлюднення 
рішення про початок моніторингу закупівлі у елек-
тронній системі закупівель. При цьому у вказаний 
строк орган державного фінансового контролю може 
запитувати у замовника пояснення щодо прийнятих 
рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності. Кому-
нікація між замовником та Державною аудиторською 
службою України проводиться у електронній формі 
через систему «PROZORRO». Відповідь на постав-
лене питання має бути надана замовником протягом 
трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту. При 
цьому замовник не обмежений у праві ініціативно 
надавати пояснення.

За результатами моніторингу закупівлі посадова 
особа Державної аудиторської служби України скла-
дає та підписує висновок про результати моніторин-
гу закупівлі, про який уже зазначалось раніше, що 
затверджується керівником цього органу державного 
фінансового контролю або його заступником. Такий 
висновок підлягає оприлюдненню в електронній сис-
темі закупівель протягом трьох робочих днів з дня 
його складання. Важливим є те, що у такому висновку 
має міститись: опис порушення (порушень) законо-
давства у сфері публічних закупівель, виявленого за 
результатами моніторингу закупівлі, та зобов’язання 
щодо усунення цього (цих) порушення (порушень) 
законодавства. Водночас Я.А. Дуброва слушно зазна-
чає, що ні Закон України «Про публічні закупівлі», ні 
проект Порядку заповнення висновку по моніторин-
гу не містять положень про те, які саме зобов’язання 
для замовника про усунення порушень мають про-

писувати аудитори у висновку, тобто яких саме захо-
дів мав би вжити замовник [3]. Зазначене є значною 
проблемою, оскільки Державна аудиторська служба 
України як орган державної влади зобов’язана діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України 
(частина 2 статті 19 Конституції України). 

Протягом трьох днів замовник має право однора-
зово звернутись до органу фінансового контролю за 
роз’ясненням висновку, а протягом п’яти днів у разі 
виявлення порушень оприлюднити у електронній 
системі «PROZORRO» документи, що свідчать про 
усунення порушення (порушень), або аргументовані 
заперечення до висновку, або інформацію про при-
чини неможливості усунути виявлені порушення. 
Факт усунення порушення звільняє посадову особу 
замовника від притягнення до адміністративної від-
повідальності. Також замовник наділений правом 
оскаржити висновок протягом десяти днів з момен-
ту його опублікування до суду. Відсутність усу-
нення порушення та оскарження до суду висновку 
дають підстави для проведення перевірки закупівлі, 
рішення про яке оприлюднюється керівником органу 
державного фінансового контролю або його заступ-
ником протягом двох днів. При цьому процедура 
закупівлі не зупиняється. 

З метою уникнення дублювання повноважень 
законодавець розмежовує та врегульовує функції 
органу оскарження – Антимонопольного комітету 
України – та органу державного фінансового контр-
олю в частинах 13–17 статті 71 Закону України «Про 
публічні закупівлі». Так, якщо органом оскаржен-
ня прийнято до розгляду скаргу від суб’єкта оскар-
ження, орган державного фінансового контролю не 
приймає рішення про початок моніторингу закупів-
лі щодо тих порушень, обставин, підстав, які були 
або є предметом розгляду органом оскарження неза-
лежно від прийнятого органом оскарження рішен-
ня щодо таких порушень, обставин, підстав. Якщо 
органом оскарження прийнято до розгляду скаргу 
від суб’єкта оскарження після прийняття рішення 
про початок моніторингу закупівлі чи після опу-
блікування висновку, протягом наступного робо-
чого дня з дня розміщення скарги суб’єктом оскар-
ження в електронній системі закупівель керівник 
органу державного фінансового контролю або його 
заступник до моменту опублікування рішення орга-
ну оскарження зупиняє рішення органу державно-
го фінансового контролю, а замовник до моменту 
опублікування рішення органу оскарження зупиняє 
виконання зобов’язань щодо усунення порушення 
(порушень) законодавства у сфері публічних заку-
півель, викладених у висновку, щодо тих порушень, 
обставин, підстав, які стали предметом розгляду 
органом оскарження, з відповідним повідомленням 
в електронній системі закупівель.

Юридична сила рішення Антимонопольного 
комітету України є вищою за юридичну силу висно-
вку Державної аудиторської служби України, оскіль-
ки, як зазначено у частини 15 статті 71 Закону Укра-
їни «Про публічні закупівлі», після оприлюднення  
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рішення органу оскарження замовником у порядку, 
встановленому цією статтею, виконання зобов’язань 
щодо усунення порушення (порушень) законо-
давства у сфері публічних закупівель, зазначених 
у висновку, здійснюється в частині, що не була 
предметом розгляду органом оскарження. Рішення 
про початок моніторингу закупівлі не приймається 
щодо тих порушень, обставин, підстав, які були або 
є предметом судового розгляду, у разі оскарження 
у суді рішення органу оскарження.

Запровадження системи моніторингу закупів-
лі є позитивним кроком у бік покращення системи 
публічних закупівель. Однак водночас замовни-
кам необхідно бути більш обачними під час прове-
дення державних закупівель та уникати можливих 
порушень, оскільки відтепер публікація у засобах 
масової інформації, негативний відгук у системі 
«DOZORRO», автоматичне підсвічування закупівлі 
індикаторами ризиків можуть стати підставою для 
проведення моніторингу закупівлі, а надалі – для 
проведення перевірки з боку Державної аудитор-
ської служби України. 

Як витікає із зазначеного вище, процес прове-
дення реформ у сфері закупівель створив сприят-
ливі умови для залучення громадськості у систему 
контролю за проведенням публічних закупівель. При 
цьому їх роль не обмежилась позицією мовчазного 
та безправного спостерігача, оскільки законодавчо 
вже передбачені реальні важелі впливу на замов-
ника: звернення до Державної аудиторської служби 
України може послужити підставою для проведення 
моніторингу закупівлі і зрештою призвести до при-
тягнення посадових осіб до адміністративної чи кри-
мінальної відповідальності. Громадськості із почат-
ком запровадження системи публічних закупівель 
через портал «PROZORRO» відведено також важли-
ве місце: її визначають одним із важливих стейкхол-
дерів «PROZORRO».

У науковій літературі сформувався чіткий під-
хід до розуміння сутності та основних параметрів 
громадського контролю діяльності органів влади. 
Громадський контроль розглядається як діяльність 
інститутів громадянського суспільства та окремих 
громадян, що спрямована на встановлення відповід-
ності дій органів державної влади нормам законо-
давства та потребам і інтересам суспільства, а також 
на корегування виявлених відхилень. При цьому 
коригуюча функція може здійснюватися за допомо-
гою звернення до уповноважених державних органів 
або до громадської думки [8, c. 44].

Відповідно до положень частини 1 статті 
9 Закону України «Про публічні закупівлі» гро-
мадський контроль у системі публічних закупівель 
«PROZORRO» забезпечується через вільний доступ 
до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка 
підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, 
до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної 
в електронній системі закупівель, а також шляхом 
інформування через електронну систему закупівель 
або письмово органів, уповноважених на здійснення 
контролю, про виявлені порушення законодавства 

у сфері публічних закупівель та недоліки роботи 
електронної системи закупівель.

Родоначальником громадського контролю у сис-
темі «PROZORRO» є Transparency International Укра-
їна – громадська організація, член Transparency 
International – антикорупційної організації, засно-
ваної 1993 року в Берліні колишнім директором 
Світового банку Пітером Айґеном. За даними сайту  
https://ti-ukraine.org/about/, Transparency International 
присутня більш ніж у 100 країнах світу. Організація 
найбільш відома Індексом сприйняття корупції та Гло-
бальним корупційним барометром. За даними Звіту 
Global Go To Think Index Tank за 2016 рік, Transparency 
International була на 27-му місці зі 175 у рейтингу 
світових аналітичних центрів (think tanks). Україн-
ське відділення Transparency International виросло 
з Творчого об’єднання «ТОРО» – неурядової органі-
зації, зареєстрованої у 1999 році в місті Кіровограді 
(Кропивницькому). З 1 червня 2012 року об’єднання 
офіційно перейменовано на громадську організа-
цію Transparency International Україна. Transparency 
International Україна лобіює розвиток інституту гро-
мадського контролю публічних закупівель [10]. 

За час проведення реформи форми участі гро-
мадськості у забезпеченні контролю у сфері публіч-
них закупівель змінювались. Починаючи з липня 
2015 року [4] по 1 червня 2017 року діяла так звана 
Комісія із розгляду звернень на допорогових заку-
півлях, яка являла собою, по суті, організацію, що 
складалась загалом із трьох працівників Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі України, Анти-
монопольного комітету України та Transparency 
International Україна, що діяли у позаробочий час на 
громадських засадах [7]. Проте з огляду на відсут-
ність у Комісії необхідних повноважень для впли-
ву на недобросовісних замовників, ефективність 
її роботи була низькою. Фактично рішення Комісії 
мали рекомендаційний характер і на практиці лише 
незначна частина з них реально бралася до уваги. 

На зміну роботи Комісії прийшла електронна 
платформа «DOZORRO», яка була розроблена за 
сприяння Transparency International Україна. Ця 
система дала змогу забезпечити кожного її учас-
ника можливістю залишити свій відгук на закупів-
лю та надіслати звернення до керівних організацій 
замовника і контролерів; громадських активістів 
та засоби масової інформації зазначена система забез-
печує можливістю обговорити конкретний тендер із 
потенційними та наявними постачальниками, дізна-
тись їхню експертну думку про правильність форму-
лювань у тендерній документації, отримати профе-
сійну експертизу. Як зазначено на офіційному сайті 
«DOZORRO» https://dozorro.org, «Моніторинговий 
портал «DOZORRO» – це платформа, де кожен учас-
ник системи (постачальник, замовник, контролюю-
чий орган, громадянин) може дати зворотний зв’язок 
державному замовнику чи постачальнику, обговори-
ти та оцінити умови конкретної закупівлі, проана-
лізувати закупівлі окремого державного органу чи 
установи, підготувати та подати офіційне звернення  
до контролюючих органів та багато іншого» [9]. 
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Зазначена система – це також інструмент для управ-
ління моніторингом. Саме на базі «DOZORRO» про-
водиться відпрацювання алгоритмів використання 
автоматичних індикаторів ризиків.

Висновки. Державний контроль – це діяльність 
уповноважених органів держави, що спрямована на 
встановлення відповідності дій замовників закупі-
вель нормам законодавства у сфері публічних заку-
півель та потребам і інтересам суспільства, а також 
на корегування виявлених відхилень, забезпечення 
належної доказової бази для притягнення винних 
осіб до відповідальності за вчинене порушення. Дер-

жавний контроль забезпечується: Антимонопольним 
комітетом України, Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі України, Рахунковою палатою, Дер-
жавною аудиторською службою України, Державною 
казначейською службою України та правоохорон-
ними органами. Громадський контроль публічних 
закупівель – це діяльність інститутів громадянського 
суспільства та окремих громадян, що спрямована на 
встановлення відповідності дій замовників закупівель 
нормам законодавства у сфері публічних закупівель 
та потребам і інтересам суспільства, а також на коре-
гування виявлених відхилень.
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MAIN CHANGES IN THE BANKRUPTCY PROCEDURE 
UNDER THE CODE OF BANKRUPTCY PROCEDURE

У цій науковій статті здійснено аналіз окремих положень Кодексу з процедур банкрутства. Аналізуючи зміст указаного 
кодексу, запропоновано виокремити такі зміни щодо банкрутства загалом та процедури банкрутства зокрема. Акцентовано 
увагу на нововведеннях, які запроваджуються під час порушення справи про банкрутство.

Ключові слова: банкрутство, провадження про банкрутство, кредитор, боржник, Кодекс з процедур банкрутства.

В данной научной статье осуществлен анализ отдельных положений Кодекса по процедуре банкротства. Анализируя 
содержание указанного кодекса, предложено выделить следующие изменения по банкротству вообще и процедуры банкрот-
ства в частности. Акцентировано внимание на нововведениях, которые вводятся при возбуждении дела о банкротстве.

Ключевые слова: банкротство, производства о банкротстве, кредитор, должник, Кодекс по процедурам банкротства.

 In this scientific article an analysis of certain provisions of the Code of Bankruptcy Procedures has been made. Analyzing the 
content of the specified code, it is proposed to distinguish the following changes regarding bankruptcy in general and bankruptcy 
proceedings directly. The emphasis is placed on the innovations introduced in the course of bankruptcy proceedings.

Key words: bankruptcy, bankruptcy proceedings, creditor, debtor, Code of bankruptcy procedures.

Реформу системи банкрутства визначено в Укра-
їні серед пріоритетних, зокрема Стратегією стало-
го розвитку «Україна-2020», Коаліційною угодою, 
Програмою діяльності Кабінету Міністрів Украї-
ни та Планом законодавчого забезпечення реформ 
в Україні.

Відповідно до положень Плану передбачаєть-
ся досягти: вдосконалення процедур банкрутства, 
зменшення строків провадження у справах про бан-
крутство; забезпечення істотного поліпшення умов 
ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що 
враховуються Світовим банком та Міжнародною 
фінансовою корпорацією під час складання рейтин-
гу “Doing Business”, маючи за стратегічну мету вхо-
дження України до провідної двадцятки країн світу 
за умовами ведення бізнесу; забезпечення рівних 
прав та можливостей для однакового захисту всі-
ма кредиторами боржника своїх законних інтересів 
у процедурі банкрутства; зменшення можливості 
зловживань у процедурах банкрутства.

Проблема полягає в тому, що наявне регулюван-
ня процедур банкрутства все ще дає змогу борж-
никам ухилятися від виконання своїх зобов’язань 
перед кредиторами, процедури банкрутства є надто 
тривалими та не досить ефективними, а процедура 
продажу майна не завжди дає змогу продавати май-
но боржника за найвищою ціною та не забезпечує 
надійну захищеність права власності покупця. Це 
робить вітчизняний ринок неконкурентоздатним 
у глобальній боротьбі за фінансові ресурси, а права 
кредиторів незахищеними. 

У зв’язку з цим, згідно з дослідженням Світово-
го банку «Ведення бізнесу 2018» (“Doing Business 
2018”) [1], Україна за показником «Врегулювання 
неплатоспроможності» залишається на вкрай низь-

кому 149-му місці, хоча у «загальному заліку» посі-
дає 76-е місце.

За оцінками експертів ухвалення цих змін дасть 
Україні можливість суттєво підвищити ефективність 
процедур банкрутства та піднятися в рейтингу Doing 
Business на 81  пункт за компонентом (із 149-го на 
68-ме місце) та на 9 позицій у загальному рейтингу. 
Для порівняння: за останні 3 роки Україна спромо-
глась сукупно піднятися лише на 7 позицій у загаль-
ному рейтингу Doing Business.

Головними причинами, через які Україна посідає 
аж 149-е місце, є: 

1) занадто тривала процедура в Україні – 2,9 року 
(Східна Європа та Центральна Азія – 2,3 року; роз-
винуті країни – 1,7 року). Краща країна – 0,4 (Ірлан-
дія); 

2) висока вартість процедур банкрутства в  
Україні – 40,5% від  вартості майна боржника (Схід-
на Європа та Центральна Азія – 13,1%; розвинуті 
країни – 9,1%). Краща країна – 1,00 (Норвегія);

3) низька ефективність процедур банкрутства 
в Україні (індекс стягнення /центи на долар/) – 
8,9 (Східна Європа та Центральна Азія – 38; розви-
нуті країни –71,2). Краща країна – 93,1 (Норвегія) 
[2].

Отже, звернення до суду з метою врегулювання 
неплатоспроможності в Україні залишається вкрай 
неефективним.

Таким чином, без підвищення ефективності 
процедур банкрутства досягнення більш суттєвих 
результатів у покращенні інвестиційної привабли-
вості вітчизняного ринку та забезпеченні легкості 
ведення бізнесу в Україні є неможливим.

18 жовтня 2018 року Верховна Рада України 
прийняла Кодекс України з процедур банкрутства 
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(надалі – Кодекс), який набирає чинності через 
шість місяців з дня його офіційного опублікування. 
З моменту набуття чинності Кодексу втрачає чин-
ність Закон України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом». 
Окрім зазначеного нормативно-правового акта, про-
цедура банкрутства регламентована такими кодек-
сами: Цивільним кодексом України; Господарським 
кодексом України. А також законами України «Про 
господарські товариства» та «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань» тощо.

Необхідно зазначити, що за чинним законодав-
ством банкрутство – це визнана господарським 
судом неспроможність боржника відновити свою 
платоспроможність і задовольнити визнані судом 
вимоги кредиторів інакше як через застосування 
ліквідаційної процедури.  Суб’єктами банкрутства 
не можуть бути відокремлені структурні підрозділи 
юридичної особи (філії, представництва, відділення 
тощо).

За новим законодавством (Кодекс України з про-
цедур банкрутства) банкрутство – визнана господар-
ським судом неспроможність боржника відновити 
свою платоспроможність за допомогою процедури 
санації та реструктуризації і погасити встановле-
ні у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові 
вимоги кредиторів не інакше як через застосування 
ліквідаційної процедури.

Відповідно, законодавець у наведену дефініцію 
вводить: 1) способи відновлення платоспроможнос-
ті; 2) уточнює, що у Кодексі наведений процесуаль-
ний порядок погашення грошових вимог; 3) акцен-
тує увагу на вигляді вимог кредитора – у грошовій 
формі. Проте це несуттєво впливає на загальний 
зміст розуміння банкрутства.

До основних змін у процедурі відновлення пла-
тоспроможності або визнання банкрутом юридич-
них осіб можна віднести новий порядок призначен-
ня арбітражних керуючих  у справі (розпорядників 
майна, керуючих санацією або реструктуризацією, 
керуючих реалізацією та ліквідаторів), здійснення 
авансування винагороди арбітражному керуючому 
до подання заяви до суду, компенсацію витрат на 
процедуру та винагороду арбітражному керуючому 
до задоволення вимог кредиторів, скорочення дея-
ких процесуальних строків, а також реалізацію май-
на боржника на аукціоні через електронну торгову 
систему (Prozorro) [3].

Ефективність цих нововведень законодавства 
буде перевірено практикою, але в будь-якому разі 
перераховані зміни загалом мають позитивно впли-
нути на процедуру відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом.

Кодекс не передбачає «спрощеної процедури» 
банкрутства юридичної особи, яка нині врегульова-
на статтею 95 Закону. Так, за чинним Законом юри-
дична особа, що ліквідується за власним рішенням, 
у разі недостатності майна для задоволення вимог 
кредиторів у процесі ліквідації одразу визнається 
банкрутом з одночасним відкриттям судової лікві-

даційної процедури. Причому за нормами Закону 
обов’язки ліквідатора можуть бути покладені судом 
на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) неза-
лежно від наявності у нього статусу арбітражного 
керуючого [3].

Скасування «спрощеної процедури» призведе до 
значного здорожчання процедури банкрутства юри-
дичних осіб, які самі вирішили припинити діяльність, 
але мають непогашені борги перед кредиторами, які 
перевищують вартість майна таких юридичних осіб-
боржників. У зв’язку з цим кредитори такого борж-
ника отримають значно менше, оскільки за рахунок 
реалізації майна боржника насамперед буде ком-
пенсовано витрати на саму процедуру банкрутства 
та винагороду арбітражному керуючому. Крім того, 
така процедура триватиме довше порівняно з проце-
дурою в порядку ст. 95 Закону [3].

Крім того, Кодекс впроваджує інститут саморе-
гулівної організації арбітражних керуючих на наці-
ональному та регіональному рівнях. Усі арбітражні 
керуючі з моменту створення такої організації ста-
ють її членами, що не узгоджується з принципом 
добровільності вступу до громадських організацій. 
Створення та діяльність цих організацій має бути 
забезпечена Міністерством юстиції України. Вва-
жаємо, що практика врегулювання Міністерством 
юстиції України організації самоврядування само-
зайнятих осіб не є ефективною та призведе до більш 
жорсткого контролю за діями арбітражних керуючих 
та нівелюватиме принцип незалежності їхньої діяль-
ності [3].

Головною новелою Кодексу, беззаперечно, є впро-
вадження інституту відновлення платоспроможності 
фізичної особи та визнання фізичної особи банкру-
том, незалежно від того, чи була така особа підпри-
ємцем, чи ні. Такий інститут вже давно існує в інших 
розвинутих країнах, зокрема і ЄС. Так, для простих 
громадян, які мають єдину квартиру або житловий 
будинок, наданий банку в забезпечення кредиту в іно-
земній валюті, ці норми життя не спростять. Кодекс 
передбачає досить неоднозначні підстави для звер-
нення до суду із заявою про відкриття провадження 
про неплатоспроможність фізичної особи, та, крім 
того, обов’язковим для фізичної особи є авансуван-
ня витрат арбітражного керуючого у сумі, що нате-
пер становить 27 615 грн. Ця сума постійно збіль-
шуватиметься разом зі збільшенням прожиткового 
мінімуму. Тобто малоймовірно, що громадяни, які 
не можуть здійснити щомісячні платежі в іноземній 
валюті по кредиту на квартиру, зможуть одразу спла-
тити умовно одну тисячу доларів США для пору-
шення щодо них процедури банкрутства, причому 
в цій процедурі залишається можливість реалізації 
їхньої квартири. Сама процедура досить витратна 
та тривала, незважаючи на встановлений у кодексі 
строк у 120 днів з моменту відкриття проваджен-
ня на прийняття рішення про затвердження плану 
реструктуризації або визнання боржника банкрутом 
та відкриття процедури погашення боргів.

Новий Кодекс надає більше можливостей для замож-
них фізичних осіб, позичальників або поручителів  
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по кредитах на значні суми, як, наприклад, поручите-
лів по кредитах юридичних осіб, які за рахунок про-
дажу майна значно меншої вартості, ніж сума креди-
тів, зможуть списати більшу частину боргу [3].

Розпочати процедуру банкрутства фізичної осо-
би за новим Кодексом може виключно сам боржник, 
подавши відповідну заяву до суду, що є скоріше плю-
сом для боржника. Кодекс передбачив підстави для 
такого звернення:

–         мінімальна сума заборгованості, яка нате-
пер становить 111 690 грн;

припинення виплат по кредиту або інших плано-
вих платежах упродовж двох місяців;

винесення у виконавчому провадженні постано-
ви про відсутність у фізичної особи майна, на яке 
можна звернути стягнення;

існування інших обставин, які підтверджують 
те, що у найближчий час боржник не зможе вико-
нати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні 
поточні платежі [3].

Висновки. Аналізуючи зміст вказаного кодексу, 
ми дійшли можливості виокремити такі зміни щодо 
банкротства загалом та процедури банкрутства 
зокрема.

По-перше, вперше запроваджено інститут бан-
крутства фізичних осіб. Провадження у справі про 
неплатоспроможність боржника – фізичної особи 
або фізичної особи-підприємця може бути відкрито 
лише за заявою боржника.

Кодекс встановлює підставами звернення: міні-
мальну сума заборгованості, яка натепер становить 
111 690 грн; припинення виплат по кредиту або 
інших планових платежів упродовж двох місяців; 
винесення у виконавчому провадженні постанови 
про відсутність у фізичної особи майна, на яке мож-
на звернути стягнення; існування інших обставин, 
які підтверджують те, що у найближчий час борж-
ник не зможе виконати грошові зобов’язання чи 
здійснювати звичайні поточні платежі.

Крім того, Кодекс надає право суду за вмотиво-
ваним клопотанням боржника та інших учасників 
провадження у справі про банкрутство виключити зі 
складу ліквідаційної маси майно боржника, на яке, 
згідно із законодавчими актами України, може бути 
звернено стягнення, але воно є необхідним для задо-
волення нагальних потреб боржника та його сім’ї.

Відповідно, виділено випадки, коли боржник 
може скористатися правом звернення до суду із зая-
вою про банкрутство, зокрема, коли є загроза непла-
тоспроможності, а також встановлено випадки, коли 
громадянин зобов’язаний звертатися до суду.

Кодекс передбачає досить неоднозначні підста-
ви для звернення до суду із заявою про відкриття 
провадження про неплатоспроможність фізичної 
особи, та, крім того, обов’язковим для фізичної осо-
би є авансування витрат арбітражного керуючого 
у сумі, що натепер становить 27 615 грн. Ця сума 
постійно збільшуватиметься разом зі збільшенням 
прожиткового мінімуму. Сама процедура проводить-
ся у строк 120 днів з моменту відкриття проваджен-
ня на прийняття рішення про затвердження плану 

реструктуризації або визнання боржника банкрутом 
та відкриття процедури погашення боргів.

Щодо наслідків для фізичної особи закриття про-
вадження у справі про банкрутство, то і тут не обі-
йшлося без казусів. Зокрема, фізична особа не звіль-
няється від подальшого виконання вимог кредиторів 
після завершення судових процедур у справі про 
банкрутство та обов’язку повернення непогашених 
боргів щодо:

1) відшкодування шкоди, заподіяної життю 
та здоров’ю громадян;

2) стягнення аліментів;
3) інших вимог, які нерозривно пов’язані з осо-

бистістю фізичної особи.
Таким чином, наприклад, за договорами поруки 

особа не звільняється від взятих на себе зобов’язань.
Також протягом п’яти років після визнання 

фізичної особи банкрутом ця особа має зазначати 
цей факт під час реєстрації як фізична особа-під-
приємець. Окрім цього, протягом зазначеного стро-
ку фізичні особи, визнані банкрутом, не можуть 
займатися незалежною професійною діяльністю як 
адвокати, приватні нотаріуси, арбітражні керуючі, 
приватні виконавці тощо. Остання заборона фактич-
но є неконституційною і порушує права громадян на 
працю.

По-друге,  введення в дію нового порядку при-
значення арбітражних керуючих у справі, а також 
введення обов’язкової участі арбітражного керуючо-
го у справі про банкрутство, здійснення авансуван-
ня винагороди арбітражному керуючому до подання 
заяви до суду. Безпосередньо грошову винагороду 
арбітражного керуючого у справі про банкрутство 
визначено в розмірі:

1) п’яти мінімальних заробітних плат за прове-
дення процедури реструктуризації боргів боржника 
та трьох мінімальних заробітних плат за проведення 
процедури погашення вимог кредиторів;

2) п’яти відсотків від стягнутих із третіх осіб на 
користь боржника грошових коштів та трьох відсо-
тків від вартості реалізованого майна у процедурі 
реструктуризації боргів боржника або погашення 
вимог кредиторів.

По-третє, продаж активів юридичної особи 
боржника через електронні аукціони. Очікується, що 
завдяки електронному аукціону активи боржників 
продаватимуться за конкурентною ціною, що, сво-
єю чергою, збільшить ефективність корпоративного 
банкрутства. Всі нюанси проведення аукціону пого-
джуються з кредиторами перед початком аукціону, 
якщо сторони не дійшли згоди, то ці нюанси вирішує 
суд. Якщо майно боржника не було куплено на аукці-
оні з першої спроби, то стартова ціна на повторному 
аукціоні може бути знижена, але лише за погоджен-
ня кредитора. Крім того, кредитор має право придба-
ти майно за стартовою ціною за рахунок погашення 
боргу.

Отже, Кодекс України з процедур банкрутства 
є необхідним кроком для розвитку як правової сис-
теми нашої держави в цілому, так і її окремих склад-
ників, що забезпечується створенням нових інститу-
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тів права, котрі покращать процедуру банкрутства 
юридичних осіб, та створить інститут відновлення 
платоспроможності фізичної особи та визнання 
фізичної особи банкрутом. На нашу думку, загалом 

Кодекс не має суттєвих недоліків, але потребує вдо-
сконалення  положень та прийняття цілої низки зако-
нодавчих актів, які створять механізми для врегулю-
вання суперечливих питань.
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ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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OF CUSTOMS ACTIVITY AS A CONDITION OF GUARANTEE 
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Стаття присвячена визначенню стану впровадження міжнародних стандартів митної діяльності в законодавство України 
у контексті гарантування захисту митних інтересів України. Досліджено проблеми імплементації до Митного кодексу Укра-
їни  Стандартного правила 6.2 розділу 6 Загального додатка оновленої Кіотської конвенції, а також проблеми закріплення 
змісту базових термінів, які визначені у конвенціях та чинному законодавстві України і стосуються питань захисту митних 
інтересів – «порушення митного законодавства», «контрабанда». Запропоновано першочергові напрями вдосконалення чин-
ного законодавства України з метою гарантування ефективності імплементації міжнародних стандартів митної діяльності.

Ключові слова: митна діяльність, міжнародні стандарти, міжнародні конвенції, процедури митного оформлення, 
захист митних інтересів, порушення митних правил, контрабанда.

Статья посвящена определению состояния внедрения международных стандартов таможенной деятельности в законода-
тельство Украины в контексте обеспечения защиты таможенных интересов Украины. Исследованы проблемы имплементации 
в Таможенный кодекс Украины Стандартного правила 6.2 раздела 6 Генерального приложения обновлённой Киотской кон-
венции, а также проблемы закрепления содержания базовых терминов, определённых в конвенциях и действующем законо-
дательстве Украины и касающихся вопросов защиты таможенных интересов – «нарушение таможенного законодательства», 
«контрабанда». Предложены первоочередные направления совершенствования действующего законодательства Украины с 
целью обеспечения эффективности имплементации международных стандартов таможенной деятельности.

Ключевые слова: таможенная деятельность, международные стандарты, международные конвенции, процедуры 
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The article is devoted to the definition of the state of implementation of international standards of customs activities in the 
legislation of Ukraine in the context of guaranteeing the protection of customs interests of Ukraine. The problems of implementation of 
the Standard Code 6.2 of the General Appendix of the updated Kyoto Convention, as well as problems of consolidation of the content 
of the basic terms defined in the conventions and the current legislation of Ukraine and related to the protection of customs interests – 
“violation of customs legislation”, “smuggling”. The primary directions of improvement of the current legislation of Ukraine are 
proposed in order to guarantee the effectiveness of the implementation of international standards of customs activities.

Key words: customs activity, international standards, international conventions, customs clearance procedures, protection of 
customs interests, violation of customs rules, smuggling.

Постановка проблеми. Реалізація стратегії 
незворотності європейського та євроатлантичного 
курсу України, закріплена абзацом п’ятим преам-
були Конституції України [1], зумовлює нагальну 
потребу імплементації міжнародних стандартів до 
норм національного права у сфері митної діяльності. 

Визначення міжнародних стандартів митної 
діяльності, які потребують імплементації у зако-
нодавство України, випливає з рамкових міжна-
родних конвенцій та міжнародних угод, стороною 
яких є Україна. Першорядного значення набувають 
міжнародні конвенції (договори) та додатки до них, 
приєднання до яких легалізовано у законодавстві 
держав-підписантів, що фактично визначає напрями 
і форми приведення чинного законодавства до відпо-
відних міжнародних норм. Крім того, до міжнарод-
них стандартів слід віднести рекомендаційні при-
писи Всесвітньої митної організації, які стосуються 
стандартів безпеки та спрямовані на полегшення 
світової торгівлі. До міжнародних угод рамково-
го характеру, приписи яких стосуються діяльності 
митних органів, напрямів імплементації стандартів 
митної діяльності, належить Угода про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторо-
ни (2014 рік), в якій серед цілей на першому місці 
визначено сприяння поступовому зближенню Сто-
рін на засадах спільних цінностей і тісних привіле-
йованих  зв’язків, запровадження умов для посилен-
ня економічних та торговельних відносин у напрямі 
поступової інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, 
у тому числі шляхом поступової адаптації її законо-
давства до acquis ЄС [2].

У цьому контексті виникає необхідність прове-
дення дослідницької розвідки у напрямі визначення 
відповідності норм і приписів вітчизняного митного 
законодавства до положень міжнародних стандартів 
у сфері митної діяльності.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Дослідники правових проблем митної діяльності 
здійснювали критичний аналіз положень міжна-
родних стандартів переважно у межах досліджень 
окремої предметної спрямованості: питання перемі-
щення товарів, транспортних засобів через митний 
кордон; митний контроль; міжнародне співробіт-
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ництво; реформування митних органів (І.Г. Береж-
нюк, Л.М. Дорофеєва, А.Н. Козирін, Б.А. Кормич, 
Я.Б. Назарова, С.М. Перепьолкін, І.М. Резнік, 
Д.С. Цаліна, В.В. Ченцов, М.Г. Шульга та інші 
дослідники). Критичні висновки та пропозиції вче-
них, які стосуються обґрунтування напрямів впрова-
дження міжнародних стандартів митної діяльності 
у чинне законодавство, виступають основою подаль-
ших аналітичних досліджень у цьому напрямі, вра-
ховуючи наявне оновлення чинного законодавства 
та зміни геополітичного становища України.

Зважаючи на вищезазначене, мета статті – визна-
чення стану впровадження міжнародних стандартів 
митної діяльності в законодавство України з позицій 
гарантування захисту митних інтересів України.

Викладення основного матеріалу. Серед усіх 
міжнародних стандартів митної діяльності особливе 
значення має Міжнародна конвенція про спрощен-
ня і гармонізацію митних процедур від 18 травня 
1973 р.  (Кіотська конвенція), положення якої сто-
суються  співробітництва з органами влади, митни-
ми службами, зокрема і з питань протидії митним 
правопорушенням, до яких віднесені будь-які пору-
шення митного законодавства (Додаток Н Кіотської 
конвенції). Важливо вказати на ще одне положення 
Кіотської конвенції, яке стосується тенденції домір-
ності спрощення умов міжнародної торгівлі, що 
означає досягнення спрощення без шкоди для відпо-
відних стандартів митного контролю [3].

Зокрема, слід виділити Стандартне правило 6.2 роз-
ділу 6 Загального додатка оновленої Кіотської конвен-
ції, яким передбачено обмеження митного контролю 
мінімумом, необхідним для забезпечення дотримання 
митного законодавства. Звернення до Митного кодек-
су України дає змогу виділити п. 3 статті 318, де серед 
загальних принципів здійснення митного контролю 
прямо передбачено вимогу виконання органами дохо-
дів і зборів  мінімуму митних формальностей, необ-
хідних для забезпечення додержання законодавства 
України з питань державної митної справи, для здій-
снення митного контролю [4]. 

З огляду на правові вимоги Кіотської конвенції 
та Митного кодексу України щодо мінімізації про-
цедур митного оформлення та домірності такої міні-
мізації, слід вказати про запровадження спрощеної 
системи митного контролю для осіб, які переміщу-
ють через митний кордон товари, транспортні засо-
би в обсягах, що не підлягають оподаткуванню та не 
підпадають під встановлені законодавством заборо-
ни чи обмеження. 

Інші процедури митного оформлення (Розділ VIII 
Митного кодексу України) здійснюються у такій 
логічній послідовності: початок митного оформ-
лення, проведення попереднього контролю митної 
декларації, завершення митного оформлення (відмо-
ва у митному оформленні). Кожна з указаних проце-
дур здійснюється за встановленими правилами, які 
передбачені не тільки Митним кодексом України, а 
й відомчими нормативно-правовими актами.

 Зокрема, початком митного оформлення є подан-
ня органу доходів і зборів декларантом або уповно-

важеною ним особою митної декларації або доку-
мента, який відповідно до законодавства її замінює, 
та документів, необхідних для митного оформлення, 
а в разі електронного декларування –  з моменту 
отримання органом доходів і зборів від декларанта 
або уповноваженої ним особи електронної митної 
декларації або електронного документа, який відпо-
відно до законодавства замінює митну декларацію 
(ч. 1 ст. 248 Митного кодексу України [4]). 

Виходячи з приписів ч. 1 ст. 292 Митного кодек-
су України, слід зазначити, що митне оформлення 
починається тільки після подання митному органу 
митної декларації та всіх необхідних для здійснен-
ня митного контролю та оформлення документів, 
відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які 
переміщуються через митний кордон України. Така 
вимога була передбачена і Митним кодексом Укра-
їни від 17.07.2002 р. (ч. 1 ст. 72), який втратив чин-
ність. Новелою процедур митного оформлення слід 
вважати встановлення правової можливості подава-
ти електронну митну декларацію або електронний 
документ, який замінює митну декларацію. При цьо-
му незрозуміло, які саме ще документи і у якій фор-
мі мають подаватись до органу доходів і зборів для 
того, щоб почати митне оформлення у разі подання 
електронної декларації чи іншого документа в елек-
тронній формі.

Звернення до проектів законів дає змогу виділи-
ти пропозиції, спрямовані на  уточнення  положень 
ч. 1 ст. 248 Митного кодексу України, особливо у час-
тині, що стосується електронного декларування (про-
екти від 14.01.2015 № 1758, від 13.02.2015 № 2133). 

Процедури декларування передбачені главою 
40  Розділу VIII Митного кодексу України [4]. Харак-
теризуючи вказані процедури, передбачені Митним 
кодексом України, на предмет відповідності міжна-
родним стандартам, доцільно навести Стандартне 
правило 3.11 розділу 3 Загального додатка оновленої 
Кіотської конвенції, яким встановлено вимогу відпо-
відності типовій формі ООН письмової форми декла-
рації на товар, де має міститись мінімальна інформа-
ція щодо товару, який переміщується через кордон. 
У статті 257 Митного кодексу України, де визначено 
процедуру декларування, вказано, що відомостями, 
які мають бути внесені до митних декларацій, є тіль-
ки ті, які необхідні для справляння митних платежів, 
формування митної статистики, а також для забез-
печення додержання вимог цього Кодексу та інших 
законодавчих актів (ч. 7). У ч. 8 ст. 257 наведено пере-
лік відомостей, які вносяться до митних декларацій 
з метою митного оформлення товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення. У цій же статті 
вказано, що формат митних декларацій, які подають-
ся в електронній формі, має базуватись на міжнарод-
них стандартах електронного обігу документів.

Слід звернути увагу на ту обставину, що право-
ва вимога обмеження митного контролю певним 
мінімумом має оцінний характер, що ускладнює її 
імплементацію у чинне законодавство України. Так, 
безумовно, кореспондування Стандартного правила 
6.2 розділу 6 Загального додатка оновленої Кіотської 
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конвенції та ч. 3 ст. 318 Митного кодексу України 
забезпечене, однак правореалізація свідчить про 
необхідність конкретизації (уточнення) відповідних 
приписів Митного кодексу України. 

Звернення до судової практики адміністративних 
судів дає змогу виділити справи адміністративної 
юрисдикції, предмет яких стосувався оскарження 
дій органів доходів і зборів у відносинах, пов’язаних 
із визначенням та корегуванням митної вартос-
ті та стягненням суми надмірно сплачених митних 
платежів, визначення коду товару, скасування рішен-
ня щодо картки відмови (постанова Київського 
Окружного адміністративного суду від 13.08.2013 р. 
№ 810/3165/13-а; Ухвала Вищого адміністративно-
го суду України від 21.01.2014 р. № К/800/57094/13; 
Постанова Вищого адміністративного суду Укра-
їни від 18.07.2017 р. № К/800/16706/16; Постанова 
Верховного Суду України від 10 червня 2014 року 
та інші). 

У системному звіті бізнес-омбудсмена щодо акту-
альних проблем бізнесу у митній сфері (липень 2018) 
виділені такі проблеми: недоліки контролю правиль-
ності визначення митної вартості, неефективне регу-
лювання інституту фінансових гарантій, надмірно 
сплачені митні платежі, проблеми визначення кла-
сифікації товарів, проблемні питання застосування 
адміністративної відповідальності за порушення 
митних правил, втручання правоохоронних органів 
у процедуру митного огляду, проблеми захисту прав 
інтелектуальної власності під час переміщення това-
рів через митний кордон [5]. 

Серед конвенцій, положення якої стосуються 
питань захисту митних інтересів, слід виділити Між-
народну конвенцію про взаємну адміністративну 
допомогу у відверненні, розслідуванні та припинен-
ні порушень митного законодавства від 09 червня 
1977 р. (Конвенція Найробі). Україна приєдналась 
до вказаної Конвенції відповідно до Указу Прези-
дента України № 699/2000 від 23.05.2000 [6]. У Пре-
амбулі  Конвенції Найробі вказано про необхідність 
співробітництва між митними адміністраціями задля 
забезпечення ефективності протидії порушенням 
митного законодавства. Взаємною адміністративною 
допомогою є заходи, що здійснюються однією мит-
ною службою за дорученням іншої митної служби 
або спільно з нею з метою належного застосування 
митного законодавства, а також для попередження, 
розслідування або припинення порушень митного 
законодавства. Л.М. Дорофеєва правильно вказує на 
базове значення Конвенції для запровадження і реа-
лізації багатостороннього співробітництва, проте не 
обмежує можливості регулювання багатосторонніми 
або двосторонніми угодами окремих та спеціальних 
питань взаємодії [7, с. 421–422].

З питань співробітництва у митній сфері станом 
на 26 жовтня 2009 року діяли: 1) двосторонні між-
народні договори міждержавного та міжурядового 
характеру – 48 (більшість укладена на невизначений 
термін або передбачено автоматичне подовження дії 
після завершення п’ятирічного періоду); 2) двосто-
ронні міжнародні договори міжвідомчого характе-

ру – 99; 3) багатосторонні міжнародні договори між-
урядового та міжвідомчого характеру (міжнародні 
конвенції, протоколи, угоди, меморандуми) – 23 [8].  

Зазначаючи про необхідність імплементації 
положень Конвенції Найробі у чинне законодавство 
України, необхідно звернути увагу насамперед на 
закріплення ключового терміна «порушення митно-
го законодавства». Так, у ст. 1 Конвенції вказано не 
тільки про такі порушення, а й передбачено визна-
чення термінів «митне шахрайство», «контрабан-
да». Порушенням митного законодавства вважається 
будь-яке порушення або спроба порушення митного 
законодавства (п. (b) ст. 1). До митного законодавства 
віднесено всі установчі та регулюючі положення, що 
застосовуються або контролюються митними адміні-
страціями у зв’язку з імпортом, експортом або тран-
зитом товарів (п. (а) ст. 1).  Під митним шахрайством 
розуміється таке порушення митного законодавства, 
за допомогою якого особа вводить митні органи 
в оману і таким чином уникає, повністю або частко-
во, сплати імпортних або експортних мит та подат-
ків, чи виконання заборон і обмежень, встановлених 
митним законодавством, або отримує будь-яку виго-
ду в порушення митного законодавства (п. (с) ст. 1). 
Термін «контрабанда»  означає митне шахрайство, що 
полягає у переміщенні товарів через митний кордон 
у будь-який прихований спосіб (п. (d) ст. 1) [9]. 

Законодавством України передбачені певні від-
мінності у визначенні базових термінів порівняно 
із Конвенцією Найробі. Так, термін «митне шах-
райство» у нормативно-правових актах України не 
застосовується, зміст терміна «митне законодавство» 
не наводиться, а терміни «контрабанда», «порушен-
ня митних правил» мають дещо інший зміст. 

Слід також ураховувати визначення окремих 
термінів у інших конвенціях (зокрема, Міжнарод-
ній конвенції про адміністративну взаємодопомогу 
у сфері митних відносин від 27.06.2003 р. [10] (далі – 
Міжнародна конвенція від 27.06.2003 р.). Вказане 
стосується термінів «митне законодавство», «митне 
правопорушення». Термін «митне законодавство» 
у Міжнародній конвенції від 27.06.2003 р. порівняно 
із таким терміном, зміст якого розкрито у Конвенції 
Найробі, передбачає: а) визначення суб’єктної скла-
дової частини правозастосування – митна служба 
Договірної Сторони; б) юридичної сили –  законо-
давчі та адміністративні норми; в) зв’язок не тільки 
з імпортом, експортом або транзитом, але й зі збері-
ганням, перезавантаженням, переміщенням,  засто-
суванням заборон, обмежень, заходів контролю, 
боротьби з відмиванням грошей тощо. Щодо терміна 
«митне правопорушення» Міжнародною конвенцією 
від 27.06.2003 р. названо будь-яке порушення або 
спробу порушення митного законодавства Договір-
ної Сторони.

Отже, виникає необхідність додаткового критич-
ного аналізу змісту базових термінів, передбачених 
Конвенцією Найробі, іншими міжнародними актами 
і законодавством України, в результаті якого можуть 
і мають бути напрацьовані пропозиції щодо вдоско-
налення чинного законодавства.
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Висновки. Серед питань дотримання міжнарод-
них стандартів митної діяльності з позицій гаранту-
вання  захисту митних інтересів України досліджено 
проблеми імплементації до Митного кодексу Укра-
їни  Стандартного правила 6.2 розділу 6 Загального 
додатка оновленої Кіотської конвенції, а також про-
блеми закріплення змісту базових термінів, які визна-
чені у конвенціях та чинному законодавстві України 
і стосуються питань захисту митних інтересів. Про-
ведений аналіз дав змогу вказати на необхідність вдо-
сконалення чинного митного законодавства з таких 

першорядних питань: встановлення початку процеду-
ри митного оформлення, коректність визначення мит-
ної вартості, процедури визначення коду класифікації 
товару за УКРЗЕД. Якщо визначати напрями забезпе-
чення ефективності чинного законодавства з питань 
міжнародного співробітництва у сфері захисту мит-
них інтересів, слід виділити необхідність формування 
єдиного підходу до імплементації положень міжна-
родних конвенцій у законодавство України у частині, 
що стосується визначення таких базових термінів, як 
«порушення митного законодавства», «контрабанда». 
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У статті розглядаються повноваження Кабінету Міністрів України у сфері трансплантації. Аналізується процес координа-
ції Кабінетом Міністрів України роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Висвітлюється питання 
здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади.
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В статье рассматриваются полномочия Кабинета Министров Украины в сфере трансплантации. Анализируется процесс 
координации Кабинетом Министров Украины работы министерств и других органов исполнительной власти. Освещается 
вопрос осуществления контроля над деятельностью органов исполнительной власти.

Ключевые слова: трансплантация, Кабинет Министров Украины, органы исполнительной власти, координация, контроль.

The article considers the powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the field of transplantation. The process of coordination 
by the Cabinet of Ministers of Ukraine on the work of ministries and other executive authorities is analyzed. The article highlights the 
issue about the control over the activities of executive authorities.
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Постановка проблеми. Після прийняття 

у 2018 році Закону України «Про застосування 
трансплантації анатомічних матеріалів людині» 
(далі –  Закон) [1] наукова спільнота посилила ціка-
вість до питань, що стосуються трансплантації. 
Чинне місце серед цих питань належить механізму 
здійснення державного управління у сфері тран-
сплантації.

Як відомо, Кабінет Міністрів України (далі – 
КМУ) є вищим органом у системі виконавчої влади. 
Саме тому правильне розуміння повноважень КМУ 
в сфері трансплантації є важливим для практики 
державно-правового будівництва, а їх дослідження 
сприяє точному визначенню місця КМУ у механізмі 
державного управління у сфері трансплантації. Без 
подібних досліджень важко розкрити обсяг, характер 
та зміст діяльності КМУ у вказаній сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрун-
товні наукові дослідження повноважень КМУ у сфе-
рі трансплантації натепер відсутні. Окремі аспекти 
цього питання досліджували Л. Гулік, О. Максуров, 
І.  Павлик, Б. Гай Пітерс, І.  Погодіна та інші. 

Мета статті полягає у дослідженні повноважень 
КМУ щодо координації та контролю над діяльністю 
органів виконавчої влади у сфері трансплантації.

Виклад основного матеріалу. У Конституції 
України [2] не визначено повноважень КМУ у сфе-
рі трансплантації, йдеться лише про те, що остан-
ній має затверджувати загальнодержавні програми 
у соціальній сфері (п. 6 статті 85 КУ), а вже у ЗУ «Про 
Кабінет Міністрів України» [3] йдеться про те, що 
одним з основних завдань КМУ є забезпечення про-
ведення політики у сфері охорони здоров’я (пп. 3 п. 1. 

статті 3). Подібні висновки можна зробити, виходячи 
і з аналізу Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, де на КМУ покладено низку повноважень 
у тій чи іншій сфері охорони здоров’я.

Зрештою, вже у Законі [1] міститься перелік повно-
важень КМУ у сфері трансплантації. Серед інших 
повноважень у статті 7 виділено й повноваження з при-
воду координації роботи міністерств, інших централь-
них органів виконавчої влади щодо організації надання 
медичної допомоги із застосуванням трансплантації 
та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантаці-
єю, здійснення контролю за їхньою діяльністю.

Для правильного розуміння координаційної діяль-
ності КМУ доцільним буде з’ясувати зміст поняття 
«координація». Координація (від лат. coordinatio – 
погодження, узгодження) – погодження, зведення до 
відповідності, установлення взаємозв’язку, контакту 
в діяльності людей або узгодженість дій [4, c. 572].

О. Максуров вважає, що за своєю сутністю коор-
динація є філософською категорією, що розгляда-
ється у вигляді системи понять, категорій та субор-
динації, що постає як протиставлення [5, c. 41]. Для 
підтвердження він наводить таке: «Елементи коор-
динаційної системи володіють самостійним значен-
ням та зовнішньою залежністю одне від одного… 
Координація та субординація є наслідком різних 
процесів пізнання»  [6, c. 214].

І. Погодіна вказує на те, що координація озна-
чає не тільки досягнення єдності рівноправних, не 
підпорядкованих одне одному учасників процесу 
управління, а їхнє підпорядкування під час спільної 
діяльності волі координуючого органу чи посадової 
особи [7, c. 34].
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Інші науковці акцентують на тому, що коор-
динація – це узгодження дій між самостійними 
суб’єктами системи, метою яких є найбільш пра-
вильне вирішення завдань, що покладаються на всю 
систему [8, c. 148].

Варто звернути увагу і на дослідження Ю. Козло-
ва, який вважає, що координація завжди є узгоджен-
ням певних дій для досягнення відповідних цілей, 
що є спільними. Також науковець вказує на плюра-
лізм підходів до трактування поняття «координації». 
На його думку, під вищезазначеним поняттям можна 
розуміти: 1) управлінський метод; 2) узгодження дій 
між сторонами, що не підпорядковані одна одній;  
3) функцію управління та діяльності апарату управ-
ління; 4) несамостійну функцію управління; 5) еле-
мент управління тощо [9, c. 16–17].

Досягнення координації, як вважає Л. Гулік, мож-
ливе у два способи: 1) організаційно – коли робота 
владних підрозділів, що є частиною однієї органі-
зації, організована так, що може координуватись за 
допомогою чіткої вертикалі; 2) ідейно – коли робота 
владних підрозділів, що є частиною однієї організа-
ції, організована так, що кожен працівник чітко розу-
міє мету координації і самостійно може виконати 
певний обсяг роботи [10].

Б. Гай Пітерс у своїй роботі виводить три клю-
чові фактори, що необхідні для вдалої координації, 
а саме: 

– наявність мережі (networks). Наприклад, мережі 
державних службовців, які мають можливість брати 
участь у координуванні роботи;

– наявність співпраці (collaboration). Для досяг-
нення певної базової згоди щодо природи проблеми 
і, можливо, засобів вирішення проблеми, внаслідок 
чого може виникнути більш ефективна координація 
і більш ефективна політика;

– наявність ієрархії (hierarchy). Щоб чітко розумі-
ти хто визначає пріоритетні завдання та хто здійснює 
координацію [11, c. 5–8].

Необхідно розуміти, що досягнення координа-
ції – нелегкий процес, тим більше, коли йдеться про 
трансплантацію, оскільки потрібно враховувати пев-
ні фактори, що можуть стати на заваді: 1) відсутність 
знань та досвіду реалізації завдань; 2) відсутність 
адміністративних навичок; 3) відсутність належних 
методів розробки, розгляду, прийняття та вдоскона-
лення нових ідей [12, c.77].

Як бачимо, в наукових колах немає єдиної устале-
ної думки з приводу розуміння координації, оскільки 
це поняття є багатовимірним. Коли йдеться про коор-
динацію, яку здійснює КМУ у досліджуваній сфері, 
то під цим поняттям слід розуміти синхронізовану 
організацію групових зусиль КМУ та міністерств, а 
також інших центральних органів виконавчої влади 
для забезпечення єдності дій. Саме завдяки ефек-
тивній координації двох або більше установ можна 
об’єднати зусилля для досягнення мети, що принесе 
користь суспільству.

Разом із тим координація має бути спрямована на 
те, щоб уникнути дублювання та покращення ефек-
тивності, а також на результативність на всіх рівнях. 

Координація КМУ у сфері трансплантації має при-
звести до кращих результатів, проявом чого насам-
перед мають стати якісніші послуги для людей. 

Пріоритетними формами здійснення КМУ коор-
динації роботи міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади щодо організації надання 
медичної допомоги із застосуванням трансплантації, 
на нашу думку, є такі: 1) підвищення кваліфікації 
органів виконавчої влади, координація яких відбува-
ється; 2) проведення нарад та взаємних консульта-
цій; 3) створення спільних комісій та робочих груп; 
4) обмін інформацією, який пов’язаний з виконанням 
завдань та функцій; 5) методичне забезпечення коор-
динації шляхом розробки інструкцій чи методичних 
рекомендацій; 6) прийняття спільних нормативно-
правових актів.

Для ефективного здійснення координації у вка-
заній сфері пропонується утворити консультатив-
но-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів Украї-
ни – Міжвідомчу координаційну комісію з питань 
трансплантації, можливість створення якої перед-
бачається статтею 48 ЗУ «Про Кабінет Міністрів 
України» [3], відповідно до якої: «Кабінет Міністрів 
України для забезпечення здійснення своїх повно-
важень утворює <…> тимчасові консультативні, 
дорадчі та інші допоміжні органи».

Як ми уже зазначали, в Законі вказано, що КМУ 
здійснює контроль за діяльністю роботи міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади щодо 
організації надання медичної допомоги із застосу-
ванням трансплантації. Однак у Законі не конкрети-
зовано, в чому саме полягає здійснення контрольно-
го повноваження.

Насамперед зауважимо, що І. Павлик під понят-
тям «контроль» розуміє перевірку, а також спосте-
реження з метою перевірки для протидії тому, що 
є небажаним або для виявлення, попередження чи 
припинення протиправної поведінки. Такий висно-
вок він робить на підставі тлумачення терміна 
«контроль» (від франц. controle), що означає пере-
вірку або спостереження з метою перевірки. Також 
науковець акцентує на деривації французького 
controle, що утворилось шляхом додавання до латин-
ського префікса contra (протидія) слова role (вико-
нання якоїсь дії). Саме так ми отримуємо ще одне 
розуміння «контролю» – протидію чомусь небажа-
ному [13, c. 3].

К. Соломатіна вважає, що: «Контроль відіграє 
важливу роль у зміцненні державної дисципліни 
в рамках здійснення органами виконавчої влади дер-
жавного планування… Контроль можна розглядати 
як один із найважливіших засобів попередження 
(порушення) закону, виявлення незаконних дій чи 
помилок під час застосування закону державними 
службовцями…» [14, c. 159].

С. Велещук у своїй праці виділяє декілька осно-
вних завдань, що притаманні контролю як функції 
адміністративного управління. Важливими для нашо-
го дослідження є такі: а) здійснення загального контр-
олю діяльності організації та структурних підрозділів; 
б) моніторинг реалізації обраної стратегії; в) контроль 
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результатів здійснення кадрової політики; г) контроль 
дотримання трудової та виконавської дисципліни; ґ) 
контроль дотримання своєчасності та повноти надан-
ня фінансової та інших форм звітності [15].

Разом із тим під час здійснення контролю з боку 
КМУ висувається низка вимог, без яких неможлива 
його ефективна реалізація, що водночас виступають 
принципами контролю:

– законність, тобто контроль має здійснюватися 
тільки в рамках конкретних нормативних приписів; 

– систематичність, тобто регулярний характер; 
– своєчасність, тобто своєчасне проведення, що 

значно підвищує його ефективність; 
– всебічність, тобто охоплення найбільш важли-

вих питань, поширення на всі служби і структури 
підконтрольних органів; 

– вичерпність, тобто перевірці мають підлягати 
не тільки ті підрозділи, які мають слабкі результати 
роботи, а й ті, що мають гарні результати; 

– об’єктивність, тобто виключення упередже- 
ності; 

– гласність, тобто результати мають бути відомі 
тим, хто підлягав контролю; 

результативність, тобто діяльність не має обмеж-

уватися виявленням фактичного стану справ, а 
мусить супроводжуватися конкретними заходами 
з усунення недоліків [16, c. 17].

Висновки. У результаті проведеного досліджен-
ня можемо стверджувати, що: 

Координація, яку здійснює КМУ у сфері трансплан-
тації – це синхронізована організація групових зусиль 
КМУ та міністерств, а також інших центральних орга-
нів виконавчої влади для забезпечення єдності дій.

Для ефективного здійснення координації у сфері 
трансплантації пропонується утворити консульта-
тивно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів Укра-
їни – Міжвідомчу координаційну комісію з питань 
трансплантації.

Контроль, який здійснює КМУ у сфері тран-
сплантації – це діяльність щодо забезпечення єднос-
ті виконання рішень, співвідношення затвердженої 
стратегії з реальним положенням справ з метою 
недопуску невиконання обраної стратегії чи пошуку 
причин, що можуть призвести до невиконання.

Подальших досліджень потребує питання щодо 
реалізації КМУ інших повноважень у сфері тран-
сплантації. 

Таблиця 1
Основні завдання та перелік заходів Міжвідомчої координаційної комісії з питань трансплантації
№ 
з/п Завдання Основні заходи

1 

Створення Міжвідомчої координаційної комісії 
з питань трансплантації.

Формування складу Міжвідомчої координаційної комісії  
з питань трансплантації. 
Створення проекту положення про Міжвідомчу 
координаційну комісію з питань трансплантації. 
Збір думок з приводу актуальних питань діяльності 
Міжвідомчої координаційної комісії з питань трансплантації. 
Підготовка проекту Постанови про  Міжвідомчу 
координаційну комісію з питань трансплантації та її подальше 
затвердження Прем’єр-міністром України.

2
Забезпечення координації дій органів 
виконавчої влади у сфері трансплантації. 

Залучення до роботи Міжвідомчої координаційної комісії 
з питань трансплантації представників органів виконавчої 
влади, незалежних експертів, представників громадськості  
та засобів масової інформації.

3
Підготовка пропозицій щодо формування та 
реалізації державної політики  
у сфері трансплантації.

Розробка проектів нормативно-правових актів  
з питань трансплантації.

4
Розробка механізмів вирішення проблемних 
питань, що виникають у процесі реалізації 
державної політики у сфері трансплантації.

Аналіз причин виникнення проблем у процесі реалізації 
державної політики у сфері трансплантації.

5

Налагодження підвищення ефективності діяль-
ності органів виконавчої влади  
у сфері трансплантації.

Вивчення результатів діяльності органів виконавчої влади  
у сфері трансплантації органів.
Покращення професійного рівня державних службовців 
органів виконавчої влади.
Створення зрозумілої системи стимулювання.

6
Вивчення позитивного досвіду зарубіжних 
країн у питаннях вдосконалення нормативно-
правової бази у сфері трансплантації.

Організація проведення конференцій, семінарів,  
круглих столів, нарад.
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Статья посвящена научному анализу понятия «административная процессуальная правосубъектность». Также освещено 
много научных подходов к пониманию сущности, содержания и правовой природы данного явления. Сформулировано автор-
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The article is devoted to the scientific analysis of the concept of “administrative procedural personality”. Many scientific approaches 
to understanding the essence, content and legal nature of this phenomenon. The definition of the concept of “administrative procedural 
personality” is formulated by the author.
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Постановка проблеми. Адміністративний процес 
є одним із найбільш складних і суперечливих явищ. Це 
пов’язано з необхідністю розвитку та вдосконалення 
сфери публічно-правового регулювання, а також про-
никненням публічно-правових елементів у приватно-
правову сферу й навпаки. Важливу роль у забезпеченні 
законності у сфері адміністративного процесу відіграє 
дотримання прав, виконання обов’язків і недопущен-
ня зловживання правами суб’єктами адміністративно-
процесуальних відносин. У зв’язку з цим передусім 
необхідно з’ясувати поняття та сутність адміністратив-
ної процесуальної правосуб’єктності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Різні аспекти адміністративно-процесуальної право- 
суб’єктності досліджували такі вчені, як: В.М. Бев-
зенко, Т.О. Гуржій, М.В. Джафарова, Ю.В. Дем’янчук, 
І.В. Ковбас, О.В. Кузьменко, О.М. Тадєєва та інші.

Метою статті є визначення поняття, сутності 
та правової природи адміністративної процесуальної 
правосуб’єктності.

Виклад основного матеріалу. Однією зі скла-
дових частин адміністративно-процесуальних пра-
вовідносин є вивчення питання про правовий ста-
тус суб’єктів цих відносин, вивчення обсягу їхньої 
правосуб’єктності.

Ю.С. Шемшученко визначає «правосуб’єктність» 
як: здатність фізичних і юридичних осіб у встанов-
леному порядку бути суб’єктами права, тобто носі-

ями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. 
Правосуб’єктність фізичних осіб складається з їхньої 
правоздатності й дієздатності. У певних випадках 
правосуб’єктність включає також деліктоздатність. 
У юридичних осіб ця здатність виявляється в їхній 
компетенції, сукупності прав і обов’язків, які нада-
ються їм для виконання та реалізації відповідних 
функцій. До видів індивідуальної правосуб’єктності 
належать: 1) загальна – здатність особи бути учасни-
ком правових відносин взагалі; 2) галузева – здатність 
особи бути учасником відносин, які регулюються 
нормами тієї чи іншої галузі права; 3) спеціальна – 
здатність суб’єкта бути учасником певного кола пра-
вовідносин у межах цієї галузі права. Крім того, 
спеціальна правосуб’єктність має свої різновиди:  
а) активну правосуб’єктність, якою наділені носії 
владних повноважень; б) пасивну правосуб’єктність, 
яка надана підпорядкованим суб’єктам [1, с. 697].

У теорії права правосуб’єктність – це самостій-
на правова категорія, що існує поряд із правами 
та обов’язками. Правосуб’єктність відображає пра-
вову здатність особи бути носієм прав та обов’язків 
і являє собою постійне громадянське становище осо-
би, а не спроможність чи здатність володіння права-
ми. Вона є передумовою набуття суб’єктивних прав. 
При цьому зміст правосуб’єктності розглядається 
як певний набір суб’єктивних прав кожної особи 
[2, с. 535–536].



131

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 

У юридичній літературі були висловлені різ-
ні концепції щодо сутності та змісту понят-
тя правосуб’єктності. Одні вчені ототожнювали 
правосуб’єктність із правоздатністю і визначали її 
як здатність мати права й обов’язки. Інші розглядали 
правосуб’єктність як цілісне явище, що складається 
із правоздатності й дієздатності та характеризується 
як здатність мати права, обов’язки і здійснювати їх. 
Також у літературі висловлювались твердження про 
те, що правосуб’єктність в одних галузях права рів-
нозначна правоздатності, а в інших вона виступає як 
праводієздатність. Суперечки і дискусії щодо змісту 
правосуб’єктності в теорії права, а особливо у галу-
зевих теоріях права так і не припинились [3, с. 62].

Як зазначає М.В. Джафарова, таке юридичне явище, 
як «правосуб’єктність», застосовується в усіх галузях 
права, оскільки має не лише теоретичне, але й прак-
тичне значення. Ця правова категорія не лише вказує на 
склад осіб, які можуть у тому чи іншому разі вважатися 
суб’єктами права, а також дає змогу останнім отримува-
ти перелік законодавчо закріплених прав та обов’язків, 
відображає їхні правові можливості в певних правових 
відносинах [4, с. 33]. З цією думкою важко не погоди-
тись, оскільки зазначена категорія є невід’ємним склад-
ником, що притаманний учасникам (суб’єктам) адміні-
стративно-процесуальних правовідносин.

Правосуб’єктністю володіють усі без винят-
ку учасники адміністративного процесу, про-
те в кожного суб’єкта правосуб’єктність суворо 
індивідуальна. До адміністративно-процесуальної 
правосуб’єктності слід відносити не тільки можли-
вість бути учасником відповідних правовідносин, 
але й інші права та обов’язки, надані законом.

Зміст правосуб’єктності полягає в тому, що ця 
категорія характеризує властивості суб’єкта права. 
Такі особливості суб’єкт права отримує з огляду на 
сферу правового регулювання, що дає змогу говори-
ти про галузевий склад правосуб’єктності. Відповід-
но, адміністративна правосуб’єктність як атрибут 
суб’єкта адміністративного процесу має структурно 
складний зміст.

І.В. Ковбас вважає, що адміністративна проце-
суальна правосуб’єктність також закріплює коло 
осіб, які можуть бути суб’єктами прав та обов’язків, 
конкретизуючи тим самим коло правовідносин, що 
виникає на основі адміністративної процесуальної 
правосуб’єктності. Наявність адміністративної про-
цесуальної правосуб’єктності дає змогу учасникам 
адміністративного процесу використовувати про-
цесуальні права та обов’язки, закріплені в законо-
давстві, для досягнення тих цілей, що стоять перед 
ними для вступу в процес [5, с. 77]. Ми підтримує-
мо наведену думку, оскільки вважаємо, що адміні-
стративна процесуальна правосуб’єктність справді 
виникає в межах певних правовідносин. Відсутність 
адміністративної процесуальної правосуб’єктності 
є перешкодою, яка унеможливлює вступ у відповід-
ні правовідносини та реалізацію в їхніх межах своїх 
прав, свобод та законних інтересів.

 Своєю чергою Ю.В. Дем’янчук зазначає, що 
зміст правосуб’єктності полягає в тому, що ця кате-

горія характеризує властивості суб’єкта права. Такі 
властивості суб’єкт права отримує з огляду на галу-
зеве правове регулювання, що дає змогу стверджу-
вати про галузевий зміст правосуб’єктності. Отже, 
адміністративна процесуальна правосуб’єктність 
як атрибут суб’єкта адміністративного процесу 
припускає загальні передумови правоволодіння, 
а також правоволодіння в системі всіх правових 
інститутів цієї галузі права й має відповідно струк-
турно складний зміст. Адміністративна процесуаль-
на правосуб’єктність – це специфічна особливість 
учасників адміністративного процесу, що визначає 
їхню можливість бути носіями прав та обов’язків 
і можливість вступати в адміністративні процесу-
альні правовідносини. Адміністративна процесуаль-
на правосуб’єктність також закріплює коло осіб, які 
можуть бути суб’єктами прав та обов’язків, конкре-
тизуючи тим самим коло правовідносин, що вини-
кають на основі адміністративної процесуальної 
правосуб’єктності [6, с. 101]. 

О.М. Тадєєва наголошує, що адміністративна про-
цесуальна правосуб’єктність є передумовою виник-
нення процесуальних правовідносин та розкриває 
правовий статус суб’єктів процесуальної діяльнос-
ті. Кожен учасник адміністративного процесу має 
бути наділений адміністративною процесуальною 
правосуб’єктністю, яка є сукупністю адміністратив-
ної процесуальної правоздатності, адміністратив-
ної процесуальної дієздатності та адміністративних 
процесуальних прав та обов’язків [7, с. 111]. 

Елементами системи адміністративно-про-
цесуальної правосуб’єктності є адміністратив-
но-процесуальна правоздатність, адміністратив-
но-процесуальна дієздатність, а також конкретні 
адміністративно-процесуальні права та обов’язки. 
Таким чином, адміністративно-процесуальна 
правосуб’єктність закріплює правове становище 
суб’єктів адміністративного процесу. Її структура 
проявляється в тому, що всі її елементи становлять 
органічну єдність і функціональний зв’язок. Адміні-
стративно-процесуальна правосуб’єктність визначає 
можливість суб’єкта права мати процесуальні права 
та обов’язки і є юридичним засобом для отримання 
інших прав і обов’язків, спрямованих на здійснен-
ня процесуальних функцій суб’єктів процесуальної 
діяльності.

Адміністративна процесуальна правоздатність 
виникає у громадян з моменту їх народження і при-
пиняється зі смертю. В юридичних осіб вона вини-
кає з моменту їхнього створення та припиняється 
з їхньою ліквідацією. Для участі в адміністративно-
му процесі, крім загальної адміністративної процесу-
альної правоздатності, необхідною є також наявність 
конкретної адміністративної процесуальної право-
здатності, тобто у цій конкретній справі [8, с. 116].

Для того щоб мати можливість особисто брати 
участь у розгляді адміністративної справи, не досить 
мати виключно адміністративну процесуальну пра-
воздатність.

Стосовно адміністративно-процесуальної дієз-
датності, то вона в структурі правосуб’єктності 
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є способом особи своїми діями набувати адміністра-
тивно-процесуальні права та здійснювати адміні-
стративно-процесуальні обов’язки. Вона належить 
фізичним особам, які: 1) досягли повноліття; 2) не 
визнані судом недієздатними. Також вона може нале-
жати фізичним особам до досягнення повноліття 
у спорах щодо публічно-правових відносин, у яких 
вони відповідно до законодавства можуть самостій-
но брати участь [8, с. 117]. Функціональний зв’язок 
двох названих категорій у структурі адміністратив-
но-процесуальної правосуб’єктності полягає в тому, 
що адміністративно-процесуальна дієздатність 
є засобом здійснення адміністративно-процесуаль-
ної правоздатності.

Якщо розглядати конкретні адміністративно-
процесуальні суб’єктивні права й обов’язки, то 
їхнє місце в складі адміністративно-процесуаль-
ної правосуб’єктності визначається тим, що вони 
не є виробленими правоздатністю й дієздатністю, 
а належать суб’єкту права і покладаються на нього 
відповідно до законодавчих приписів. При цьому 
галузева правосуб’єктність розглядається як пере-
думова виникнення адміністративних процесуаль-
них правовідносин. Конкретна правосуб’єктність 
має розглядатися як характеристика правового ста-
тусу учасника адміністративного процесу. Галузева 
й конкретна правосуб’єктність нерозривно пов’язані 
одна з одною, оскільки особа через галузеву 
правосуб’єктність стає учасником адміністративних 
процесуальних правовідносин і, отримуючи такий 
статус, посідає в процесі конкретне процесуальне 
місце серед інших осіб, які беруть участь у справі. 

Відповідно до положень частини 1 статті 43 Кодек-
су адміністративного судочинства України здатність 
мати процесуальні права та обов’язки в адміністра-
тивному судочинстві (адміністративна процесуальна 
правоздатність) визнається за громадянами Украї-
ни, іноземцями, особами без громадянства, органа-
ми державної влади, іншими державними органа-
ми, органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими 
і службовими особами, підприємствами, установа-
ми, організаціями (юридичними особами). 

Своєю чергою частина 2 цієї статті Кодексу адмі-
ністративного судочинства України визначає, що 
здатність особисто здійснювати свої адміністративні 
процесуальні права та обов’язки, доручати ведення 
справи представникові (адміністративна процесу-
альна дієздатність) належить фізичним особам, які 
досягли повноліття й не визнані судом недієздатни-
ми, а також фізичним особам до досягнення цього 
віку в спорах щодо публічно-правових відносин, 

у яких вони відповідно до законодавства можуть 
самостійно брати участь.

У частині 3 статті 43 Кодексу адміністративного 
судочинства України зазначено, що здатність осо-
бисто здійснювати свої адміністративні процесу-
альні права та обов’язки, доручати ведення спра-
ви представникові (адміністративна процесуальна 
дієздатність) належить органам державної влади, 
іншим державним органам, органам влади Авто-
номної Республіки Крим, органам місцевого само-
врядування, їхнім посадовим і службовим особам, 
підприємствам, установам, організаціям (юридич-
ним особам) [9].

Таким чином, положення Кодексу адміністратив-
ного судочинства України визначають вичерпний 
перелік суб’єктів, які є носіями адміністративно-
процесуальної правосуб’єктності (адміністратив-
ної  процесуальної правоздатності та дієздатності). 
Цей факт має надзвичайно велике значення як для 
юридичної науки, так і для правозастосовної практи-
ки, оскільки невизначеність правових (юридичних) 
понять, категорій та суб’єктів тих чи інших право-
відносин може призвести до різного роду зловжи-
вань, їхнього тлумачення на власний розсуд. Резуль-
тат – порушення прав, свобод та законних інтересів 
учасників адміністративних процесуальних право-
відносин.

Загальна правосуб’єктність є відтворенням 
принципу рівності всіх учасників адміністративно-
го процесу перед законом і судом. Також цей вид 
правосуб’єктності забезпечує змагальність сторін, 
адже для позивача та відповідача створюється мож-
ливість довести власну правоту та спростувати дово-
ди опонента під час розгляду й вирішення адміні-
стративної справи.

Натомість спеціальна правосуб’єктність перед-
бачає конкретно визначений процесуальним законо-
давством обсяг прав та обов’язків, якими наділяєть-
ся лише обмежене, чітко визначене коло учасників 
адміністративної справи [10, с. 15].

Висновки. Таким чином, з огляду на вищеви-
кладене, доходимо висновку, що адміністратив-
но-процесуальна правосуб’єктність – це специ-
фічна особливість учасника адміністративного 
процесу, яка визначає його можливість бути носієм 
прав і обов’язків і вступати в адміністративно-про-
цесуальні правовідносини. Крім того, адміністратив-
но-процесуальна правосуб’єктність закріплює коло 
осіб, які можуть бути суб’єктами прав і обов’язків, 
конкретизуючи тим самим коло правовідносин, які 
виникають на основі адміністративно-процесуаль-
ної правосуб’єктності.
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ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 
ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

РОЗПОРЯДНИКА ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

THE RIGHT TO TAKE LEGAL ACTIONS IN ADMINISTRATIVE 
COURT AGAINST DECISIONS, ACTIONS OR INACTIVITY 

OF PUBLIC INFORMATION ADMINISTRATOR 

У роботі досліджено особливості правового забезпечення та реалізації права особи на звернення до адміністративного 
суду щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації. Акцентується увага, що оскаржити 
в порядку адміністративного судочинства можна не тільки рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, а 
й рішення, дії і бездіяльність інших суб’єктів, які віднесені Законом «Про доступ до публічної інформації» до розпорядни-
ків публічної інформації. Робиться висновок, що реалізувати право звернення до адміністративного суду у справах щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації у частині доступу до публічної інформації може будь-яка 
фізична чи юридична особа, яка вважає, що її права, свободи або законні інтереси були порушені розпорядником публічної 
інформації. Разом із тим право звернення до суду щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 
інформації можуть реалізовувати від імені громадських об’єднань, які не є юридичними особами, або органи управління 
громадського об’єднання (якщо створення таких органів передбачено статутом), або особа, уповноважена представляти гро-
мадське об’єднання (якщо створення органів управління не передбачено статутом).

Ключові слова: публічна інформація, судовий захист, адміністративне судочинство, право звернення до адміністратив-
ного суду, розпорядники публічної інформації. 

В работе исследованы особенности правового обеспечения и реализации права лица на обращение в административный 
суд относительно обжалования решений, действий или бездействия распорядителя публичной информации. Акцентируется 
внимание, что обжаловать в порядке административного судопроизводства можно не только решения, действия или безде-
ятельность субъектов властных полномочий, но и решения, действия и бездействие других субъектов, отнесенных Законом  
«О доступе к публичной информации» к распорядителям публичной информации. Делается вывод, что реализовать право 
обращения в административный суд по делам об обжаловании решений, действий или бездействия распорядителя информа-
ции в части доступа к публичной информации может любое физическое или юридическое лицо, считающее, что его права, 
свободы или законные интересы были нарушены распорядителем публичной информации. Вместе с тем право обращения в 
суд по обжалованию решений, действий или бездеятельности распорядителей публичной информации могут реализовывать 
от имени общественных объединений, не являющихся юридическими лицами, или органы управления общественного 
объединения (если создание таких органов предусмотрено уставом), или лицо, уполномоченное представлять общественное 
объединение (если создание органов управления не предусмотрено уставом).

Ключевые слова: публичная информация, судебная защита, административное судопроизводство, право обращения в 
административный суд, распорядители публичной информации.

The paper studies special aspects of the legal provision and enjoyment of the human right to take legal actions in administrative court 
against decisions, actions or inactivity of public information administrator. It is stressed that it is possible to appeal not only decisions, 
actions or inactivity of authorities under administrative procedure but also decisions, actions or inactivity of other subjects which are 
public information administrators according to the Law of Ukraine “On Access to Public Information”. It is concluded that any natural or 
legal person, who considers that his/her rights, freedoms or legitimate interests have been violated by public information administrator, can 
exercise the right to take legal actions in administrative court against decisions, actions or inactivity of public information administrator 
in the context of access to public information. At the same time, the right to take legal actions in administrative court against decisions, 
actions or inactivity of public information administrator can be realized on behalf of public organizations, which are not legal persons or 
governing bodies of non-governmental organizations (if their establishment stipulated by the charter) or a person authorized to represent 
the non-governmental organization (if their establishment is not stipulated by the charter).

Key words: public information, judicial protection, administrative procedure, right to take legal action in administrative court, 
public information administrator. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. 

Правова сутність інституту права громадян на звер-
нення до суду базується на принципі верховенства 
права як основного принципу державного ладу, який 
визначає умови формування та діяльність правової дер-
жави щодо забезпечення реалізації цього конституцій-

ного права. Цей принцип є вираженням ідеї реалізації 
законних прав і свобод людини та пріоритету її природ-
них прав у суспільстві і знаходить свій прояв у верхо-
венстві Конституції та відповідних законів України. На 
утвердження зазначеного принципу спрямована діяль-
ність усіх судів, в тому числі і адміністративних судів. 

Зазначені обставини свідчать про актуальність 
теми статті та про необхідність проведення дослі-
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дження особливостей реалізації права особи на звер-
нення до адміністративного суду щодо оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної 
інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковане розв’язання проблеми, та виділення 
не вирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячена стаття.

Певні аспекти юрисдикції адміністративних 
судів у сфері доступу до публічної інформації дослі-
джувалися в працях В.Б. Авер’янова, О.М. Бандур-
ки, Ю.П. Битяка, А.О. Грищенко, І.О. Картузової, 
С.В. Ківалова, О.В. Кузьменко, О.В. Нестеренко, 
А.О. Осадчого, В.В. Речицького, В.С. Цимбалюка 
та багатьох інших вітчизняних науковців. 

Разом із тим питання реалізації права на звернення 
до адміністративного суду щодо оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності розпорядника публічної інфор-
мації залишаються в науці адміністративного права 
малодослідженими. До того ж відбулися суттєві зміни 
в адміністративному процесуальному законодавстві, 
що відобразилось на процедурі розгляду публічних 
спорів в адміністративних судах. Зазначене актуалізує 
питання реалізації права особи на звернення до адмі-
ністративного суду щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядника публічної інформації.

Постановка завдань.
Основними завданнями, розв’язанню яких при-

свячена ця стаття, є такі:
1. Дослідити особливості реалізації права особи 

на звернення до адміністративного суду щодо оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 
публічної інформації. 

2. Визначити особливості правового забезпечен-
ня реалізації права особи на звернення до адміні-
стративного суду щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядника публічної інформації. 

Виклад основного матеріалу. 
Передусім хочемо звернути увагу, що стара редак-

ція КАСУ (до 03.10.2017 року) розкривала зміст 
права на звернення до адміністративного суду в роз-
ділі, який безпосередньо було присвячено стадіям 
адміністративного судочинства (ст. 104 Розділу ІІІ), 
тоді як чинний КАСУ вже в Загальних положеннях у  
Розділі І звертає на це увагу (ст. 5 КАСУ). 

Це яскраво свідчить про зміну світогляду зако-
нодавця та суб’єктів законодавчої ініціативи щодо 
пріоритетів під час формулювання положень нор-
мативно-правових актів, в тому числі таких важли-
вих і значимих для національної правової системи, 
як КАСУ. Це правильний підхід, адже КАСУ – це не 
тільки систематизований нормативно-правовий акт, 
що визначає юрисдикцію та повноваження адміні-
стративних судів, встановлює порядок здійснення 
судочинства в адміністративних судах, як це закрі-
плено в ст. 1 КАСУ, а й нормативно-правовий акт, 
який забезпечує реалізацію двох конституційних 
прав особи – на звернення до суду та судовий захист 
(ст. 55 Конституції України). 

Згідно зі ст. 5 КАСУ кожна особа має право 
в порядку, встановленому адміністративним проце-

суальним законодавством, звернутися до адміністра-
тивного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи 
бездіяльністю суб’єкта владних повноважень пору-
шені її права, свободи або законні інтереси. Розгля-
немо особливості реалізації права на звернення до 
адміністративного суду в контексті судового захисту 
прав у сфері доступу до публічної інформації. 

По-перше, якщо буквально тлумачити положен-
ня ч. 1 ст. 5 КАСУ, то виходить, що право зверну-
тися до адміністративного суду виникає лише у тієї 
особи, яка вважає, що її права, свободи або законні 
інтереси були порушені суб’єктом владних повнова-
жень. Справа в тому, що КАСУ, оперуючи терміном 
«суб’єкт владних повноважень», не завжди враховує 
особливості публічного спору, де одним із учасни-
ків спору є не суб’єкт владних повноважень, а інша 
особа, яка, наприклад, Законом «Про доступ до 
публічної інформації» визнається «розпорядником 
публічної інформації». Тому зміст ч. 1 ст. 5 КАСУ 
обов’язково слід розкривати з урахуванням поло-
жень п. 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ, яка конкретизує суб’єкта, 
що порушує права особи у публічній сфері. Дивує, 
що нова редакція КАСУ не врахувала в ст. 5 КАСУ 
всіх особливостей, які нині притаманні публічно-
правовим спорам, що належать до юрисдикції адмі-
ністративних судів. 

У зв’язку з вищесказаним пропонуємо 
ч. 1 ст. 5 КАСУ викласти у такій редакції:

«Кожна особа має право в порядку, встановленому 
цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, 
якщо вважає, що її права, свободи або законні інтереси 
порушені рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 
владних повноважень або іншим суб’єктом, рішення, 
дії чи бездіяльність якого охоплюються юрисдикцією 
адміністративних судів, та просити про захист прав, 
свобод або законних інтересів шляхом: …». 

По-друге, ч. 1 ст. 5 КАСУ акцентує увагу, що 
реалізувати право звернення до адміністративного 
суду може «кожна особа», яка звернулась у поряд-
ку, передбаченому адміністративним процесуаль-
ним законодавством. У такому разі йдеться про 
суб’єктивне право особи. До таких осіб традиційно 
відносять фізичних і юридичних осіб. 

Так, наприклад, згідно з рішенням Конституцій-
ного Суду України від 25.12.1997 року, за конститу-
ційним зверненням громадян Еміра Салі Адаманова, 
Віри Миколаївни Бондаренко, Валентина Кирилови-
ча Великанта, Світлани Олександрівни Дорошенко 
та інших громадян щодо офіційного тлумачення ст. 
ст. 55, 64, 124 Конституції України (справа за звер-
неннями жителів міста Жовті Води) було встановле-
но, що частину 1 ст. 55 Конституції України треба 
розуміти так, що кожному гарантується захист прав 
і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити 
у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, 
особа без громадянства вважають, що їхні права 
і свободи порушені або порушуються, створено або 
створюються перешкоди для їх реалізації або мають 
місце інші ущемлення прав та свобод [1]. 

Отже, реалізувати право на звернення до адміні-
стративного суду може будь-яка фізична особа, яка 
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вважає, що її права, свободи або законні інтереси 
були порушені рішенням, діями чи бездіяльністю 
розпорядника публічної інформації. 

Частина 2 ст. 80 ЦК України закріплює, що юри-
дична особа не просто наділяється цивільною пра-
воздатністю і дієздатністю, а може бути позивачем 
та відповідачем у суді. До того ж п. 1 ч. 1 ст. 19 КАСУ 
підкреслює, що «юрисдикція адміністративних судів 
поширюється на справи у публічно-правових спорах, 
зокрема, спорах фізичних чи юридичних осіб із роз-
порядником публічної інформації щодо оскарження 
його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу 
до публічної інформації». 

Отже, реалізувати право звернення до адміні-
стративного суду може будь-яка юридична особа, 
яка вважає, що її права, свободи або законні інтереси 
були порушені рішенням, діями чи бездіяльністю 
розпорядника публічної інформації. 

У зв’язку з цим слід звернути увагу на певні 
суперечності та неузгодженості чинного Закону «Про 
доступ до публічної інформації» та КАСУ. Напри-
клад, ч. 1 ст. 12 Закону «Про доступ до публічної 
інформації» до запитувачів публічної інформації від-
носить фізичних, юридичних осіб та об’єднання гро-
мадян без статусу юридичної особи (крім суб’єктів 
владних повноважень), а п. 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ до осіб, 
які мають право оскаржити рішення, дії чи безді-
яльність розпорядника інформації, відносить тільки 
фізичних та юридичних осіб. Тобто, якщо керувати-
ся виключно вимогами п. 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ, то вини-
кає ситуація, коли об’єднання громадян без статусу 
юридичної особи вправі бути учасником правовід-
носин щодо реалізації права на доступ до публічної 
інформації, але позбавлене права звернутися до суду 
за захистом порушеного права на доступ до публіч-
ної інформації. Це довічна проблема матеріального, 
процедурного та процесуального адміністративно-
правового регулювання. Адже в науці адміністра-
тивного права вже давно є загальновизнаним підхід, 
що суб’єктами матеріального і процедурного адмі-
ністративного права можуть бути не тільки фізичні 
та юридичні особи, а й інші суб’єкти, що не мають 
статусу юридичної особи. У процесуальних же 
науках, серед яких особливе місце і нині посідають 
кримінальне процесуальне право та цивільне про-
цесуальне право, продовжують зберігатись архаїчні 
догми, одна з яких наголошує на тому, що суб’єктами 
процесуального права, в тому числі і адміністратив-
ного процесуального права, можуть бути виключно 
фізичні або юридичні особи. 

Можна припустити, що порушене право 
об’єднання громадян без статусу юридичної особи 
можна захистити в судовому порядку таким чином:

– до адміністративного суду може звернутися 
один із членів (учасників) громадської організа-
ції, адже громадська організація – це громадське 
об’єднання, засновниками та членами (учасниками) 
якого є фізичні особи (ч. 3 ст. 1 Закону «Про громад-
ські об’єднання») [2, ст. 1];

– до адміністративного суду може звернути-
ся один із членів (учасників) громадської спілки, 

адже громадська спілка – це громадське об’єднання, 
засновниками якого є юридичні особи приватного 
права, а членами (учасниками) такого громадського 
об’єднання можуть бути як юридичні особи приват-
ного права, так і фізичні особи [2, ст. 1]. 

Закон «Про громадські об’єднання» частково дає 
відповідь на зазначену проблему. Закон вимагає:

– від громадських об’єднань, які мають намір 
здійснювати діяльність без статусу юридичної осо-
би (якщо утворення чи обрання органів управлін-
ня не передбачено рішенням про утворення тако-
го об’єднання), в протоколі установчих зборів 
громадського об’єднання вказувати відомості про 
особу (осіб), яка має право представляти громад-
ське об’єднання у правовідносинах з державою 
та іншими особами і вчиняти дії від імені громад-
ського об’єднання без додаткового уповноваження 
(п. 7 ч. 2 ст. 9); 

– від громадських об’єднань, які мають намір 
здійснювати діяльність без статусу юридичної осо-
би (якщо утворення чи обрання органів управлін-
ня передбачено рішенням про утворення такого 
об’єднання), в протоколі установчих зборів громад-
ського об’єднання вказувати відомості рішення про 
утворення (обрання) керівника, органів управління 
громадського об’єднання відповідно до затвердже-
ного статуту (п. 6 ч. 2 ст. 9). У цьому разі органи 
управління громадського об’єднання уповноважені 
представляти громадське об’єднання у правовідно-
синах з державою та іншими особами. 

Таким чином, можна зробити висновок, що реа-
лізувати право звернення до адміністративного суду 
у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності розпорядника інформації у частині доступу 
до публічної інформації може будь-яка фізична чи 
юридична особа, яка вважає, що її права, свободи 
або законні інтереси були порушені розпорядником 
публічної інформації. Право звернення до суду щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпоряд-
ників публічної інформації можуть реалізовувати 
від імені громадських об’єднань, які не є юридич-
ними особами, або органи управління громадського 
об’єднання (якщо створення таких органів передба-
чено статутом), або особа, уповноважена представ-
ляти громадське об’єднання (якщо створення орга-
нів управління не передбачено статутом). 

Разом із тим органи управління громадського 
об’єднання і особи, уповноважені представляти 
громадське об’єднання, не можна віднести ні до 
фізичних, ні до юридичних осіб, а тому в такому разі 
доречними є положення ч. 3 ст. 5 КАСУ, в яких наго-
лошується, що до суду можуть звертатися в інтер-
есах інших осіб органи та особи, яким законом 
надано таке право. Органи управління громадсько-
го об’єднання та особи, уповноважені представляти 
громадське об’єднання, якраз і належать до категорії 
осіб, яким надано право звернення до адміністратив-
ного суду. 

Слід зазначити, що ч. 4 ст. 5 КАСУ дає право на 
звернення до адміністративного суду не тільки при-
ватним суб’єктам (фізичним чи юридичним особам), 
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а й суб’єктам владних повноважень. Втім, посилаю-
чись на положення п. 1. ч. 1 ст. 12 Закону «Про доступ 
до публічної інформації», можна стверджувати, що 
особливості отримання інформації суб’єктами влад-
них повноважень від інших суб’єктів інформацій-
них правовідносин не регламентуються положен-
нями Закону «Про доступ до публічної інформації», 
а тому суб’єкти владних повноважень не можуть 
виступати в статусі запитувачів публічної інформа-
ції, і, як результат, не є особами, що вправі оскар-
жити рішення, дії чи бездіяльність розпорядника 
публічної інформації. 

По-третє, адміністративне процесуальне зако-
нодавство передбачає низку засобів судового захис-
ту порушених прав, свобод або законних інтересів. 
КАСУ одразу ж акцентує увагу на тому, що перелік 
запропонованих засобів захисту прав, свобод або 
законних інтересів у порядку адміністративного 
судочинства є неповним. Адміністративним судом 
можуть бути вжиті й інші засоби, але їх застосуван-
ня має відповідати двом критеріям: 1) такі засоби не 
мають суперечити закону; 2) вони мають забезпечи-
ти ефективний захист прав, свобод, інтересів люди-
ни і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень (ч. 2 ст. 5 КАСУ). 

Аналіз запропонованого переліку засобів судово-
го захисту прав, свобод або законних інтересів дає 
можливість не тільки визначити ймовірні результати 
розгляду справи в рамках адміністративного судо-
чинства (визнання протиправним та нечинним нор-
мативно-правового акта чи окремих його положень, 
визнання протиправним та нечинним індивідуаль-
ного акта чи окремих його положень, визнання дій 
суб’єкта протиправними та зобов’язання утрима-
тись від вчинення певних дій, визнання бездіяльнос-
ті суб’єкта та зобов’язання його вчинити певні дії, 
стягнення з відповідача коштів на відшкодування 
шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, 
дією або бездіяльністю), а й частково визначитись 
з підставами звернення до суду. Так, положення 
ч. 1 ст. 5 КАСУ дають можливість виділити такі під-
стави для звернення фізичної чи юридичної особи: 
а) наявність нормативно-правового акта, положення 
якого цілком чи частково порушують права, свобо-
ди або законні інтереси учасника публічно-правових 
відносин; б) наявність індивідуального акта, зміст 
якого цілком або частково порушує права, свободи 
або законні інтереси учасника публічно-правових 
відносин; в) наявність дій суб’єкта, які є проти-
правними та порушують права, свободи або закон-
ні інтереси учасника публічно-правових відносин;  
г) бездіяльність суб’єкта, що порушує права, свобо-
ди або законні інтереси учасника публічно-право-
вих відносин; ґ) невизначеність правового статусу 
суб’єкта, що не дає змогу встановити факт пору-
шення чи непорушення прав, свобод або законних 
інтересів учасників публічно-правових відносин 
суб’єктом, який прийняв відповідне рішення, вчинив 
певні дії чи взагалі не вчиняв жодних дій (невизна-
ченість компетенції). 

На жаль, запропонований перелік підстав звер-
нення до адміністративного суду є загальним, а тому 
не враховує специфіку юрисдикції адміністративних 
судів за окремими видами публічно-правових спо-
рів. Із запропонованого переліку підстав звернення 
до адміністративного суду можна лише виділити 
загальні форми поведінки суб’єкта владних повно-
важень чи інших розпорядників публічної інформа-
ції, а саме прийняття рішення, вчинення дій та без-
діяльність розпорядника публічної інформації, які 
порушують права учасників правовідносин у сфері 
доступу до публічної інформації. 

Не дає чіткої уяви про підстави звернення до 
адміністративного суду і п. 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ, адже 
в ньому теж йдеться про рішення, дії чи бездіяль-
ність розпорядника інформації у частині доступу 
до публічної інформації. Кожна з перелічених форм 
поведінки може мати безліч відтінків та проявів, які 
є важливими для розуміння підстав звернення особи 
до адміністративного суду у зв’язку з оскарженням 
рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформа-
ції. Отже, КАСУ не деталізує підстави оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформа-
ції, а тому суддям адміністративного суду в такому 
разі слід керуватися положеннями ч. 1 ст. 23 Закону 
«Про доступ до публічної інформації». Саме ця стат-
тя дає детальний перелік підстав, які дають право 
особі звернутися до адміністративного суду з оскар-
женням рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 
публічної інформації. Щоб звернути увагу на різні 
форми прояву рішень, дій та бездіяльності розпоряд-
ників інформації, класифікуємо всі підстави, перелі-
чені в ч. 1 ст. 23 Закону «Про доступ до публічної 
інформації», за цим критерієм:

1) оскаржені можуть бути такі рішення – рішен-
ня про відмову в задоволенні запиту на інформацію, 
рішення про відстрочку в задоволенні запиту;

2) оскаржені можуть бути такі дії – надання недо-
стовірної або неповної інформації, несвоєчасне 
надання інформації; 

3) оскарженими можуть бути такі форми безді-
яльності – ненадання відповіді на запит на інформа-
цію, невиконання розпорядниками обов’язку опри-
люднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону 
«Про доступ до публічної інформації», яка перед-
бачає порядок оприлюднення публічної інформації 
розпорядником. 

При цьому слід звернути увагу на пункт 
7 ч. 1 ст. 23 Закону «Про доступ до публічної інфор-
мації», яка стверджує, що оскарженими в судовому 
порядку можуть бути й інші рішення, дії чи безді-
яльність розпорядників інформації, що порушили 
законні права та інтереси запитувача.

Висновки та перспективи подальших розвідок.
На підставі проведеного дослідження особли-

востей реалізації права на звернення до адміністра-
тивного суду щодо оскарження рішень, дій чи безді-
яльності розпорядника публічної інформації можна 
зробити такі висновки.

1. Зміст ч. 1 ст. 5 КАСУ обов’язково слід розкри-
вати з урахуванням положень п. 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ, 
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яка конкретизує суб’єкта, що порушує права осо-
би у публічній сфері, а саме відносить до таких 
суб’єктів не тільки суб’єктів владних повноважень, а 
й інших суб’єктів, які згідно із Законом «Про доступ 
до публічної інформації» належать до розпорядників 
публічної інформації. 

2. Реалізувати право на звернення до адміністра-
тивного суду у справах щодо оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності розпорядника інформації у части-
ні доступу до публічної інформації може будь-яка 
фізична чи юридична особа, яка вважає, що її права, 
свободи або законні інтереси були порушені розпо-
рядником публічної інформації. Право звернення до 
суду щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльнос-
ті розпорядників публічної інформації можуть реа-
лізовувати від імені громадських об’єднань, які не 
є юридичними особами, або органи управління гро-
мадського об’єднання (якщо створення таких орга-
нів передбачено статутом), або особа, уповноважена 

представляти громадське об’єднання (якщо створен-
ня органів управління не передбачено статутом). 

3. КАСУ не деталізує підстави оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інфор-
мації, а тому суддям адміністративного суду слід 
керуватися положеннями ч. 1 ст. 23 Закону «Про 
доступ до публічної інформації», яка закріплює, що 
оскаржені можуть бути такі форми поведінки розпо-
рядника публічної інформації: рішення (наприклад, 
рішення про відмову в задоволенні запиту на інфор-
мацію, рішення про відстрочку в задоволенні запи-
ту), дії (наприклад, надання недостовірної або непо-
вної інформації, несвоєчасне надання інформації) 
та бездіяльність (наприклад, ненадання відповіді на 
запит на інформацію, невиконання розпорядниками 
обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно 
до ст. 15 Закону «Про доступ до публічної інформа-
ції», яка передбачає порядок оприлюднення публіч-
ної інформації розпорядником). 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

THE PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF SYSTEMATIZATION 
OF ADMINISTRATIVE LEGISLATION OF UKRAINE

У статті акцентується увага на проблемах систематизації сучасного адміністративного законодавства України, що нега-
тивно позначаються на якості адміністративно-правового регулювання й ефективності правозастосовної діяльності органів 
адміністративної юрисдикції. Розкривається поняття, основні види та напрями систематизації адміністративного законодав-
ства, значення кодифікаційної роботи для розвитку вітчизняної правової системи. Пропонуються ймовірні шляхи вирішення 
наявних у цій сфері проблем.

Ключові слова: адміністративне право, систематизація адміністративного законодавства, засоби систематизації, 
кодифікація, реформа адміністративного права.

В статье акцентируется внимание на проблемах систематизации современного административного законодательства 
Украины, которые негативно сказываются на качестве административно-правового регулирования и эффективности право-
применительной деятельности органов административной юрисдикции. Раскрывается понятие систематизации администра-
тивного законодательства, ее основные виды и направления, значение кодификационной работы для развития отечественной 
правовой системы. Предлагаются возможные пути решения существующих в этой сфере проблем.

Ключевые слова: административное право, систематизация административного законодательства, средства систе-
матизации, кодификация, реформа административного права.

The article focuses on the current problems of systematization of modern administrative legislation of Ukraine, which negatively 
affects the quality of administrative and legal regulation and the effectiveness of law enforcement activities of administrative 
jurisdictions. The concept, main types and directions of systematization of administrative legislation, the importance of codification 
work for the development of the domestic legal system are revealed. Proposed ways of solving existing problems in this area are 
offered.

Key words: administrative law, systematization of administrative legislation, means of systematization, codification, reform of 
administrative law.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток укра-
їнської держави характеризується реформуванням 
майже кожної зі сфер, які належать до галузі регу-
лювання адміністративного права, що призводить 
до значного оновлення законодавчої бази. Ухвален-
ня сучасних нормативно-правових актів зумовлене 
інноваційними процесами та перетвореннями, що 
відбуваються на державному рівні, а також необхід-
ністю приведення вітчизняного законодавства у від-
повідність до загальних демократичних принципів 
європейської спільноти, потребою імплементації 
норм міжнародного права.

Процес інтеграції до європейського простору 
впливає і на оновлення вітчизняної адміністративної 
доктрини й актуалізує проблему систематизації дже-
рел права цієї галузі. Вітчизняна юриспруденція досі 
не виробила узгодженого погляду на принципи сис-
темної організації адміністративно-правових норм. 
Систематизація адміністративного права повинна 
ґрунтуватися на загальнотеоретичному уявленні про 
систему права та засадах її внутрішньої організації.

Обговорення проблем джерел адміністративно-
го права, їх змістовного насичення, систематизації 
й ефективної реалізації повинна мати теоретичний 
і науково-практичний характер. Важливим є досяг-
нення загальнонаукового розуміння вихідних засад 

систематизації норм адміністративного права як 
норм фундаментальної галузі.

Ефективне реформування вітчизняного адміні-
стративного права неможливе без чіткого уявлення 
про його внутрішню структуру та взаємозв’язок її 
складових елементів. Важливим також є деталь-
не дослідження термінологічного ряду, вихідних 
засад щодо систематизації адміністративного зако-
нодавства, проблем сьогодення, перспектив розви-
тку та сучасних підходів до систематизації адміні-
стративного права. Тільки системний підхід здатен 
забезпечити узгодженість, гармонійність і комплек-
сність організаційного впливу на сферу адміністра-
тивно-правового регулювання.

Аналіз останніх досліджень. Виявленню недолі-
ків адміністративно-правового регулювання, окрес-
ленню перспектив і пропозицій щодо його вдоско-
налення присвячували свої праці А.М. Бандурка, 
І.В. Болокан, Л.В. Коваль, А.Т. Комзюк, В.К. Колпа-
ков, Д.М. Лук’янець, О.І. Миколенко, С.Г. Стецен-
ко. Проблеми, що стосуються систематизації різних 
інститутів галузі адміністративного законодавства 
України, досліджували Д.С. Астахов, Т.О. Коломо-
єць, І.О. Федоров. Наукові ж дослідження стосовно 
системи джерел адміністративного права здійсню-
валися переважно на рівні навчальної літератури 
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такими науковцями, як: В.Б. Авер’янов, В.М. Бев-
зенко, В.І. Курило, С.М. Мойсак, Р.С. Мельник. 
Виявленню перспектив систематизації значну увагу 
приділяли Р.Л. Анахасян, А.І. Граціонова, Р.Г. Галю-
ка, Л.М. Добробог, С.Г. Мелека, Г.М. Сарибаєва, 
О.М. Чашина. Але, на жаль, комплексне досліджен-
ня в юридичній літературі відсутнє.

Мета статті – дослідити проблеми системати-
зації адміністративного законодавства, перспектив 
розвитку кодифікаційних процесів, з’ясувати зна-
чення систематизації як необхідної умови форму-
вання якісно нової нормативної бази України у сфері 
публічно-правових відносин.

Виклад основного матеріалу. В Україні Кон-
цепцією реформи адміністративного права України, 
підготовленою за дорученням Кабінету Міністрів 
України у травні 1997 р., «юридична наука спробува-
ла належним чином реалізувати свій потенціал щодо 
концептуального обґрунтування напрямів і шляхів 
реформування однієї з фундаментальних галузей 
національного права» [2, с. 63] Як зазначає академік 
В.Б. Авер’янов, сукупність актів адміністративного 
законодавства виступає одним з елементів, що вхо-
дять до предмету реформи адміністративного права 
як зовнішня форма галузі адміністративного права. 
Крім того, свого часу у Концепції адміністративної 
реформи від 11 червня 1999 р. одним із напрямів 
реформи визначалося створення нової правової бази, 
що регламентуватиме державне управління в Україні.

Аналізуючи сучасний стан адміністративного 
законодавства України, слід відзначити, що воно сер-
йозно трансформується під впливом як внутрішніх, 
так і зовнішніх факторів. Внесення змін і доповнень 
протягом останніх років до Основного закону дер-
жави, кодифікованих актів, законодавчих актів в усіх 
сферах життя мало суттєвий вплив на норми адміні-
стративного права. Зокрема, збільшується кількість 
підзаконних актів, багато з яких містять норми адмі-
ністративного права. Варто також зазначити, що на 
нього суттєво впливає глобалізація та європейська 
інтеграція.

Починаючи з кінця 2014 р., в Україні посилилися 
євроінтеграційні процеси, зумовлені тісної співпра-
цею з Європейським Союзом і його органами, і це 
не могло не вплинути на адміністративне законодав-
ство. Необхідність гармонізації адміністративного 
законодавства України з відповідним законодав-
ством ЄС вимагає як системного перегляду чинних 
нормативно-правових актів, так і прийняття нових. 
Цей процес має супроводжуватися упорядкуван-
ням адміністративного законодавства України. Крім 
того, сьогодні воно майже не кодифіковано, тому від-
шукати необхідні норми, правила поведінки інколи 
доволі складно. Отже, систематизація законодавства 
є необхідною у зв’язку з накопиченням великої кіль-
кості розрізнених актів, окрема кількість яких втра-
тила силу, хоча формально акти не були скасовані, 
суперечливістю законів, виданих у різний час, і неу-
згодженістю термінології.

Систематизація – це діяльність з упорядкуван-
ня й удосконалення нормативного матеріалу шля-

хом його обробки і розміщення за класифікаційни-
ми критеріями, що обираються відповідно до тих 
завдань, які розв’язуються цією діяльністю. Про-
фесор О.Ф. Скакун визначила систематизацію як 
«офіційну діяльність, спрямовану на впорядкування 
та вдосконалення законодавчих і підзаконних актів, 
приведення їх до єдиної внутрішньої погодженої 
системи» [11, с. 384]. Г.М. Сарибаєва доречно зазна-
чає, що поняття «систематизація адміністративного 
законодавства» має бути стислою, наприклад: «сис-
тематизація законодавства – це діяльність, спрямова-
на на впорядкування нормативних актів, приведення 
їх до певної системи» [10, с. 137].

Систематизація може мати на меті створення єди-
ного зведеного акта, що на основі загальних прин-
ципів вперше або по-новому регулюватиме певну 
галузь суспільних відносин. Іноді завданням систе-
матизації є лише впорядкування чинного законодав-
ства, без зміни його змісту, з найретельнішим аналі-
зом нормативного матеріалу, з якого, якщо можливо, 
має бути усунуто все, що створює труднощі для 
застосування законодавства на практиці. Внаслідок 
систематизації законодавства вдосконалюється сис-
тема права, вона є постійною формою її розвитку 
та впорядкування.

В адміністративному праві суттєвою проблемою 
є відсутність у законодавця чітких критеріїв систе-
матизації норм права взагалі та норм адміністра-
тивного права зокрема. Слід погодитися з думкою 
О.Ф. Скакун, що «систематизація норм чинного 
законодавства завжди повинна бути спрямована на 
досягнення таких цілей, як: 1) доступність; 2) зруч-
ність у використанні; 3) ліквідація прогалин законо-
давства; 4) об’єднання нормативного матеріалу, тоб-
то приведення його в єдину внутрішньо узгоджену 
систему; 5) підвищення якості й ефективності зако-
нодавства» [11, с. 278]. Враховуючи загальні напря-
ми систематизації, слід виділити ряд проблемних 
моментів такого процесу в адміністративному зако-
нодавстві.

Систематизація забезпечує доступність зако-
нодавства для суспільства, забезпечення суб’єкта 
права необхідною нормативно-правовою докумен-
тацією. Доступність широкому населенню норматив-
ного матеріалу адміністративного права забезпечує 
запровадження в сферу публічного адміністрування 
європейських принципів. Це зумовлює можливість 
кожної особи з першоджерел знати свої права та сво-
боди, вимоги, які пред’являє до них держава. Однак 
об’ємність, перенавантаженість підзаконними акта-
ми, розшарування національного адміністративного 
законодавства ускладнюють його доступність. Якщо 
обмежується доступність, то ускладнюється або вза-
галі унеможливлюється інший принцип – зручність 
у використанні. Як зазначає О.М. Миколенко, «тіль-
ки належна систематизація законодавства дасть змогу 
досягнути необхідного рівня правової культури насе-
лення та професіонально-юридичної культури право-
застосувачів. Саме на досягнення цієї мети і повинна 
бути спрямована розробка Проекту Кодексу України 
про адміністративну відповідальність» [8, с. 56].
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Що стосується ліквідації прогалин в адміністра-
тивному законодавстві, то це гостра проблема сьо-
годення, оскільки процес інтенсивної кодифікації 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. не був завершений. Від-
повідно до Концепції реформи адміністративного 
права України (1997 р.) серед першочергових кодек-
сів, що пропонувалося тоді підготувати, були визна-
чені: «Адміністративно-процедурний кодекс (адмі-
ністративні несудові процедури); Адміністративний 
судово-процесуальний кодекс (адміністративне 
судочинство), Кодекс адміністративної відповідаль-
ності (розгляд справ про адміністративні проступ-
ки); Кодекс поведінки і дисциплінарної відпові-
дальності державних службовців, Кодекс державної 
служби, Кодекс загального адміністративного права 
[5, с. 42]. Але Верховною Радою України було при-
йнято лише Кодекс адміністративного судочинства 
України у 2005 р. Незважаючи на численні наукові 
роботи, присвячені адміністративно-процедурним, 
адміністративно-деліктним та іншим питанням адмі-
ністративного права, всі інші зазначені вище проек-
ти нормативно-правових актів такі не були прийняті, 
що негативно впливає на проведення адміністра-
тивної реформи в Україні [4, с. 98]. Крім того, існує 
значна кількість прогалин у чанному адміністра-
тивно-деліктному праві (наприклад, відсутнє визна-
чення малозначності адміністративного проступку 
(ст. 22КУпАП) та не чітко прописано порядок від-
шкодування майнової шкоди, заподіяної адміністра-
тивним проступком (ст. 40, 329, 330 КУпАП)) [1].

Ще однією метою систематизації є об’єднання 
нормативного матеріалу, приведення його в єдину 
внутрішньо узгоджену систему, оскільки ефективне 
реформування адміністративного права неможливе 
без чіткого уявлення про його внутрішню структуру 
та взаємозв’язок її складових елементів. Тільки сис-
темний підхід здатен забезпечити узгодженість, гар-
монійність і комплексність організаційного впливу 
на сферу адміністративно-правового регулювання.

З огляду на це система адміністративного права 
повинна розглядатися як цілком автономна систе-
ма юридичних норм, котра має принципово відмін-
ний зміст і будову. Деякі автори (С.М. Алфьоров, 
С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін) залеж-
но від широти охоплення адміністративно-право-
вих норм виділяютьу їх системі три нормативні 
блоки (частини): загальну, особливу та спеціальну 
[9, с. 11–12]. Крім того, вони допускають можливість 
виділення в них самостійних підгалузей та / або 
інститутів. Р.С. Мельник поділяє на інститути тільки 
загальну частину (загальне адміністративне право) 
[9, с. 10], Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко – 
тільки особливу [3, c. 38], а Т.П. Мінка – тільки спеці-
альну [7, c. 125]. Більш того, Н.А. Мазаракі є прихиль-
ником думки, згідно з якою загальне адміністративне 
право поділяється виключно на інститути, а особли-
ве – лише на підгалузі [6, с. 194]. Аналіз наведених 
вище поглядів, з одного боку, свідчить про неодноз-
начне бачення системи адміністративного права серед 
науковців, а з іншого – змушує констатувати недоско-
налість багатьох теоретичних конструкцій.

Систематизація повинна бути направлена на під-
вищення якості й ефективності адміністративного 
законодавства. На жаль, реаліями сьогодення є наяв-
ність великої кількість нормативно-правових актів, 
суттєве оновлення значної кількості норм адміністра-
тивного права, тенденція щодо збільшення прийнят-
тя як законодавчих, так і підзаконних актів, постійні 
зміни та доповнення уже чинних нормативно-право-
вих актів. Все це призводить до перенавантаженос-
ті національного адміністративного законодавства, 
розпорошеності норм, не вирішеності проблеми 
диспропорції у співвідношенні між законами та під-
законними актами тощо. Така ситуація негативно 
позначається на ефективності реалізації норм адміні-
стративного законодавства, тобто ускладнює процес 
виконання обов’язків, використання суб’єктами їх 
прав, дотримання заборон, застосування суб’єктами 
владних повноважень адміністративних норм.

Отже, протягом понад двадцяти останніх років 
положення про систематизацію адміністративного 
законодавства є недостатньо реалізованими.

Сучасна правова наука використовує чотири 
засоби систематизації законодавства (в т. ч. адміні-
стративного): створення нового акта – кодексу – або 
іншого акта, що наближається за своїми юридични-
ми якостями до кодексу, шляхом переробки чинних 
норм права, а також доповнення їх новими норма-
тивними розпорядженнями; підготовка і видан-
ня різних збірників законів та інших нормативних 
актів; об’єднання сукупності малих актів, виданих 
з одного або кількох взаємозалежних питань, в один 
найбільш повний акт; збір необхідних нормативних 
актів державними органами й юридичними особами, 
їх обробка, розміщення і зберігання за певною сис-
темою.

Одним із напрямів адміністративної реформи 
є створення нової кодифікованої бази. Як зауважує 
Є.А. Гетьман, «кодифікація адміністративного зако-
нодавства є формою систематизації, яка здійснюєть-
ся у процесі законотворчої діяльності, результатом 
чого має стати прийняття нового кодифікаційно-
го акта» [4, c. 99]. Це направлено на надання зако-
нодавству досконалого характеру, системності, 
узгодженості. У системі адміністративного права, 
враховуючи його динамічність, рухливість, масш-
табність сфер суспільного та державного життя, що 
регулюються його нормами, чітко виявляється не 
доречність і складність створення такого єдиного 
кодифікованого акта (як свого часу пропонувало-
ся – «кодексу кодексів»). Це зумовлено можливою 
нестабільністю такого документа внаслідок дина-
мізму публічно-владних відносин, а також значними 
обсягами та незручністю використання і реалізації. 
Крім того, така кодифікація в більшості країн Євро-
пейського Союзу не проводиться. Отже, доцільною 
є кодифікація за окремими сферами та інститута-
ми адміністративно-правового регулювання, тобто 
«поетапна», «секторальна», спеціальна (інституцій-
на) та міжгалузева (комплексна) кодифікація.

У більшості країн Європейського Союзу, комп-
лексне публічне забезпечення прав і свобод людини  
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та громадянина на всіх етапах публічного адміні-
стрування здійснюється своєрідною тріадою кодек-
сів – адміністративно-процедурним кодексом, 
кодексом про адміністративні проступки, кодексом 
адміністративного судочинства. Сьогодні в Україні 
діють дві з трьох складових частин. Кодекс України 
про адміністративні правопорушення був прийнятий 
ще 07 грудня 1984 р., і до нього протягом останніх 
майже тридцяти років було прийнято багато змін. 
Таким чином, він вимагає вже не доповнень, а онов-
лення та модернізації, заміни на концептуально новий, 
який має бути системно побудований на новій консти-
туційно-правовій базі з урахування вимог сьогодення. 
Інший кодифікований акт – це Кодекс адміністра-
тивного судочинства України (від 06 липня 2005 р.), 
який у новій редакції від 04 листопада 2018 р. майже 
повністю відповідає вимогам правової демократичної 
держави, повною мірою задовольняє вимоги ефек-
тивного нормативного врегулювання. Що стосуєть-
ся проекту Адміністративно-процедурного кодексу 
України, то наприкінці травня 2011 р. він був ухвале-
ний для подання до парламенту урядом України, але, 
на жаль, до Верховної Ради України від уряду так і не 
надійшов. Пізніше було зроблено ще декілька спроб 
підготовки проектів цього кодексу, і 03 грудня 2012 р. 
новий проект був зареєстрований Верховною Радою 
України, але вже 12 грудня він був відкликаний на 
доопрацювання. Отже, розробка та прийняття Адмі-
ністративно-процедурного кодексу України є особли-
во актуальними для України, оскільки досі більшість 
процедурних елементів відносин суб’єктів владних 
повноважень із громадянами або не регулюються 
законодавством взагалі, або ж регулюються підзакон-
ними нормативно-правовими актами.

Крім того, тривалий час серед адміністративістів 
обговорюється потреба ухвалення низки кодифіко-
ваних актів, що повинні об’єднати норми за пред-
метом публічно-правового регулювання значної 
(комплексної) сфери суспільних відносин у галузі 
державної діяльності, галузі господарства або соці-
ально-культурного будівництва. Часто піднімається 
питання про необхідність прийняття таких кодексів, 
як Міграційний, Медичний, Службовий, Інформа-
ційний, Муніципальний, Освітянській тощо. Ухва-
лення цих кодифікованих актів сприятиме ефек-
тивності реалізації адміністративно-правових норм 
в усіх формах: додержання, використання, виконан-
ня, застосування.

Серед проблем систематизації та кодифікації 
адміністративного законодавства слід також виділи-
ти т. зв. «супроводжуючі» процеси. Одним із таких 

є оновлення та формулювання термінологічного 
галузевого ряду. Безвідповідальне ставлення законо-
давця до термінологічного ряду приводить до нео-
днозначного розуміння, складностей трактування на 
практиці та потребує додаткового офіційного тлу-
мачення. Необґрунтоване використання юридичної 
термінології, відсутність нормативного закріплення 
норм-дефініцій, норм-принципів, норм-декларацій 
може призвести до зловживання бланкетними нор-
мами, оціночними поняттями, відставання зако-
нодавчої бази від розвитку суспільних відносин, 
зловживання положеннями у процесі виконання 
повноважень органами публічної влади тощо.

Висновки. Враховуючи проведений аналіз, слід 
відзначити, що систематизація нормативно-пра-
вових актів дає можливість оглянути весь масив 
чинного законодавства; виявити й усунути неузго-
дженості, суперечності, прогалини правового регу-
лювання; підвищити ефективність законодавства; 
зробити законодавство інформаційно доступнішим, 
зручнішим для використання, полегшити пошук 
потрібної норми; сприяти вивченню і дослідженню 
законодавства; зробити його інтелектуально доступ-
нішим (полегшити з’ясування змісту норм); сприя-
ти правовому вихованню громадян, формуванню їх 
правосвідомості.

В основу систематизації адміністративного зако-
нодавства повинно бути покладено його упорядку-
вання, структурне оновлення (своєрідне очищення 
від рутини, застарілості, множинності та відомчої 
зарегламентованості), визначення пріоритетних 
напрямів розвитку, вдосконалення процесу підго-
товки та прийняття законів, механізму їхнього вико-
нання, виявлення та скасування актів, що суперечать 
Конституції України та міжнародним актам.

Систематизація адміністративного законодавства 
не може бути проведена шляхом прийняття єдиного 
кодифікованого акта, тому більш доречною й ефек-
тивною буде галузева та спеціальна (інституційна) 
кодифікація шляхом упорядкування окремих інсти-
тутів і підгалузей адміністративного права.

На сучасному етапі реформування правової сис-
теми, систематизації та кодифікації адміністратив-
ного законодавства важливо завершити черговий 
етап кодифікації адміністративно-процедурного 
й адміністративно-деліктного законодавства. З цією 
метою слід впроваджувати позитивний досвід бага-
тьох європейських країн, доцільно створити спеці-
ально уповноважений орган (комісію з кодифікації), 
спрямований на комплексну модернізацію й удоско-
налення чинного адміністративного законодавства.
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REASONS FOR THE DISCRETION OF THE CONTROLLING BODIES 
IN THE SPHERE OF TAXATION

У статті проаналізовано підстави розсуду контролюючих органів у сфері оподаткування як специфічну легітимуючу осно-
ву дискреції. Автор розкриває визначення понять «підстава розсуду», «правова колізія». Зазначено, що колізії у праві є нега-
тивним явищем, а для їх подолання суб’єкт правозастосування повинен здійснити вияв розсуду, пов’язаний із конструюван-
ням власних алгоритмів поведінки в умовах такої колізійності.

Ключові слова: підстава розсуду, правова колізія, оціночні поняття, податкове законодавство, оподаткування, платник 
податків.

В статье проанализированы основания усмотрения контролирующих органов в сфере налогообложения как специфи-
ческая легитимирующая основа дискреции. Автор раскрывает определение понятий «основание усмотрению», «правовая 
коллизия». Отмечено, что коллизии в праве являются негативным явлением, а для их преодоления субъект правоприменения 
должен осуществить проявление усмотрения, связанное с конструированием собственных алгоритмов поведения в условиях 
такой коллизийности.

Ключевые слова: основание усмотрения, правовая коллизия, оценочные понятия, налоговое законодательство, налого-
обложение, налогоплательщик.

The article analyzes the reasons for the discretion of the controlling bodies in the sphere of taxation as a specific legitimate basis 
of discretion. The author, based on the analysis of the works of scientists, reveals the definition of such concepts as “the basis for 
discretion”, “legal collision”. It is noted that collisions in the law are definitely a negative phenomenon, and in order to overcome 
them, the subject of law enforcement must exercise the discretion expressed in the design of his own behavior algorithms under such 
collision.

Key words: basis of discretion, legal conflict, appraisal concepts, tax legislation, taxation, taxpayer.

Реалізація розсуду контролюючих органів не 
може бути безпідставною. Безпідставний розсуд 
контролюючого органу може визначатися як своє-
рідний свавільний акт, який не може породжувати 
жодних правових наслідків. У цьому разі йдеться 
про підставу розсуду як специфічну легітимуючу 
основу дискреції.

Необхідність наявності підстав для розсуду 
зумовлюється в т. ч. й приписами Конституції Укра-
їни. Йдеться про ч. 2 ст. 19 Конституції України, де 
зазначається, що органи державної влади й орга-
ни місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України [6]. З відповідної норми вбача-
ється, що будь-який орган державної влади, в т. ч. 
й контролюючий орган, може діяти лише на підставі, 
що передбачена законом. Незважаючи на той аспект, 
що дискреція завжди пов’язується з таким терміна-
ми, як «свобода вибору», «вільне обрання алгоритму 
поведінки», ми все ж таки повинні чітко усвідомлю-
вати, що без нормативно визначених підстав реаліза-
ція дискреції є неможливою.

З огляду на викладене вбачаємо за необхідне нада-
ти визначення такому поняттю, як «підстава розсу-
ду». Так, В.В. Вапнярчук говорить, що підстава роз-
суду – це нормативно закріплене підґрунтя, що надає 
суб’єкту правозастосування можливість дискреційного 
застосування нормативних приписів [3]. М.Б. Рісний 
відзначає, що підстави розсуду – це об’єктивно визна-

чені складові елементи правової системи, за посеред-
ництвом яких виникає можливість обрання одного 
з нормативно допустимих варіантів правозастосовно-
го, публічно-владного рішення [16, c. 185–186].

Наведені підходи до розуміння підстав розсуду 
дозволяють виділити нам власні теоретичні аспек-
ти їх застосування. Так, наведені дефініції не вклю-
чають у себе моменти, які стосуються фактичних 
обставин, без наявності яких розсуд не може бути 
реалізований. Такий підхід зумовлюється тим, що 
дискреція не є синтетичною категорією, а отже, вона 
завжди має прив’язку до об’єктивних реалій. Крім 
цього, ми в жодному разі не заперечуємо той факт, 
що можливість реалізації розсуду випливає з припи-
сів законодавства.

Хотілося б звернути увагу на той аспект, що мож-
ливість реалізації розсуду може бути прямо детермі-
нована в конкретній нормі (нормах) або ж виводи-
тися опосередковано (зумовлюватися колізійністю 
нормативних положень, прогалинами у праві, наяв-
ністю оціночних понять). Відповідно ми пропонує-
мо таке визначення поняття: підстави розсуду – це 
зумовлене приписами чинного законодавства (пря-
мо або опосередковано) та фактичними обстави-
нами підґрунтя для реалізації міри свободи у разі 
прийняття рішень, вчинення дій чи конструювання 
алгоритмів юридично значущої поведінки. Загальна 
дефініція поняття «підстав розсуду» може бути рів-
ною мірою застосована також у контексті визначен-
ня підстав розсуду контролюючого органу.
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З вищезазначеного вбачається, що підстави роз-
суду можуть бути підрозділені на:

а) фактичні підстави;
б) правові підстави.
Потрібно відзначити, що реалізуються відповід-

ні підстави тільки у своїй єдності. Так, фактичними 
підставами розсуду є конкретні життєві обставини 
(суспільні відносини на певному конкретному ета-
пі їх розвитку), з якими закон пов’язує можливість 
реалізації розсуду. Водночас фактичні обставини не 
можуть автоматично формувати підставу розсуду – 
для цього повинна бути відповідна нормативна осно-
ва. Без прямої вказівки в законі або ж опосередко-
вано встановленої нормативної підстави розсуд бути 
реалізований не може. Таким чином, тільки єдність 
(одночасний збіг) фактичної та нормативної підста-
ви забезпечують валідність розсуду.

Більш послідовним є зосередження уваги саме 
на нормативних підставах застосування розсуду. 
Так, О.І. Рарог і Ю.В. Грачова визначають можли-
вість застосування розсуду тільки у зв’язку з чітко 
сформульованою волею нормотворця про наявність 
дискреції [15, c. 90]. Тобто акцент науковців було 
зміщено в бік прямо встановлених нормативних під-
став розсуду. Відмінну позицію займає М. Б. Рісний, 
котрий визначає такі підстави реалізації розсуду:

а) прогалини у нормативному регулюванні;
б) колізійність нормативних приписів;
в) наявність відносно визначених нормативних 

приписів [16, c. 185–186].
Вищезазначена позиція зосереджена на підста-

вах, які хоч і зумовлені нормативним регулюванням, 
проте їх зумовленість має опосередкований характер. 
Фактично акцент ставиться на певній мірі дефек-
тності нормативного регулювання (колізії та про-
галини) або ж наявності недостатньо нормативно 
визначених понять як підстав реалізації розсуду. 
Визначає наявність як прямо встановлених у норма-
тивних приписах, так й опосередковано зумовлених 
підстав розсуду В.В. Вапнярчук вказує, що підстава-
ми розсуду можуть бути:

а) диспозитивні норми права;
б) відносно визначені нормативні приписи;
в) наявність оціночних понять [3].
А.О. Березін пов’язує підстави розсуду виключ-

но з дефектами права, до яких вчений відносить 
прогалини в праві та колізії нормативних положень 
[1, c. 56–62]. Такий підхід не можна визначити послі-
довним через його фрагментарність. Як уже відзна-
чалося, дефекти нормативного регулювання також 
можуть розглядатися як підстави розсуду, однак не 
потрібно забувати про пряму чи опосередковану вка-
зівку в праві на можливість реалізації розсуду, яка, 
втім, не має жодних ознак дефектності.

Фактично нормативно зумовлені підстави реалі-
зації розсуду можна поділити на:

а) позитивні підстави;
б) негативні підстави.
Позитивними підставами є підстави, які випли-

вають із позитивного правозастосування (коли мож-
ливість дискреції визначається нормативно право-

вим приписом як право суб’єкта діяти на власний 
розсуд). Тобто позитивна підстава розсуду завжди 
пов’язується з правом приймати рішення на влас-
ний розсуд. Ключовим у цьому разі є слово «право». 
Відповідне право прямо встановлено в законі або 
ж випливає із системного тлумачення нормативних 
приписів. Що ж стосується негативних підстав реа-
лізації розсуду, то вони пов’язані з певною мірою 
недосконалістю нормативного регулювання.

Такі підстави також випливають із приписів 
права, проте природа їх походження є відмінною 
від позитивних підстав. Відповідні підстави мають 
місце у зв’язку з необхідністю впорядкування пра-
возастосовної практики. Тобто їх мета – виправлен-
ня наслідків недосконалості нормотворчої техніки 
для забезпечення послідовного розвитку правозас-
тосовної практики. У межах податково-правового 
регулювання відповідна група підстав розсуду має 
неабияке значення в силу положень принципу-пре-
зумпції правомірності рішень платника податків, що 
якраз і направлений на утвердження права платника 
податків проявити розсуд для подолання негативних 
наслідків непослідовності нормативного конструю-
вання положень податкового законодавства.

До негативних підстав розсуду ми відносимо:
а) колізійність приписів законодавства;
б) прогалини у нормативному регулюванні;
в) наявність оціночних понять.
Надалі вбачаємо за доцільне розглянути відповід-

ні негативні підстави розсуду та проаналізувати їхнє 
значення в податковому правозастосуванні.

Колізійність приписів податкового законодав-
ства як підстава розсуду. Насамперед потрібно 
зазначити, що колізії у праві є безумовно негативним 
явищем, а для їх подолання суб’єкт правозастосу-
вання повинен здійснити вияв розсуду, пов’язаний 
із конструюванням власних алгоритмів поведінки 
в умовах такої колізійності. Колізії отримують свій 
вияв у т. ч. й у сфері оподаткування, що призводить 
до необхідності пошуку суб’єкту таких відносин 
шляхів їх подолання. Перш ніж перейти до розгляду 
цієї проблематики, потрібно дати визначення понят-
тю «правова колізія».

Етимологічно поняття слово «колізія» походить 
від латинського «collisio», що означає «протиріччя», 
«зіткнення», «розбіжність» [4, c. 554]. Д.Д. Лилак 
визначає поняття «правова колізія» з позицій широ-
кого підходу. Так, під правовою колізією науковець 
розуміє будь-які протиріччя та розбіжності, що 
мають місце у правовій системі конкретного сус-
пільства, які отримують свій вияв у правових теорі-
ях, концепціях, правосвідомості, правових поглядах, 
у сфері правозастосування тощо [9, c. 34].

Б.В. Малишев пропонує вузький підхід до розу-
міння такого поняття, як «правова колізія». Вчений 
визначає її як специфічне правове протиріччя, що 
виникає щонайменше між двома нормативними при-
писами, які регламентують тотожні суспільні відно-
сини, проте в силу розбіжності закріплених у їх меж-
ах механізмів нормативного регулювання не можуть 
бути одночасно застосовані, у зв’язку з чим у цілях 
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правозастосування виникає об’єктивна необхідність 
обрати одну конкретну норму [11, c. 92]. Більш послі-
довним, на нашу думку, є вузький підхід до розкрит-
тя змісту поняття «правова колізія». У зв’язку з цим 
пропонуємо таку лаконічно сформульовану дефіні-
цію: правова колізія – це суперечність, яка виникає 
між нормами права, що регламентують однакові сус-
пільні відносини та має своїм наслідком звернення 
до колізійних принципів права та / або колізійних 
норм з метою привнесення визначеності у правозас-
тосовну практику.

Подолання колізій у праві можливе за посеред-
ництвом:

а) колізійних норм;
б) колізійних принципів.
З позитивістської позиції пріоритетність у право-

застосовному аспекті належить колізійним нормам 
перед колізійними принципами. Відповідний підхід 
зумовлюється тим, що колізійні норми є норматив-
ним явищем. Відповідні норми отримують свою фік-
сацію в межах нормативно-правових актів і визна-
чають спеціальний порядок подолання колізій, які 
виникають у тій чи іншій сфері суспільних відносин. 
В окремих випадках колізійні норми можуть прямо 
суперечити колізійним принципам, встановлюючи 
правила відмінні від тих, що визначаються такими 
принципами.

Що ж до колізійних принципів, то вони є кате-
горією доктринального характеру. Колізійні принци-
пи є стійкими загальновизнаними правилами подо-
лання колізій у праві, розроблені правозастосовною 
практикою й обґрунтовані в межах правової док-
трини. Доктринальність таких принципів зумовлю-
ється тим, що відповідні принципи функціонують 
поза межами формалізованих джерел права. Вони 
є загальновизнаними аксіомами, якими повинен 
керуватися суб’єкт правозастосування у разі колізій-
ності правових положень. До колізійних принципів 
відносять такі правила:

а) спеціальний закон має перевагу над загальним 
законом (lex specialis derogat generalis);

б) новий закон має перевагу над старим законом 
(lex posterior derogat priori);

в) новий загальний закон не має переваги над ста-
рим спеціальним законом (lex posterior generalis non 
derogat priori speciali) [12, c. 106];

г) нормативний акт вищої юридичної сили (закон) 
має пріоритет над нормативним актом нижчої юри-
дичної сили (підзаконний нормативний акт) (lex 
superior derogate elegy interioi) [14, c. 39].

Безумовно, такі колізійні принципи можуть 
лягати в основу колізійних норм, проте за відповід-
ної ситуації принцип виступає тільки своєрідним 
«ідейним джерелом» такої норми. Сам же колізій-
ний принцип знаходиться ніби «над» нормативним 
регулюванням. Проте це не означає пріоритетності 
положень колізійних принципів над нормативно-
встановленими правилами колізійних норм. Звичай-
но, з погляду юснатуралізму, колізійні принципи роз-
глядаються як такі, що мають превалююче значення 
перед колізійними нормами.

Однак, дотримуючись вимог юридичного фор-
малізму, ми не можемо однозначно підтримати таку 
думку. Абсолютизація колізійних принципів за раху-
нок применшення ролі колізійних норм права, без-
умовно, не може розглядатися як позитивна практи-
ка. Водночас ми не заперечуємо в окремих випадках 
можливість послідовного, одночасного застосуван-
ня як колізійних норм, так і колізійних принципів. 
Зокрема, така ситуація можлива у сфері податкового 
правозастосування. Крім того, потрібно зауважити, 
що вона прямо пов’язана з реалізацією розсуду.

На наше переконання, саме принцип-презумпція 
правомірності рішень платника податків є тим норма-
тивним приписом, який дозволяє органічно поєдну-
вати вимоги колізійних принципів і прямий припис 
колізійної норми, у межах якої й отримує своє фор-
малізоване закріплення це презумптивне положення. 
Так, відповідно до пп. 4.1.3 п. 4.1 ст. 4 Податкового 
кодексу України в разі, якщо норма закону чи іншо-
го нормативно-правового акта, виданого на підставі 
закону, або якщо норми різних законів чи різних нор-
мативно-правових актів припускають неоднозначне 
(множинне) трактування прав та обов’язків платни-
ків податків або контролюючих органів, внаслідок 
чого є можливість прийняти рішення на користь 
як платника податків, так і контролюючого органу, 
презюмується правомірність рішень саме платника 
податків [13].

Фактично вищезазначене правило надає платни-
ку податків право розсуду в тому разі, коли норми 
права не встановлюють однозначного алгоритму 
поведінки. За відповідної ситуації платник податків 
за власним розсудом може обрати найбільш опти-
мальний для нього алгоритм поведінки. Положення 
пп. 4.1.3 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України 
певною мірою є колізійною нормою, яка опосередко-
вано встановлює, в т. ч., і правило подолання колізій 
у податковому правозастосуванні.

Так, відповідне колізійне правило можна сфор-
мулювати таким чином: «неоднозначне (множинне) 
трактування прав та обов’язків платників податків 
або контролюючих органів зумовлює можливість 
вибору платником податків алгоритму власної пове-
дінки». Така норма є загальною за своїм характером, 
оскільки не основується на жодному із загальних 
принципів подолання колізій. У ній відсутня будь-
яка колізійна пріоритетність (немає прив’язки ані до 
критерію спеціалізації, ані до темпорального крите-
рію, ані до критерію юридичної сили). Такий стан 
справ нібито дозволяє зробити висновок, що у разі 
колізій нормативних положень податкового зако-
нодавства платник податків може не зумовлювати 
вибір алгоритму власної поведінки на основі загаль-
них правил колізійних принципів.

Однак ми все ж таки наголошуємо на доціль-
ності з боку платника податків якраз обирати той 
порядок реалізації власних прав або ж виконання 
обов’язків, який би відповідав вимогам колізійних 
принципів. Таким чином, реалізація відповідної 
колізійної норми органічно взаємодіяла б з колізій-
ними принципами.
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Прогалини у податковому праві як підстава 
реалізації розсуду. Специфічною підставою роз-
суду є прогалина у нормативному регулюванні кон-
кретного аспекту суспільних відносин. Прогалини 
у правовому регулюванні слід детермінувати як 
негативне явище у праві. Відсутність нормативного 
регулювання ставить перед суб’єктом правозастосу-
вання необхідність обирати той чи інший алгоритм 
поведінки, спираючись, зокрема, на загальні або ж 
галузеві принципи права. Прогалина в праві має міс-
це тільки тоді, коли відповідне нормативне регулю-
вання є об’єктивно необхідним, проте в силу недо-
сконалості нормотворчої техніки таке регулювання 
відсутнє.

Як відзначає О.Т. Боннер, прогалини у праві 
усунути можна тільки шляхом нормотворчості, що 
ж стосується правозастосування, то там прогали-
ни можуть бути тільки подолані [2, c. 66]. Щодо 
підходів до визначення такого поняття як прогали-
на в праві, то вони є відносно уніфікованими. Так, 
В.В. Лазарєв визначає прогалину в праві як повну 
або ж часткову відсутність нормативно-детермінова-
ного регулювання суспільних відносин, доцільність 
регулювання яких зумовлюється розвитком суспіль-
них відносин [8, c. 37].

О.О. Красавчиков розглядав прогалини в праві як 
відсутність прямо встановленої нормативної регла-
ментації конкретної сфери суспільних відносин 
[7, c. 63–65]. У своєму Листі від 30 січня 2009 р. № 
Н-35267-18 (далі – Лист) Міністерство юстиції Укра-
їни навіть робило спробу дати офіційне тлумачення 
такого поняття. В абз. 4 п. 4 Листа визначалося, що 
прогалини в праві – це повна або часткова відсут-
ність у чинних нормативно-правових актах необ-
хідних юридичних норм [10]. У свою чергу, ми про-
понуємо визначати прогалини в праві як зумовлену 
недосконалістю нормотворчої техніки повну або ж 
часткову відсутність правового регулювання кон-
кретної сфери суспільних відносини, яка об’єктивно 
потребує належної нормативної регламентації.

Долаються прогалини у праві шляхом застосу-
вання:

а) аналогії права;
б) аналогії закону.
Аналогія права полягає у застосуванні загальних 

принципів права задля подолання прогалини у нор-
мативній регламентації певної сфери суспільних 
відносин. Що ж стосується аналогії закону, то вона 
виявляється у застосуванні до нормативно невре-
гульованих суспільних відносин нормативних при-
писів, що регулюють подібні суспільні відносини. 

У цьому разі потрібно зазначити, що аналогія закону 
більш (проте не виключно) притаманна приватним 
за своїм характером галузям права.

Що ж стосується публічних галузей права, то 
в окремих випадках у їх межах може бути застосо-
вано аналогію права. В аспекті податкових відно-
син потрібно зауважити, що застосування аналогії 
права не є поширеним. У рамках податкового зако-
нодавства відсутні норми, які б прямо дозволяли 
або ж забороняли застосування аналогії права або 
аналогії закону. З приводу аналогії закону, то вона 
навряд чи може мати місце у податково-правовій 
сфері через публічну природу цієї галузі й осново-
положність імперативного регулювання податкових 
відносин. Що ж стосується аналогії права, то одно-
значно вона не може бути реалізована контролю-
ючим органом, оскільки він є суб’єктом владних 
повноважень, а отже, повинен діяти тільки на підста-
ві, в межах повноважень та у спосіб, передбачений 
законом (ч. 2 ст. 19 Конституції України). Якщо ж 
закон не дозволяє застосування аналогії права (хоча 
й прямо не забороняє її застосування), то відповідно 
контролюючий орган не може звертатися до неї як 
до механізму подолання прогалин у нормативному 
регулюванні. Що ж стосується платника податків, 
то він, реалізуючи розсуд, основуючись на приписах 
тої ж таки презумпції правомірності рішень платни-
ка податків, може конструювати алгоритм власної 
поведінки, виходячи із загальних або ж галузевих 
принципів права (аналогії права).

Наявність оціночних понять як підстава реа-
лізації розсуду. Ще однією підставою застосування 
розсуду є наявність оціночних понять. Така підста-
ва тільки умовно може бути детермінована як нега-
тивна. Акцент робиться на тому аспекті, що нечіт-
кість змісту поняття не дозволяє його застосовувати 
в однозначно визначеному порядку. У сферу право-
вої науки таку терміносполуку, як «оціночні понят-
тя», ввів С.І. Вільнянський, котрий визначав оціночні 
поняття як явища правової дійсності, що з урахуван-
ням конкретного випадку та нормативних положень 
дають змогу суб’єкту правозастосування здійсню-
вати вільну оцінку фактів [5, c. 15]. У свою чергу, 
І.А. Тітко під оціночними поняттями розглядає нор-
мативно закріплені поняття, які змістовно не мають 
чітко встановленої й однозначно зрозумілої системи 
ознак, що дає можливість їх конкретизації з боку 
суб’єкта правозастосування [17, c. 155]. У сфері опо-
даткування оціночні поняття також мають місце. Їх 
наявність дає підстави розсуду як платнику податків, 
так і контролюючому органу.
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У статті досліджуються проблеми управлінської діяльності керівників органів і підрозділів Національної поліції України, 
а також пропонуються шляхи її вдосконалення через розробку нових підходів і моделей формування керівного персоналу, 
що є не тільки об’єктивно зумовленою нагальною потребою, але й основою подальшого розвитку та вдосконалення системи 
Національної поліції нашої держави.
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В статье исследуются проблемы управленческой деятельности руководителей органов и подразделений Национальной 
полиции Украины, а также предлагаются пути ее совершенствования через разработку новых подходов и моделей формиро-
вания руководящего персонала, что является не только объективно обусловленной насущной необходимостью, но и основой 
дальнейшего развития и совершенствования системы Национальной полиции нашего государства.

Ключевые слова: руководитель, управления, органы и подразделения Национальной полиции Украины, полномочия, 
профессиональные качества.

This article examines the problems of management activities of the heads of bodies and units of the National police of Ukraine, 
as well as suggests ways to improve it through the development of new approaches and models for the formation of management 
personnel, which is not only objectively determined by urgent need, but also the basis for further development and improvement of 
the system the National police of our state.

Key words: head, management, bodies and subdivisions of the National police of Ukraine, powers, professional qualities.

Постановка проблеми. За сучасних умов рефор-
мування системи Міністерства внутрішніх справ 
України відповідно до європейських стандартів 
і завдань правової демократичної держави важли-
ве значення надається кадровому персоналу орга-
нів Національної поліції, зокрема керівному складу 
цих органів. Сьогодні ефективність діяльності пра-
воохоронних органів, в т. ч. і Національної поліції, 
щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, 
протидії злочинності та забезпечення правопорядку 
в державі полягає в розробці нових підходів і моде-
лей формування керівного персоналу з обов’язковим 
урахуванням кращого зарубіжного досвіду.

І тому якість і прозорість відбору на керівні полі-
цейські посади, професіоналізм та оволодіння керів-
никами новітніх форм управління органами та під-
розділами Національної поліції України є не тільки 
об’єктивно зумовленою нагальною потребою, але 
й основою подальшого розвитку та вдосконалення 
системи Національної поліції нашої держави.

Необхідність і невідкладність розв’язання про-
блем управлінської діяльності органів і підрозділів 
Національної поліції України висувають жорсткі 
вимоги до їх керівників, які стосуються їх профе-
сійних та особистих якостей. Отже, дослідження 
управлінської діяльності керівників органів і підроз-
ділів Національної поліції України, а також розробка 

пропозицій щодо її вдосконалення набувають дедалі 
більшої актуальності.

Стан дослідження. Концептуальні основи про-
блеми управлінської діяльності керівників орга-
нів і підрозділів Національної поліції України були 
і є об’єктом дослідження багатьох учених, зокрема 
О.М. Бандурки, В.І. Барко, О.В. Бойко, Ю.Ю. Бой-
ко-Бузиля, Ю.В. Боковикова, С.І. Білосорочка, 
М.М. Дивака, О.В. Землянської, З.Р. Кісіль, І.В. Кли-
менко, М.В. Коваліва, А.Є. Крищенка, В.О. Кудря, 
О.А. Лупало, О.А. Лясковської, К.І. Мельникова, 
В.Л. Ортинського, І.М. Охріменко, М.В. Романенко, 
Б.Г. Савченко, О.Г. Фролової, М.С. Яковенка та ін.

Мета наукового пошуку полягає у визначенні 
й узагальненні теоретичних і практичних аспектів 
діяльності керівників органів і підрозділів Націо-
нальної поліції України в контексті реалізації їхніх 
повноважень в управлінській сфері, а також у розро-
бленні пропозицій і рекомендацій, що сприятимуть 
вдосконаленню їх діяльності у вказаній сфері.

Виклад основних положень. Забезпечення 
законності та правопорядку є одним із основних 
завдань щодо зміцнення демократії та розвитку пра-
вової держави. Зокрема, органом, на який покладено 
завдання щодо охорони прав і свобод людини, гаран-
тування публічної безпеки та порядку, а також про-
тидії злочинності, є Національна поліція України –  
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державний правоохоронний орган, певне місце 
в роботі якого належить управлінській діяльності 
керівника [1].

Термін «керівник» дослівно означає «управляти, 
направляти і бути на чолі чого-небудь». Керівник – 
це особа, що займає центральне положення в апа-
раті управління. У підсумку саме від нього зале-
жить вибір оптимального варіанта управлінського 
рішення, раціональна організація праці колективу, 
орієнтована на досягнення управлінських цілей. 
Керівники – це різновид посадових осіб, наділе-
них адміністративною владою щодо очолюваного 
ними формально організованого колективу, які здій-
снюють внутрішньоорганізаційне управління ним 
[2, с. 12].

До керівного складу системи Національної полі-
ції України відносимо:

1) Міністра внутрішніх справ України;
2) керівника Національної поліції України;
3) керівників територіальних органів і підрозділів 

Національної поліції України.
Кадровий потенціал керівного складу Національ-

ної поліції України можна визначити як наявний 
кадровий управлінський ресурс, що має оптимальну 
структуру та компетенцію раціонального викорис-
тання засобів і методів управлінської діяльності для 
досягнення поставленої мети.

Таким чином, до керівників поліції відносять 
посадових осіб, котрі на постійній основі і в межах 
своїх повноважень здійснюють управління органами 
та підрозділами Національної поліції, мають певне 
службове призначення та ввірений підлеглий колек-
тив, у якому і реалізують свої управлінські функції; 
є відповідальними перед суспільством за свою діяль-
ність; у відносинах із населенням є професійними 
працівниками, безпосередніми представниками дер-
жавної влади та носіями державно-владних повно-
важень.

Варто підкреслити, що реформування системи 
Міністерства внутрішніх справ України, виконання 
завдань, передбачених Конституцією та законами 
України щодо охорони прав і свобод людини, проти-
дії злочинності, охорони публічної безпеки та поряд-
ку висувають нові вимоги до особистих і професій-
них якостей працівників керівної ланки Національної 
поліції України, зумовлюють необхідність збільшен-
ня значення їхньої ролі в системі управління поліції, 
рівня їхньої управлінської компетенції.

Тому вкрай важливим є якісний і прозорий від-
бір кандидатів для зарахування до резерву керівно-
го складу органів Національної поліції. Головними 
елементами цього відбору мають стати: об’єктивна 
оцінка їхніх особистих і ділових якостей; навчання 
кандидатів, котрі перебувають у складі резерву; вибір 
і призначення на вакантні посади найбільш придат-
них працівників та аналіз їхньої діяльності [1].

За результатами досліджень науковців були сфор-
мульовані вимоги до професіоналізму керівника під-
розділу поліції, а саме:

1) неухильно дотримуватися положень Конститу-
ції України, законів України та інших нормативно- 

правових актів, що регламентують діяльність  
поліції;

2) очолювати підпорядкований підрозділ і здій-
снювати керівництво його діяльністю, забезпечувати 
виконання покладених на нього завдань;

3) сумлінно виконувати свої службові обов’язки, 
передбачені законодавчими актами та посадовими 
інструкціями;

4) мати стратегічний підхід до управління особо-
вим складом і конструктивно вирішувати питання, 
що належать до його повноважень;

5) поєднувати теоретичні знання фундаменталь-
них питань теорії з практичним їх застосуванням;

6) адаптувати діяльність підрозділу до сучасних 
економічних, політичних і соціальних умов і вимог;

7) володіти організаторськими здібностями, нала-
годжувати ефективний розподіл і кооперацію праці 
особового складу;

8) розвивати лідерський потенціал;
9) знаходити найкращі рішення поставлених 

завдань;
10) прагнути до нових і прогресивних методів 

управляння та йти на виважений ризик для їх реа-
лізації;

11) володіти вміннями аналізу конкретних про-
блем, неупереджено й об’єктивно оцінювати різні 
аспекти роботи як своєї, так і особового складу;

12) прогнозувати наслідки своїх рішень, опера-
тивно знаходити та застосовувати ефективні методи 
та засоби розв’язання наявних і можливих проблем, 
пов’язаних із професійною діяльністю;

13) шанобливо ставитися до громадян, дотриму-
ватися високої культури спілкування, загальновизна-
них людством норм моралі;

14) не допускати дій і вчинків, що можуть зашко-
дити інтересам держави чи негативно вплинути на 
репутацію та імідж поліції [3, с. 147].

Посадові обов’язки керівника, його владні повно-
важення – це механізм, який забезпечує управління 
персоналом тільки на зовнішньому рівні. Вони регу-
люють діяльність керівника, підкреслюють його ста-
тус і виконують деякі інші функції. Украй потрібним 
і значущим є вплив внутрішніх механізмів управлін-
ня персоналом. Серед них насамперед варто відзна-
чити: авторитет керівника; явище лідерства; вміння 
працювати в команді. Коли вказані механізми поєд-
нуються і стають єдиним цілим, це свідчить про 
високий рівень управлінської культури керівника 
поліції України [4, с. 189].

Керівникові, який по суті є уособленням верши-
ни управлінської ієрархії, персоніфікованій в особі 
влади, мають бути притаманні високі моральні якос-
ті, усвідомлення власної місії в суспільстві. Можна 
стверджувати, що від морального обличчя керівника 
залежить морально-психологічний клімат у колекти-
ві, створення атмосфери довіри, відповідальності, 
вимогливості тощо [2, с. 17–18].

Визначено, що керівник поліцейського підрозді-
лу має чітко усвідомлювати, що від його дій, пове-
дінки та діяльності значною мірою залежить рівень 
душевного благополуччя підлеглого особового 
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складу, а отже, і його психологічне здоров’я. Саме 
керівник має виступати в ролі активного суб’єкта 
збереження психологічного здоров’я підлеглих, 
для чого він повинен мати відповідну психологічну 
готовність до такої діяльності, бути сильною особис-
тістю з глибоким самоусвідомленням, котра керує 
власним емоційним станом і поведінкою. Саме він 
має бути врівноваженою особистістю, здатною 
успішно вирішувати свої особисті проблеми й про-
блеми підрозділу. Для збереження психологічного 
здоров’я підлеглого особового складу керівнику 
мають бути властиві такі риси, як внутрішній спо-
кій, рішучість, відкритість, ввічливість, відсутність 
метушливості, гнучкість розуму й послідовність 
поведінки. Водночас керівнику не повинні бути 
властиві імпульсивність, роздратованість, нестрима-
ність, агресивність, авторитарність, зорієнтованість 
на самого себе та власні інтереси [5, с. 115].

Як зазначає О.А. Лясковська, для ефективного 
керування людьми сучасний керівник зобов’язаний 
мати певні особисті якості, що б надали йому 
моральне право очолювати колектив. Сюди мож-
на віднести: знання посадових і функціональних 
обов’язків; уміння обрати методи для досягнення 
цілей і підвищення ефективності функціонуван-
ня органу; розуміння природи управлінської праці 
та процесів управління; здібності до керівної діяль-
ності; необхідні в управлінському процесі навики 
використання сучасних засобів комунікації; умін-
ня виконувати спеціальну роботу в управлінському 
процесі Національної поліції тощо. У практичній 
діяльності керівника такі здібності проявляються 
в здатності керувати людьми і самим собою, в умінні 
навчати та розвивати підлеглих, здатності розбира-
тися в людях і формувати малі групи, спрямовувати 
їхню діяльність; володіти педагогічними прийомами 
та вміннями, тонко і непомітно для підлеглих навча-
ти їх дорученій справі, доводячи їхню професійну 
кваліфікацію до необхідних стандартів [1].

Керівнику органу чи підрозділу Національної 
поліції України, передусім, необхідно оволодіти 
сукупністю знань, умінь і навичок, які б дали мож-
ливість: забезпечити функціонування органу чи його 
структурного підрозділу відповідно до сучасних 
умов і вимог; критично оцінювати та прогнозувати 
економічні, політичні, культурні та соціальні події 
і явища; розуміти сучасні проблеми управлінської 
діяльності та технології адміністративної роботи; 
розробляти та впроваджувати нові підходи та ідеї; 
аналітично мислити; вільно орієнтуватися у чинно-
му законодавстві, що регламентує професійну діяль-
ність, а також належному оформленні службової 
документації; поєднувати фундаментальні знання 
з практикою; використовувати сучасну методологію 
розробки, прийняття й обґрунтування управлінських 
рішень з обов’язковим врахуванням загальнолюд-
ських цінностей [1].

Таким чином, рейтинг керівника органу чи під-
розділу Національної поліції України цілком зале-
жить від особистого прикладу в роботі, уміння керу-
вати службою, професіоналізму, справедливості, 

вимогливості, турботи про підлеглих і відповідаль-
ності за них.

Система управління кадровими ресурсами керів-
ного складу Національної поліції України має функ-
ціонувати на основі програмно-цільових принципів, 
а власне управлінська діяльність – бути зосеред-
женою на кінцевому результаті. Це забезпечується 
завдяки запровадженню інноваційних форм підго-
товки керівників, зокрема шляхом безперервності 
підвищення їхньої кваліфікації й освіти, безперерв-
ної адаптації поведінки до змін у суспільстві, форму-
вання вміння виступати перед широкою аудиторією 
та враховувати її особливості, здатності управляти 
поведінкою в екстремальних ситуаціях, підтримання 
належної фізичної підготовки [6, с. 47].

Управлінська діяльність керівників супроводжу-
ється постійним спілкуванням з людьми під час 
виконання будь-якої управлінської функції, тому 
особливого значення набуває проблема управлін-
ня людськими ресурсами та соціально-психологіч-
ні складові частини такого управління. І тому для 
керівника вкрай важливим є знання та розуміння 
людини, можливостей її поведінки у соціальній 
організації, використання її потенціалу, адже якісне 
надання управлінської послуги залежить саме від 
людей [2, с. 17].

Виступаючи в ролі суб’єкта збереження психіч-
ного здоров’я підлеглих, поліцейський керівник 
повинен знати, як саме вирішувалися й вирішуються 
складні питання іншими керівниками. Систематиза-
ція й вивчення досвіду колег з метою своєчасного їх 
використання – важлива умова наукової організації 
праці керівника. Суттєва роль тут належить вмінню 
та бажанню керівника радитися з фахівцями, таки-
ми як психологи, психіатри, медичні працівники 
та більш досвідчені керівники [5, с. 117–118].

Сьогодні вкрай важливо, щоб у системі Наці-
ональної поліції України були саме компетентні 
керівники-професіонали, спроможні підтверджува-
ти новітній стиль роботи і сучасні форми управління 
органами та підрозділами Національної поліції, а не 
просто високоосвічені люди з практичним і життє-
вим досвідом.

Зарубіжний досвід демонструє, що всі поліцей-
ські під час проходження служби повинні навчитися 
працювати на будь-якій посаді, за винятком вищо-
го керівництва. Просування працівників по службі, 
переміщення з однієї посади на іншу та навіть пере-
бування на одній посаді певний термін (2–4 роки) 
зумовлено обов’язковим проходженням курсу про-
фесійної підготовки. Наприклад, у Німеччині, крім 
перепідготовки, яка є обов’язковою для того, щоб 
зайняти посаду керівника поліції (звання не ниж-
че полковника), варто вчитися протягом 6 років 
в три етапи та мати стаж служби в поліції не менше 
12 років.

Після атестації поліцейський у Німеччині, який 
висувається на керівну посаду, оцінюється за шка-
лою з чотирьох пунктів: 1) значно вище середньо-
го; 2) вище середнього; 3) середній; 4) нижче серед-
нього.
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У США є також певні критерії оцінювання діяль-
ності поліцейських перед прийняттям рішення про 
просування по службі. У штаті Техас, зокрема, роз-
роблено 7 парадигм, за якими оцінюються майбутні 
керівники поліцейських підрозділів:

– рівень розумових здібностей (поділяється на 
10–15 питань і не обов’язково визначається рівнем 
освіти);

– спрямованість інтересів і здібностей (перевіря-
ється шляхом відповідей на 10–15 питань);

– здібності комунікативної сфери (також поділе-
но на 10–15 блоків);

– розумова й емоційна стабільність;
– спрямування та мотиви, за якими претендент 

хоче отримати посаду чи підвищення у званні;
– здібність до співробітництва та компромісів;
– адміністративно-управлінські якості та ін. 

[7, с. 76–78].
Загалом можна стверджувати, що у світовій прак-

тиці відсутні загальні критерії та єдині підходи щодо 
оцінювання ефективності діяльності управлінців 
поліцейських організацій.

Таким чином, можемо запропонувати наступним 
напрямом удосконалення системи професійного 
навчання та службової підготовки поліцейських, в т. 
ч. і керівників поліцейських підрозділів, міжнародне 
співробітництво з навчальними закладами та право-
охоронними органами іноземних держав.

Однією з основних проблем є недостатньо чітка 
організація діяльності підрозділів поліції, яка сто-
сується безпосередньої діяльності керівників орга-
нів і підрозділів Національної поліції всіх рівнів. На 
жаль, сьогодні такими керівниками призначаються 
особи, нещодавно прийняті на службу в поліцію, 
молоді кадри. Проте, на наш погляд, керівництво має 
здійснюватися насамперед професійно, тому замі-
щення посад керівників управлінцями-професіона-
лами, котрі мають відповідну підготовку (наприклад, 
диплом магістра), залишається основним завдан-

ням на шляху вдосконалення діяльності поліції  
в Україні [8].

Наступна проблема – це непрозорість застосуван-
ня системи відбору кадрів на керівні посади підроз-
ділів поліції. Досі однозначно не визначено, за яки-
ми критеріями відбираються керівники структурних 
підрозділів поліції. Можливо, конкурс і проводять, 
однак МВС України ніякої інформації з цього при-
воду не озвучує.

Проведення сьогодні реформування систе-
ми МВС України, як відомо, проходить поетапно 
і поступово в умовах тривалих бойових дій на сході 
країни, масового розростання і поглиблення кризо-
вих явищ у суспільстві та в різних сферах діяльнос-
ті, падіння економіки і вітчизняного виробництва, 
зростання державних боргів і знецінення націо-
нальної валюти на фоні тривалого падіння рівня 
життя людей, коли за межами бідності опинилася 
практична більшість населення країни. Все це зна-
чно загострило всі наявні сьогодні проблеми в орга-
нізації і практичній реалізації діяльності системи 
професійного відбору та підготовки поліцейських 
в Україні, в т. ч. і керівний склад, і породило нові 
і ще не достатньо вивчені та розроблені криміно-
логічні, правові та інші проблеми як внутрішнього, 
так і зовнішнього характеру, тісно пов’язані з від-
повідними проблемами реформування самої систе-
ми МВС України [9, с. 84].

Висновки. Таким чином, висловлені нами пропо-
зиції не обмежують кола проблемних питань щодо 
вдосконалення управлінської діяльності керівників 
органів і підрозділів Національної поліції України. 
Вони періодично актуалізуються у сучасній практи-
ці, а отже, і в науковому пізнанні. Проте навіть з огля-
ду на наведене можна стверджувати, що потрібне 
теоретико-правове переосмислення та практичне 
впровадження комплексного підходу до оцінювання 
ефективності діяльності органів і підрозділів Націо-
нальної поліції України.
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РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ТА СУДОМ КЛОПОТАНЬ 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НОРМАТИВНОЇ МОДЕЛІ

THE EXAMINATION AND RESOLUTION OF PETITIONS FOR THE SETTLEMENT 
OF PROCEDURAL TERMS IN CRIMINAL PROCEEDINGS BY INVESTIGATING 

JUDGE AND COURT: THE CONCEPTUAL ISSUES OF NORMATIVE MODEL

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань розгляду та вирішення слідчим суддею та судом клопотань про вста-
новлення процесуальних строків у кримінальному провадженні на підставі положень ч. 6 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КПК України. 
Розглянуто низку питань, пов’язаних зі здійсненням слідчим суддею та судом відповідних повноважень та реалізацією заці-
кавленими особами свого права на подання таких клопотань. Запропоновано доповнення до КПК України та сформульовано 
їх авторську редакцію.

Ключові слова: процесуальні строки, розумність строків, досудове розслідування, судове провадження, слідчий суддя, суд.

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов рассмотрения и разрешения следственным судьей и судом хода-
тайств об установлении процессуальных сроков в уголовном производстве на основе положений ч. 6 ст. 28, ч. 1 ст. 114 УПК 
Украины. Рассмотрен ряд вопросов, связанных с осуществлением следственным судьей и судом соответствующих полномо-
чий и реализацией заинтересованными лицами своего права на подачу таких ходатайств. Предложены дополнения к УПК 
Украины и сформулирована их авторская редакция.

Ключевые слова: процессуальные сроки, разумность сроков, досудебное расследование, судебное производство, 
следственный судья, суд.

The article is devoted to the study of issues of examination and resolution of petitions for the settlement of procedural terms in 
criminal proceedings by the investigating judge and the court on the basis of the provisions of Part 6 of Art. 28 and Part 1 of Art. 114 
Code of Criminal Procedure of Ukraine. The range of issues related to the execution of the respective powers by the investigating 
judge and court and the realization of the right to submit petition by interested persons were considered. The amendments to the Code 
of Criminal Procedure of Ukraine is proposed and its author’s edition is formulated.

Key words: procedural term, reasonableness of term, pre-trial investigation, court proceedings, investigating judge, court.

Постановка проблеми. Сучасна динаміка роз-
витку вітчизняного кримінального процесуального 
законодавства характеризується не лише перма-
нентним пошуком подальших шляхів імплементації 
загальновизнаних міжнародних стандартів дотри-
мання прав осіб під час здійснення щодо них кри-
мінального провадження, але й осмисленням необ-
хідності посилення наявних та впровадження нових 
дієвих та ефективних механізмів їх реалізації.

Дотримання положень п. 1 ст. 6 Конвенції про 
захист прав та основоположних свобод у частині 
щодо права кожного на справедливий та публічний 
розгляд його справи впродовж розумного строку від-
повідно до нормативної моделі, закладеної у чин-
ному КПК України, забезпечується низкою кримі-
нальних процесуальних гарантій, серед яких чільне 
місце відведено, зокрема, і судовому контролю. Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 114 КПК України слідчий суд-
дя, суд має право встановлювати процесуальні стро-
ки у межах граничного строку, передбаченого КПК 
України, з урахуванням обставин, встановлених під 
час відповідного кримінального провадження для 
забезпечення виконання сторонами кримінального 

провадження вимог розумного строку. Водночас нор-
мативними приписами ч. 6 ст. 28 КПК України також 
встановлено право підозрюваного, обвинуваченого, 
інших осіб, права чи інтереси яких обмежуються під 
час досудового розслідування звернутись до проку-
рора, слідчого судді або суду із клопотанням, в якому 
викладаються обставини, що зумовлюють необхід-
ність здійснення кримінального провадження (або 
окремих процесуальних дій) у коротші строки, ніж 
ті, що передбачені КПК України. Вищенаведені пра-
воположення чинного кримінального процесуально-
го закону дають змогу стверджувати про наявність 
у системі процесуальної компетенції слідчого судді 
та суду актуальної групи повноважень, пов’язаних зі 
встановленням процесуальних строків у криміналь-
ному провадженні.

Законодавча новелізація окремих інститутів кри-
мінального провадження демонструє  стійку тенден-
цію до удосконалення та розширення предметних 
меж судового контролю, зокрема і у досліджуваній 
нами царині. Зайвим свідченням цього є зміна редак-
ції ч. 6 ст. 28 КПК України порівняно з первісною 
редакцією у КПК 2012 р., яка відбулася внаслідок 
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набуття чинності Закону України № 2213-VIII від 
16 листопада 2017 р., відповідно до положень яко-
го було розширено коло осіб, що можуть звернутись 
до прокурора, слідчого судді або суду із відповідним 
клопотанням, а також доповнення ч. 1 ст. 303 пунк-
том 91, внаслідок чого певна категорія суб’єктів 
кримінального провадження отримала право на 
оскарження слідчому судді рішення прокурора 
про відмову в задоволенні скарги на недотримання 
розумних строків слідчим, прокурором під час досу-
дового розслідування. 

Аналіз правозастосовної практики, яка склалась 
на підставі положень вже оновленого законодавства, 
показує, що диверсифікація механізмів захисту осо-
бами, що залучаються у кримінальні процесуальні 
відносини права на здійснення щодо них кримі-
нального провадження у розумні строки сприяла 
породженню низки проблем, які пов’язані з вибором 
правильної форми захисту даного права, а також сис-
темним тлумаченням та єдиним розумінням слідчи-
ми суддями змісту відповідних норм КПК України 
під час розгляду та вирішення питань про встанов-
лення процесуальних строків.

Вказане зумовлене, у тому числі і тим, що правові 
приписи, якими урегульовано повноваження слідчого 
судді та суду про встановлення процесуальних стро-
ків, сформульовані здебільшого на рівні установчих 
норм. Зокрема, поза межами нормативної регламен-
тації залишилися питання, які б регулювали про-
цесуальний порядок розгляду таких питань, вимоги 
до відповідних клопотань, предмет доказування при 
вирішенні питання про встановлення процесуального 
строку, форми та змісту судових рішень за результата-
ми такого судово-контрольного провадження.

Вищевказане свідчить про необхідність концен-
трації наукової уваги довкола проблематики реаліза-
ції слідчими суддями та судами повноважень щодо 
встановлення процесуальних строків у кримінально-
му провадженні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Незважаючи на те, що питанням реалізації слідчим 
суддею функції судового контролю у кримінально-
му провадженні на підставі положень КПК України 
2012 р. присвячено чимало робіт, зокрема і фунда-
ментальних, до аспектів, що пов’язані зі встанов-
ленням слідчим суддею процесуальних строків 
у кримінальному провадженні звертається вкрай 
мало уваги навіть у межах загальної проблемати-
ки. Окремі питання розглядуваної теми висвітлені 
у працях Ю.П. Аленіна, В.К. Волошиної, І.В. Гло-
вюк, Т.Г. Ільєвої, С.О. Ковальчука, Т.В. Корчевої, 
М.А. Макарова, О.В. Малахової, А.В. Мурзанов-
ської, Н.В. Неледви, А. Пахлеванзаде, С.Б. Фоміна, 
М.В. Членова, І.В. Чурікової, О.Г. Шило, Д.В. Ягу-
нова. 

Виклад основного змісту. Послідовне дослі-
дження різних аспектів заявленої нами тематики 
варто, передусім, розпочати із розгляду загальних 
процесуальних передумов звернення до слідчого 
судді та суду із клопотанням про встановлення про-
цесуальних строків у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у ч. 6 ст. 28 КПК України чіт-
ко указано коло осіб, яким надано право ініціювати 
судово-контрольне провадження із цього питання, 
ключовою умовою його відкриття варто назвати 
належний суб’єкт звернення. Якщо для підозрюва-
ного, обвинуваченого та потерпілого підтверджен-
ня свого процесуального статусу та обґрунтування 
інтересу у здійсненні кримінального провадження 
щодо них у більш короткі строки загалом не є вель-
ми проблемним, то положення інших осіб, права чи 
законні інтереси яких обмежуються під час досудо-
вого розслідування у цьому контексті є дещо усклад-
неним. У чинній редакції КПК України міститься 
нормативне визначення цього суб’єкта криміналь-
ного провадження як особи, стосовно якої (в тому 
числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії. 
Таким чином, у клопотанні, заявленому слідчому 
судді або суду цим суб’єктом, у порядку, передбаче-
ному ч. 6 ст. 28 КПК України, мають бути зазначені 
щонайменше три групи фактичних обставин: 1) які 
саме процесуальні дії проводяться або проводилися 
щодо цієї особи або її майна; 2) як саме відповідні 
процесуальні дії порушують особисті або майнові 
права особи; 3) обґрунтування необхідності здійсни-
ти кримінальне провадження або окремі процесу-
альні дії в його межах у більш короткі строки, ніж ті, 
що встановлені КПК України. Так, зокрема, слідчим 
суддею було відмовлено особі у встановленні про-
цесуального строку для допиту свідка в її присутнос-
ті, оскільки жодні процесуальні дії щодо заявника, 
в тому числі щодо його майна у відповідному кри-
мінальному провадженні не здійснювались і будь-
яких порушень прав, свобод чи інтересів допущено 
не було [1].

Окрім того, при розгляді питання, передбаче-
ного ч. 6 ст. 28 КПК України залишається актуаль-
ною проблема, що була констатована у літературі 
стосовно інших судово-контрольних проваджень 
[2, с. 18−20] і пов’язана із забезпеченням права 
заявників на правову допомогу, у тому числі подан-
ня відповідних клопотань їх представниками. При 
цьому, знову ж таки, виникає питання щодо мож-
ливості представництва іншої особи, чиї права 
та законні інтереси обмежуються під час досудо-
вого розслідування, адже про право цього суб’єкта 
користуватись правовою допомогою адвоката зга-
дується у КПК України лише в контексті обшуку 
(ч. 1 ст. 236 КПК України). 

Зазначимо, що нині вже наявні приклади повер-
нення клопотань, поданих у порядку ч. 6 ст. 28 КПК 
України представниками із вказівкою на те, що ця 
особа є неналежним суб’єктом звернення [3]. Таким 
чином, вважаємо, що можливість подання клопотан-
ня про проведення кримінального провадження або 
окремих процесуальних дій у більш короткі строки, 
ніж ті, що передбачені КПК України захисником, 
представником потерпілого, адвокатом іншої особи, 
має бути визначена нормативно.

Найбільш теоретично та практично складною про-
блемою, індикатором якої стала тривала судова прак-
тика розгляду клопотань у порядку ст.ст. 28, 114 КПК 
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України, беззаперечно можна визнати правильне 
та одноманітне розуміння слідчими суддями та суда-
ми своєї кримінальної процесуальної компетенції 
у процесі вирішення питань про встановлення проце-
суальних строків у кримінальному провадженні. 

Очевидною причиною цього стала певна неузго-
дженість окремих норм кримінального процесуаль-
ного закону у зазначеному аспекті. Так, ст. 114 КПК 
України передбачено право слідчого судді та суду 
встановлювати процесуальні строки у межах гранич-
ного строку, передбаченого КПК України, з ураху-
ванням обставин, встановлених під час відповідного 
кримінального провадження. Натомість, у положен-
нях ч. 2 ст. 28 КПК України здійснюється певний роз-
поділ процесуальної компетенції щодо забезпечення 
розумних строків у кримінальному провадженні, 
згідно з яким проведення досудового розслідування 
у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суд-
дя (в частині строків розгляду питань, належних до 
його компетенції), а судового провадження – суд.

Внаслідок цього у судовій практиці сформували-
ся своєрідні підходи до розуміння сутності наведе-
них вище законодавчих приписів, ключова ідея яких 
зводиться до заперечення можливості використання 
положень ст. 114 КПК України як самостійного спо-
собу захисту учасниками кримінального проваджен-
ня права на здійснення кримінального провадження 
або окремих процесуальних дій щодо них у розумні 
строки. 

Перший такий підхід полягає у розумінні повно-
важень про встановлення процесуальних строків 
у кримінальному провадженні виключно як дис-
креційного повноваження слідчого судді та суду 
у процесі вирішення інших клопотань у поряд-
ку судового контролю. Наприклад, слідчий суддя 
Заводського районного суду м. Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області, розглядаючи клопотання 
в порядку ч. 6 ст. 28 КПК України, дійшов висновку, 
що «повноваження слідчого судді на встановлення 
процесуальних строків у межах граничного строку, 
передбаченого цим Кодексом, діють лише під час 
розгляду і вирішення слідчим суддею тих питань, які 
належать до компетенції слідчого судді, зокрема, 
при застосуванні заходів забезпечення криміналь-
ного провадження слідчий суддя має право встано-
вити більш короткий строк дії заходу забезпечення 
кримінального провадження в межах строку, вста-
новленого КПК України» [4].

Другий підхід полягає у невизнанні питання 
про встановлення процесуального строку у кримі-
нальному провадження як самостійного предмета 
судового розгляду. Яскравим прикладом такого тлу-
мачення норм ч. 6 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КПК України 
є ухвала слідчого судді Московського районного 
суду м. Харкова від 21 грудня 2018 р., в якій зазна-
чено: «Клопотання потерпілого, в якому виклада-
ються обставини, що зумовлюють необхідність 
здійснення кримінального провадження (або окре-
мих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж 
ті, що передбачені цим Кодексом, не може бути 
предметом самостійного судового розгляду, а може 

бути заявлено під час розгляду тих питань, які від-
несені кримінальним процесуальним законодавством 
України до компетенції прокурора, слідчого судді 
або суду (наприклад, можуть бути заявлені під час 
розгляду скарги, обвинувального акта, клопотання 
про застосування примусових заходів медичного або 
виховного характеру тощо)» [5].

Як бачимо, у судовій практиці сформувався 
запит на правильне та одноманітне розуміння нор-
мативних приписів ст. 114 КПК України в контек-
сті їх кореляції з іншими нормами кримінального 
процесуального закону. На нашу думку, положен-
ня ч. 1 ст. 114 КПК України мають загальний уста-
новчий характер і деталізуються в окремих нормах 
КПК України, зокрема тих, що встановлюють окре-
мі процесуальні механізми забезпечення слідчим 
суддею та судом розумності строків кримінального 
провадження у разі подання відповідних клопотань 
учасниками кримінального провадження (ч. 6 ст. 28, 
ч. 10 ст. 290 КПК України). При системному тлума-
ченні відповідних норм КПК України стає чітко зро-
зуміло, що твердження, що питання про встановлен-
ня процесуального строку слідчим суддею та судом 
не може бути самостійним предметом розгляду 
в межах судово-контрольного провадження є абсо-
лютно безпідставними.

У зв’язку із цим набуває актуальності інше прин-
ципове питання: які саме процесуальні дії слідчий 
суддя та суд можуть визнати за необхідне здійсни-
ти у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені 
КПК України? І.В. Гловюк, аналізуючи положення 
ч. 6 ст. 28 КПК України, слушно зазначає, що від-
сутність у КПК України будь-якого переліку таких 
питань загалом формально не обмежує повноважен-
ня слідчого судді у цій сфері, адже положення, що 
слідчий суддя забезпечує проведення досудового 
розслідування у розумні строки в частині строків 
розгляду питань, зарахованих до його компетенції, 
стосується  дотримання розумності строків під час 
вирішення питань слідчим суддею, зарахованих до 
його компетенції, а не встановлення формалізованих, 
більш коротких строків у стадії досудового розслі-
дування [6, c. 253]. Водночас у Постанові Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ «Про деякі питання дотри-
мання розумних строків розгляду судами цивільних, 
кримінальних справ і справ про адміністративні 
правопорушення» від 17.10.2014 р. № 11 вказуєть-
ся, що у процесі вирішення питання, передбаченого 
ч. 6 ст. 28 КПК України, варто виходити з недопус-
тимості порушення процесуальної самостійності 
слідчого, незалежності та безсторонності суддів, що 
включає неможливість вирішувати, які саме проце-
суальні рішення мають бути прийняті, та надання 
вказівок щодо вчинення дій, спрямованих на втру-
чання до законної діяльності слідчого, прокурора, 
слідчого судді або суду щодо здійснення криміналь-
ного провадження [7].

Сутність відповідних положень полягає в тому, 
що, реалізуючи повноваження щодо забезпечення 
розумних строків, суб’єкти, зазначені у ст. 28 КПК 
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України, не можуть втручатися у законну діяль-
ність та компетенцію один одного. Таким чином, за 
результатами розгляду відповідних клопотань, слід-
чий суддя може вирішити лише питання щодо вста-
новлення процесуального строку, більш короткого, 
ніж передбачено КПК України, але при цьому не має 
перебирати функцію процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням і надавати вказівки, які 
саме процесуальні дії слід вчиняти. Однак у судовій 
практиці можна зустріти яскраві приклади порушен-
ня цієї засади. Так, зокрема, ухвалою слідчого судді 
слідчого зобов’язано протягом трьох тижнів «звер-
нутися до слідчого судді із клопотанням про тим-
часовий доступ до оригіналів документів щодо реє-
страції автомобіля потерпілого на іншого власника, 
які знаходяться у МРЕВ м. Краматорська, та про-
вести вилучення необхідних документів, призна-
чити експертизу щодо їх дійсності, витребувати 
інформацію щодо реєстрації автомобіля з моменту 
взяття на облік по теперішній час, зробити запит 
або тимчасовий доступ до державного нотаріуса 
щодо інформації про видачу потерпілим довіренос-
ті з правом відчуження автомобіля, встановити 
та допитати ОСОБА_2, провести впізнання за 
фото ОСОБА_3 за участю свідка ОСОБА_4» [8].

Із вищевикладеного зрозуміло, що предметом 
розгляду в порядку ч. 6 ст. 28 КПК України можуть 
стати лише ті процесуальні дії, необхідність вчинен-
ня яких у певний строк прямо випливає із норм кри-
мінального процесуального закону або рішення про 
їх проведення раніше було прийняте стороною обви-
нувачення. Що стосується останнього випадку, варто 
зазначити, що за допомогою механізмів, передбаче-
них ч. 6 ст. 28 та ст. 114 КПК України, може бути 
вирішена вже констатована у літературі проблема, 
коли слідчі або прокурори формально задовольня-
ють клопотання про виконання певних процесуаль-
них дій у порядку ст. 220 КПК України, але фактично 
їх не здійснюють. Приклади саме такого викорис-
тання цих норм КПК України стороною захисту вже 
наявні [9]. 

Те саме може стосуватися випадків, коли прокуро-
ром або керівником органу досудового розслідування 
були надані вказівки щодо здійснення певних проце-
суальних дій, але слідчим вони не виконуються.

Таким чином, ми підтримаємо позиції тих уче-
них, які вказують, що зазначене у ст. 114 КПК Укра-
їни словосполучення «встановлювати процесуальні 
строки у межах граничного строку» підлягає поши-
рювальному тлумаченню і має поширюватись, у тому 
числі, на процесуальні дії, для здійснення яких кон-
кретний строк у КПК не встановлено [10, c. 288].

Не менш важливим і практично значущим аспек-
том досліджуваної проблематики є кореляція повно-
важень слідчого судді та суду щодо встановлення 
процесуальних строків із суміжними механізмами 
забезпечення розумності строків у кримінальному 
провадженні, передусім, з оскарженням рішень, дій 
чи бездіяльності органів досудового розслідування 
чи прокурора в порядку, передбаченому ст.ст. 303, 
308 КПК України. У судовій практиці поширені 

випадки, коли слідчі судді відмовляють у відкритті 
провадження за клопотанням в порядку ч. 6 ст. 28, 
ч. 1 ст. 114 КПК України, обґрунтовуючи це тим, що 
за своєю суттю воно є скаргою. На цей аспект звернув 
увагу Д.В. Ягунов і піддав його критиці [11, c. 335], 
хоча авторського бачення на розмежування повнова-
жень слідчого судді щодо встановлення процесуаль-
них строків у кримінальному провадженні і повно-
важень щодо розгляду скарг не навів. 

Переконані, що таке розмежування можливо 
здійснити за допомогою застосування однокроко-
вого тесту, що передбачає надання відповіді на одне 
ключове питання: чи вбачається зі змісту клопотання 
спір щодо правомірності прийнятого органом досу-
дового розслідування чи прокурором рішення, дії 
або бездіяльності? Предметом судово-контрольного 
провадження, що здійснюється на підставі положень 
ч. 6 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 КПК України, є лише опти-
мальний строк для вчинення певних процесуаль-
них дій, більш короткий, ніж встановлено законом, 
і визначений з урахуванням обставин конкретного 
кримінального провадження. У практиці слідчих 
суддів можна зустріти випадки подання клопотань, 
в яких, окрім питання про встановлення процесу-
альних строків для проведення процесуальної дії, 
ставиться питання про визначення конкретного слід-
чого слідчої групи, який її виконає [12], визнання 
бездіяльності слідчого та прокурора неправомірною 
[13], зобов’язання прокурора реалізувати свої повно-
важення [14]. Такі питання у порядку, передбачено-
му ч. 6 ст. 28 КПК України, не вирішуються і можуть 
бути розглянуті як скарги в порядку, передбаченому 
Главою 26 КПК України за умови їх прийнятності.

Здійснюючи певне узагальнення викладених 
досліджень, можемо висунути певні пропози-
ції щодо змісту клопотання, поданого в порядку 
ч. 6 ст. 28 КПК України. На нашу думку, воно має 
містити такі реквізити: найменування кримінально-
го провадження та його реєстраційний номер; про-
цесуальний статус особи, яка його подає; процесу-
альна дія або дії, які слід здійснити у більш короткий 
строк, ніж передбачено КПК України; фактичні 
обставини, які зумовлюють необхідність здійснен-
ня кримінального провадження або окремих проце-
суальних дій у більш короткі строки; посилання на 
докази наявності обставин, якими особа обґрунтовує 
доводи свого клопотання; строк, який, на думку осо-
би, є необхідним для здійснення відповідної проце-
суальної дії (дій).

Ст.ст. 28, 114 КПК України абсолютно не урегу-
льовані аспекти, пов’язані з підсудністю відповід-
них клопотань, предметом доказування під час їх 
розгляду та вирішення, процесуальним порядком їх 
вирішення, колом осіб, що беруть участь у судовому 
розгляді клопотання, вимогами щодо змісту судових 
рішень за результатами такого розгляду.

О.Г. Шило, аналізуючи нормативну регламента-
цію інших судово-контрольних проваджень, звертає 
увагу на суперечливе законодавче визначення про-
цедурних аспектів діяльності слідчого судді і вва-
жає, що удосконалення нормативного забезпечення 
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його діяльності та її алгоритмізація у певних межах 
є перспективним напрямом подальших законодавчих 
перетворень [15, c. 88].

Повертаючись більш предметно до проблемати-
ки нашого дослідження, зазначимо, що у контексті 
процесуального порядку розгляду слідчим суддею 
клопотань про встановлення процесуальних стро-
ків судова практика теж не визначилась єдністю. 
Траплялись випадки, коли слідчі судді, ознайомив-
шись із матеріалами клопотання приймали рішен-
ня про відкриття провадження за ним, призначали 
судове засідання, вирішували питання про виклик 
певних осіб і навіть витребували матеріали кримі-
нального провадження [16]. Натомість суддя апе-
ляційного суду Донецької області В.В. Мозговенко 
в окремій думці зазначив, що клопотання, перед-
бачене ч. 6 ст. 28 КПК України, підлягає розгляду 
без вирішення питання про відкриття провадження 
[17]. Крім цього, якщо у клопотанні не було зазна-
чено достатніх відомостей, необхідних для розгляду 
клопотання, слідчі судді приймали рішення про його 
залишення без розгляду і повернення, керуючись 
положеннями ч. 2 ст. 304 КПК України (хоча при-
йняття рішення про залишення без розгляду нею не 
передбачено) [18]. Водночас аналіз останніх не дає 
змоги стверджувати про їх прийнятність щодо про-
цесуального порядку розгляду клопотань про вста-
новлення процесуальних строків.

Вважаємо найбільш логічною нормативну 
модель, відповідно до якої слідчий суддя за резуль-
татами ознайомлення із клопотанням в порядку, 
передбаченому ч. 6 ст. 28 КПК України, приймає 
рішення про відкриття провадження, повернення 
клопотання (якщо клопотання не підлягає розгляду 
у цьому суді або якщо воно подане особою, яка не 
має на це права, зокрема, якщо інша особа, чиї пра-
ва обмежуються під час досудового розслідування 
не довела, що стосовно неї або її майна вчиняються 
певні процесуальні дії, якщо особою не дотримано 
вимоги щодо форми та змісту клопотання), відмову 
у відкритті провадження (якщо клопотання містить 
ознаки скарги або з його змісту не вбачається наяв-
ності фактичних обставин, що зумовлюють необхід-
ність вчинення певних процесуальних дій у коротші 
строки).

Дискусійним є питання, пов’язане з підсудністю 
клопотань про встановлення процесуальних строків 
у кримінальному провадженні. Так, слідчим суддею 
було повернуто клопотання, оскільки у ньому «не 
зазначено орган, яким проводиться досудове розслі-
дування в кримінальному провадженні» та «не наве-
дено достатніх даних для висновку, що його судовий 
розгляд за територіальним принципом належить до 
юрисдикції Печерського районного суду м. Києва» 
[18]. При цьому у своєму рішенні слідчий суддя 
посилається на положення ст. 132 КПК України, яка 
встановлює правила підсудності для клопотань про 
застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження (місцевому суду, в межах територіаль-
ної юрисдикції якого знаходиться орган досудово-
го розслідування). У літературі зверталась увага на 

певні алогізми у вирішенні питання про підсудність 
клопотань, поданих у порядку судового контролю 
[19, c. 35; 20]. Не розглядаючи їх детально, зазна-
чимо, що задля визначення підсудності клопотань, 
передбачених ч. 6 ст. 28 КПК України, доцільно 
застосовувати аналогію положень ч. 10 ст. 290 КПК 
України, яка визначає підсудність клопотань про 
встановлення строку ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження місцевому суду, в меж-
ах територіальної юрисдикції якого здійснюється 
досудове розслідування, оскільки цей процесуаль-
ний інститут є найбільш спорідненим. Якщо відпо-
відне клопотання стосується здійснення судового 
провадження у більш короткі строки, його має роз-
глядати суд, який здійснює судовий розгляд кримі-
нального провадження. 

КПК України не визначає коло обставин, що ста-
новлять локальний предмет доказування при роз-
гляді клопотань у порядку ч. 6 ст. 28 КПК України, 
обмежуючись лише загальною вказівкою на те, що 
вони мають «зумовлювати необхідність здійснення 
кримінального провадження або окремих процесу-
альних дій у більш короткі строки, ніж ті, що перед-
бачені КПК України». Загалом такий підхід піддати 
критиці важко, враховуючи сутність таких клопо-
тань, але все одно він вимагає певних зауважень.

Якщо йдеться про встановлення оптимально-
го строку досудового розслідування або судового 
розгляду загалом, його визначення має відбуватись 
з урахуванням критеріїв розумності строків, визна-
чених у ч. 3 ст. 28 КПК України. Також варто врахо-
вувати нормативні приписи ч. 4 ст. 28 КПК України, 
відповідно до яких особи, що тримаються під вар-
тою, та неповнолітні особи мають право на першо-
чергове та невідкладне здійснення щодо них кримі-
нального провадження.

Якщо ж йдеться про вчинення окремих процесу-
альних дій у більш короткі строки, варто враховува-
ти наявність фактичних обставини, що зумовлюють 
таку необхідність, їх вагомість та переконливість. 
Наприклад, ухвалою суду було перенесено дату під-
готовчого судового засідання із 24 травня 2017 р. 
на 12 травня 2017 р., оскільки підозрюваний виїж-
джає на роботу до Польщі 13 травня 2017 р. [21]. 
Тягар доказування наявності таких обставин завжди 
покладатиметься на особу, яка подає відповідне кло-
потання. 

Аналіз судової практики дає змогу констатувати 
поліваріантність наявних підходів до формулюван-
ня змісту резолютивної частини судового рішення за 
результатами розгляду клопотання про встановлення 
процесуальних строків. Здебільшого слідчими суддя-
ми та судами було встановлено певну календарну дату, 
яка слугує граничним строком для вчинення відповід-
них процесуальних дій, або визначено певний строк, 
протягом якого такі дії зобов’язано здійснити слідчого 
або прокурора (один місяць із моменту отримання ухва-
ли [22]; розумний строк, але не більше трьох місяців 
[23]). Якщо клопотання стосується здійснення проце-
суальних дій під час судового провадження, суд може 
встановити конкретну дату вчинення процесуальної  
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дій або перенести її, оскільки є суб’єктом, що таку 
дію безпосередньо здійснює. Показовим у цьому 
аспекті є наведений вище приклад перенесення дати 
підготовчого судового засідання. 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що встанов-
лення слідчим суддею та судом процесуальних 
строків у кримінальному провадженні є потенційно 
ефективним способом реалізації особами права на 
здійснення кримінального провадження щодо них 
у розумні строки за умови розробки чіткої та несу-
перечливої нормативної моделі відповідного судово-
контрольного провадження.

Висновки. Отже, результати дослідження свід-
чать, що кримінальний процесуальний закон вимагає 
окремої нормативної регламентації судово-контр-
ольного провадження із встановлення процесуаль-
них строків у кримінальному провадженні. Задля 
цього пропонуємо доповнити КПК України ст. 1141, 
виклавши її у такій редакції:

«Стаття 1141. Розгляд слідчим суддею та судом 
клопотання про встановлення процесуальних стро-
ків у кримінальному провадження.

1. Підозрюваний, обвинувачений, його захисник 
та законний представник, потерпілий, його пред-
ставник або законний представник, інші особи, пра-
ва чи інтереси яких обмежуються під час досудового 
розслідування, їх адвокат або законний представник 
мають право на звернення до слідчого судді або суду 
з клопотанням, в якому викладаються обставини, 
що зумовлюють необхідність здійснення досудового 
розслідування або судового провадження (або окре-
мих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж 
ті, що передбачені цим Кодексом.

2. У клопотанні про встановлення процесуальних 
строків зазначаються:

1) найменування кримінального провадження 
та його реєстраційний номер; 

2) процесуальний статус особи, яка його подає; 
3) процесуальна дія (дії), яку слід здійснити у більш 

короткий строк, ніж передбачено цим Кодексом; 
4) фактичні обставини, які зумовлюють необ-

хідність здійснення досудового розслідування, 

судового провадження або окремих процесуальних 
дій у більш короткий строк, ніж передбачено цим  
Кодексом; 

5) посилання на докази, що підтверджують наяв-
ність обставин, якими особа обґрунтовує доводи 
свого клопотання; 

6) строк, який, на думку особи, є необхідним для 
здійснення відповідної процесуальної дії (дій).

3. Клопотання розглядається слідчим суддею міс-
цевого суду, в межах територіальної юрисдикції яко-
го здійснюється досудове розслідування, або судом, 
що здійснює судовий розгляд кримінального прова-
дження не пізніше п’яти днів із дня його надходжен-
ня до суду з повідомленням особи, що подала кло-
потання, її захисника, представника або законного 
представника, слідчого та/або прокурора. Неприбут-
тя у судове засідання осіб, які були належним чином 
повідомлені про місце та час проведення судового 
засідання, не перешкоджає розгляду клопотання.

4. Слідчий суддя або суд, встановивши, що кло-
потання не підлягає розгляду у цьому суді або якщо 
особою не дотримано вимоги щодо форми та змісту 
клопотання приймає рішення про його повернення, 
що не позбавляє особу права звернутись із відповід-
ним клопотанням повторно.

5. Слідчий суддя або суд відмовляють у відкритті 
провадження, встановивши, що клопотання містить 
ознаки скарги на рішення, дії або бездіяльність орга-
нів досудового розслідування, прокурора або у разі, 
якщо із його змісту не вбачається наявності підстав, 
що зумовлюють необхідність здійснення досудового 
розслідування, судового провадження або окремих 
процесуальних дій у більш короткі строки, ніж ті, що 
передбачені цим Кодексом). 

6. Ухвала слідчого судді та суду за результатами 
розгляду клопотання може бути про:

1) встановлення граничного строку проведення 
досудового розслідування або судового провадження 
або окремих процесуальних дій;

2) перенесення строку проведення певної проце-
суальної дії (дій);

3) відмову у задоволенні клопотання».
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Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних із визначенням осіб, які можуть бути визнані потерпілими від пося-
гання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України). Подані науково обґрунтовані рекомендації щодо роз-
ширення кола потерпілих від злочину, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: кримінальне право, злочин, потерпілий, посягання на життя державного чи громадського діяча.

Статья посвящена исследованию проблем, связанных с определением лиц, которые могут быть признаны потерпевшими 
от посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 112 УК Украины). Даются научно обоснованные 
рекомендации по расширению круга потерпевших от преступления, предусмотренного ст. 112 Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: уголовное право, преступление, потерпевший, посягательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля.

The article is devoted to the study of problems associated with the definition of persons who may be recognized as victims of 
attacks on the life of a state or public figure (Article 112 of the Criminal Code of Ukraine). Scientifically based recommendations are 
given for expanding the circle of victims of a crime under Article 112 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: criminal law, crime, victim, encroachment on the life of a state or public figure.

Постановка проблеми. Як правило, потерпілий 
оцінюється або в площині аналізу ознак складу зло-
чину і визначається як своєрідна сукупність статич-
них ознак, або розглядається як активний учасник 
кримінально-правових відносин, здатний у певних 
межах визначати міру відповідальності і покарання 
винного. Залежно від вектору дослідження і обся-
гу, що вкладається автором у зміст поняття, кримі-
нально-правовим статусом потерпілого пропонують 
наділяти людину, фізичних і юридичних осіб, сус-
пільство і державу.

Так, передбачена вітчизняним кримінально-пра-
вовим законодавством норма зазначає: «Потерпілим 
у кримінальному провадженні може бути фізична 
особа, якій кримінальним правопорушенням завда-
но моральної, фізичної або майнової шкоди, а також 
юридична особа, якій кримінальним правопорушен-
ням завдано майнової шкоди» (ст. 55 КПК України) 
[1]. Ч. 3 вказаної статті КПК України до потерпілого 
зараховує також особу, яка не є заявником, але якій 
кримінальним правопорушенням завдана шкода, 
у зв’язку з цим вона після початку кримінального 
провадження подала заяву про залучення її до про-
вадження як потерпілого. Крім того, як зазначено 
в ч. 4 ст. 55 КПК України, потерпілим не може бути 
особа, якій моральна шкода завдана як представни-
ку юридичної особи чи певної частини суспільства, 
але якщо внаслідок кримінального правопорушення 
настала смерть особи або особа перебуває у стані, 
який унеможливлює подання нею відповідної заяви, 
тому положення ч.ч. 1−3 ст. 55 КПК України поши-
рюються на близьких родичів чи членів сім’ї такої 
особи. Відповідно, потерпілим у такому  разі може 
визнаватися одна особа з числа близьких родичів 

чи членів сім’ї, яка подала заяву про залучення її до 
провадження як потерпілого, а за відповідним кло-
потанням потерпілими можуть бути визнані кілька 
осіб [1].

На підтвердження цієї позиції дослідник 
М.В. Сенаторов зазначає, що потерпілим від злочи-
ну може бути будь-який вид соціального суб’єкта. 
Проведений вченим аналіз чинного кримінального 
законодавства дав змогу стверджувати, що як потер-
пілі можуть розглядатися і фізичні особи (ст.ст. 112, 
152 КК України), юридичні особи (ст.ст. 170, 444 КК 
України), держава (ст.ст. 110, 431 КК України), інші 
соціальні утворення (ст.ст. 433, 442 КК України) або 
ж громада чи суспільство загалом (розділи ІХ, ХІІ 
Особливої частини КК України). На підставі цьо-
го М.В. Сенаторов пропонує авторське визначення 
поняття потерпілого від злочину, якого він розуміє 
як «це соціальний суб’єкт (фізична чи юридична 
особа, держава, інше соціальне утворення або сус-
пільство загалом), благу, праву чи інтересу якого, 
що знаходиться під охороною кримінального зако-
ну, злочином заподіюється шкода або створюється 
загроза заподіяння такої» [2, с. 8].

Потерпілий у кримінальному праві − перш за 
все, учасник охоронюваних кримінальним законом 
суспільних відносин, яким безпосередньо злочи-
ном заподіяно шкоду або створено загрозу заподіян-
ня такої шкоди (фізичної, майнової або моральної). 
У цій властивості укладений взаємозв’язок потерпі-
лого з об’єктом злочину. Статус потерпілого в кри-
мінальному праві набувається особою з моменту 
вчинення злочину. Оскільки законодавець пов’язує 
настання кримінальної відповідальності за незакін-
чений злочин із загрозою заподіяння шкоди, можна 
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говорити про існування потерпілого на будь-який 
зі стадій злочинної діяльності [3, с. 91]. Крім того, 
потерпілим є особа, яка безпосередньо постраждала 
від вчинення злочину. На відміну від процесуаль-
ного права, кримінальний закон не допускає мож-
ливість визнання потерпілим родичів або законних 
представників жертви.

Проаналізувавши відповідну літературу, автор 
дійшов висновку, що в юридичній науці не існува-
ло і не існує чіткого, узагальненого термінологіч-
ного поняття державного і, особливо, громадського  
діяча − така ситуація потребує виправлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ні аспекти проблеми кримінально-правової охо-
рони життя державного чи громадського діяча 
досліджувались вітчизняними фахівцями, зокре-
ма П.П. Андрушком, В.О. Навроцьким, В.І. Осад-
чим, М.І. Пановим, В.В. Сташисом, О.С. Сотулою, 
Є.Л. Стрельцовим, М.І. Хавронюком, О.А. Чувако-
вим та іншими. Незважаючи на те, що праці пред-
ставлених авторів мають велике наукове та практич-
не значення, залишається багато невирішених питань 
стосовно оптимізації відповідальності за посягання 
на життя державного чи громадського діяча.

Постановка завдання. Метою статті є розкриття 
проблеми розширення кола потерпілих від злочину, 
передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу Украї-
ни з урахуванням сучасних досягнень кримінально-
правової науки.

Виклад основних положень. Визначаючи істот-
ні ознаки і обсяг цих понять, варто, на нашу думку, 
виходити з того, що цими поняттями охоплюються 
не будь-які особи, а досить вузька категорія осіб; 
інакше закон не використовував би названі терміни. 
Крім того, ці поняття повинні мати ті самі ознаки 
і той самий зміст, що й однойменні поняття, вико-
ристовувані як у міжнародному, так і вітчизняному 
законодавстві. «Не може бути, наприклад, «свого» 
державного діяча в кримінальному праві, «свого» 
громадського діяча в адміністративному тощо. Тер-
мінологія і зміст понять у різних галузях права, 
мають бути принципово єдиними. Інакше виникає 
плутанина понять, яка може привести до порушень 
законності» [4, с. 51]. І, очевидно, що кожне з назва-
них понять характеризується своїми специфічними 
ознаками та відмінним від інших змістом.

Словник української мови визначає термін «діяч» 
як «той, хто обіймає керівну посаду; той, хто визна-
чається своєю активністю та енергійністю на якій-
небудь роботі, в якійсь галузі життя» [5, с. 312], що 
змістовно відповідає сутності державного та громад-
ського діяча в їх широкому, загальному розумінні.

Ці поняття не є новими для нашого законодавства: 
ще за радянських часів правознавці в галузі кримі-
нального права намагалися напрацювати відповідну 
термінологію. Так, одним із перших тлумачення цих 
юридичних понять запропонував професор В.І. Кур-
ляндський, який до державних діячів зараховував 
посадових осіб державного апарату, що здійснюють 
керівництво діяльністю відповідного органу управ-
ління: міністри СРСР, союзних і автономних респу-

блік, голови державних комітетів, керівники урядо-
вих комісій тощо [6, с. 44].

Свого часу професор М.І. Бажанов під державни-
ми діячами розумів осіб, що здійснюють відповідні 
функції від імені і за дорученням радянської держави 
чи її органів у керівництві організаційно-управлін-
ським, адміністративно-господарським, соціально-
культурним і іншими видами діяльності (міністри 
Союзу РСР чи союзних республік, їх заступники, 
інші відповідальні працівники міністерств, комітетів 
чи відомств) [7, с. 34]. Одним із перших професор 
М.І. Бажанов надав визначення громадським діячам 
як особам, що своєю активною партійною, профспіл-
ковою, комсомольською й іншою діяльністю сприя-
ють успішному розв’язанню задач соціалістичного 
будівництва (керівники партійних, комсомольських, 
профспілкових і інших громадських організацій, а 
також рядові члени цих організацій) [7, с. 34].

Більш узагальнено розумів поняття державного 
діяча професор В.В. Сташис − як «особу, що виконує 
важливі державні функції в політичній, економічній, 
культурній областях» [8, с. 129].

Конкретнішим у формулюваннях був профе-
сор П.П. Михайленко, який розумів під державним 
діячем особу, яка виконує важливі державні функції 
у сфері політичного, економічного, культурного жит-
тя, наприклад, депутати рад, члени уряду, керівники 
міністерств, державних комітетів тощо [9, с. 156].

Оригінальним підходом до кримінально-пра-
вового визначення державного діяча визначився 
дослідник О.С. Сотула, який запропонував таке фор-
мулювання: «Державний діяч – це вища посадова 
особа держави або член вищих органів державної 
влади, що користується правом ухвального голосу 
в усіх питаннях, що розглядаються на засіданнях 
цих органів, якщо це прямо вказано у законах Украї-
ни» [4, с. 62]. На думку вченого, у такому вигляді це 
формулювання може бути застосоване у ст. 112 КК 
України, і, відповідно, такий спосіб викладу норми 
дасть змогу залишати незмінною ст. 112 КК Украї-
ни, але ураховувати при цьому зміни, що будуть від-
буватися у законодавстві України [4, с. 62]. Тобто 
у нормі як такого не буде переліку осіб, які належать 
до державних діячів, але позначені їх статутні озна-
ки, необхідні для кваліфікації. Така позиція є при-
йнятною, і таким чином побудовані деякі відповідні 
норми у кримінальних кодексах країн колишнього 
СРСР. Подібна форма викладу диспозиції (без пере-
ліку осіб, що належать до цих категорій) як варіант 
статті, що передбачає відповідальність за посягання 
на життя державного чи громадського діяча, була 
запропонована і в Проекті Кримінального кодексу 
України, підготовленому робочою групою Кабінету 
Міністрів України [4, с. 61]. Однак, на нашу думку, 
таке формулювання залишає певні можливості для 
розширеного тлумачення цього терміна, на відміну 
від чинної редакції ст. 112 КК України.

Як бачимо, здебільшого кримінально-правові фор-
мулювання страждали на умовність і неконкретність 
і не давали змоги застосовувати їх в юридичній прак-
тиці під час кваліфікації конкретних злочинних діянь.
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Законодавець намагався виправити ситуацію, що 
склалася, і задля правового захисту її суверенітету, 
конституційного ладу, внутрішньої і зовнішньої без-
пеки Верховна Рада України прийняв Закон України 
«Про внесення змін і доповнень до Кримінального, 
Кримінально-процесуального кодексів Української 
РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні 
правопорушення та Митного кодексу України» від 
17 червня 1992 р., де у ст. 58 КК України були пере-
лічені конкретні посадові особи, які можуть бути 
потерпілими під час вчинення злочину, передбаче-
ного цією статтею КК України: Президент України, 
Голова, заступник Голови Верховної Ради України, 
народний депутат України, Прем’єр-міністр Укра-
їни, член Уряду України, Голова суддя Конститу-
ційного Суду України чи Верховного Суду України, 
Генеральний прокурор України [10].

А вже у новому Кримінальному кодексі України 
від 5 квітня 2001 р. цей перелік доповнено такими 
посадовими особами: Голови та судді вищих спе-
ціалізованих судів України, Уповноважений Верхо-
вної Ради України з прав людини, Голова Рахункової 
палати, Голова Національного банку України; з пере-
ліку було вилучено заступника Голови Верховної 
Ради України, член Уряду України був змінений на 
члена Кабінету Міністрів України. Також до списку 
було введено громадського діяча, під яким розумі-
ється керівник політичної партії України [11, с. 77].

У зв’язку зі постійною зміною у системі держав-
них органів чинна редакція ст. 112 КК України має 
таке формулювання: «Посягання на життя Президен-
та України, Голови Верховної Ради України, народ-
ного депутата України, Прем’єр-міністра України, 
члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена 
Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді 
Конституційного Суду України або Верховного Суду 
України, або вищих спеціалізованих судів України, 
Генерального прокурора, Директора Національного 
антикорупційного бюро України, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, Голови або 
іншого члена Рахункової палати, Голови Національ-
ного банку України, керівника політичної партії, 
вчинене у зв’язку з їх державною чи громадською 
діяльністю ˂…˃» [12].

Дещо простіша ситуація з визначенням, які особи 
можуть бути визначені як громадські діячі. В диспо-
зиції ст. 112 КК України це поняття обмежене лише 
однією категорією осіб, яка очолюють громадські 
об’єднання, – керівник політичної партії.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про політичні 
партії в Україні» громадяни України мають право 
на свободу об’єднання у політичні партії задля здій-
снення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, культурних 
та інших інтересів, що визначається і гарантується 
Конституцією України [13].

Ст. 2 цього ж Закону України твердить: «Політич-
на партія – це зареєстроване згідно з законом добро-
вільне об’єднання громадян – прихильників певної 
загальнонаціональної програми суспільного роз-
витку, що має своєю метою сприяння формуванню 
і вираженню політичної волі громадян, бере участь 
у виборах та інших політичних заходах» [13].

Нині в Міністерстві юстиції України зареєстро-
вана 341 чинна політична партія [14]. Таким чином, 
341 особа може виступати як особа, потерпіла від 
злочину, передбаченого ст. 112 КК України, як керів-
ник політичної партії, якщо посягання на життя вчи-
нене у зв’язку з її громадською діяльністю. Керівни-
ком політичної партії є особа, яка одноосібно очолює 
партію або є членом створюваного нею виконавчо-
го органу і виконує в ній організаційно-розпорядчі 
функції [15, с. 336]. 

Висновки. Аналіз відповідного чинного законо-
давства України довів, що перераховані у диспозиції 
ст. 112 КК України державні посадові особи є таки-
ми, що очолюють або є членами колегіальних вищих 
органів державної влади, які визначають ключові, 
стратегічні напрями державної політики в України, 
тобто є державними діячами. І посягання на жит-
тя таких посадових осіб, дійсно, становить суттєву 
загрозу національній безпеці держави, тому охорона 
життя і здоров’я цих осіб спеціальною кримінально-
правовою нормою, що передбачена ст. 112 КК Укра-
їни і є доцільною. Однак вважаємо, що цей перелік 
має бути доповнений важливими для забезпечення 
стабільності та ефективності політичної системи 
держави посадовими особами вищого рангу: Дирек-
тор Державного бюро розслідувань, Голова та чле-
ни Національного агентства у питаннях запобіган-
ня корупції, Голова та члени Центральної виборчої 
комісії.

Законодавець не дає змоги розширено тлумачити 
поняття громадського діяча, обмежуючи його лише 
особою керівника політичної партії. На нашу дум-
ку, ця позиція не є конструктивною і в подальшому 
необхідні певні зміни до кримінально-правового 
розуміння поняття громадського діяча в контексті 
ст. 112 КК України.
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У статті розглянуто поняття, структуру, зміст, теоретичне і практичне значення криміналістичної характеристики злочинів 
у сфері земельних відносин. Проаналізовано відомості, що характеризують предмет злочинного посягання, спосіб готування, 
вчинення та приховання злочинів у сфері земельних відносин, особистість злочинця, а також слідові картини злочинів зазна-
ченої категорії.

Ключові слова: злочини у сфері земельних відносин, розслідування злочинів у сфері земельних відносин, криміналістична 
характеристика злочинів у сфері земельних відносин.

В статье рассмотрены понятие, структура, содержание, теоретическое и практическое значение криминалистической 
характеристики преступлений в сфере земельных отношений. Проанализированы сведения, характеризующие предмет пре-
ступного посягательства, способ приготовления, совершения и сокрытия преступлений в сфере земельных отношений, лич-
ность преступника, а также следовые картины преступлений указанной категории.

Ключевые слова: преступления в сфере земельных отношений, расследование преступлений в сфере земельных отноше-
ний, криминалистическая характеристика преступлений в сфере земельных отношений.

The article deals with the concept, structure, content, theoretical and practical significance of criminalistic characteristics of 
crimes in the sphere of land relations. The information characterizing the subject of criminal infringement, the method of preparation, 
Commission and concealment of crimes in the sphere of land relations, the identity of the criminal, and also the trace picture of crimes 
of the specified category are analyzed.

Key words: crimes in the sphere of land relations, investigation of crimes in the sphere of land relations, criminalistic characteristics 
of crimes in the sphere of land relations.

Постановка проблеми. Одним з актуальних 
напрямів сучасної вітчизняної криміналістичної 
науки є розробка і вдосконалення науково обґрунто-
ваних методик розслідування злочинів економічної 
спрямованості та проти довкілля, у тому числі зло-
чинів у сфері земельних відносин.

Результати практичної діяльності правоохорон-
них органів у протидії цим злочинам свідчать про 
недостатню ефективність їх розкриття та розсліду-
вання, що зумовлено як об’єктивними чинниками, 
так і недостатнім рівнем наукового забезпечення 
процесу досудового розслідування.

У зв’язку з цим підвищеної уваги потребує питан-
ня розробки криміналістичної характеристики зло-
чинів у сфері земельних відносин як одного з ключо-
вих елементів методики їх розслідування.

Дослідження за темою. Проблемам побудови 
методики розслідування злочинів у сфері земельних 
відносин приділено уваги в роботах С.В. Андру-
сенка, О.М. Бандурки, Н.В. Бондарчука, С.М. Гуса-
рова, Д.Д. Зайця, А.В. Настенка, Т.В. Омельченка, 
В.І. Павликівського, М.М. Паховича, М.С. Рябченка, 
Р.Л. Степанюка, І.С. Тальянчука, О.С. Тарасенка, 
Н.М. Татарина та інших дослідників.

Метою статті є розробка криміналістичної харак-
теристики злочинів у сфері земельних відносин.

Викладення основного матеріалу. Криміналіс-
тична характеристика злочинів є одним із найваж-
ніших елементів науково обґрунтованої методики їх 
розслідування. 

Питання щодо визначення та обсягу змісту цього 
поняття детально розглядалося вітчизняною кримі-
налістичною наукою. Доволі типове його визначення 
надається О.Н. Колесниченком та В.О. Коноваловою, 
які визначають криміналістичну характеристику як 
систему відомостей (інформації) про криміналістич-
но значимі ознаки злочинів цього виду, які відбива-
ють закономірні зв’язки між ними і служать побудові 
і перевірці слідчих версій у розслідуванні конкрет-
них злочинів [3, с. 16].

Таким чином, криміналістична характеристика 
злочинів є категорією криміналістичної науки, яка 
не лише досліджується науковцями, а й активно 
використовується у практичній слідчій діяльності.

Питання щодо змісту і структури криміналістич-
ної характеристики злочинів були предметом пильної 
уваги з боку науковців. Не маючи на меті детальний 
розгляд запропонованих із цього приводу позицій, 
вважаємо, що основою криміналістичної характе-
ристики злочинів у сфері земельних відносин мають 
стати відомості, які характеризують: 1) предмет зло-
чинного посягання; 2) спосіб готування, вчинення 
та приховання злочинів; 3) особистість злочинця;  
4) слідову картину злочинів зазначеної категорії. 

Одним із найважливіших елементів криміналіс-
тичної характеристики злочинів у сфері земельних 
відносин є предмет злочинного посягання, під яким 
традиційно розуміють різноманітні фізичні об’єкти 
(речі і предмети матеріального світу), які зазнають 
впливу з боку злочинця. Відштовхуючись, у першу 
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чергу, від кримінально-правових ознак злочинів 
у сфері земельних відносин, до предметів злочин-
ного посягання є підстави зарахувати: 1) земельні 
ділянки, у тому числі території, взяті під охорону 
держави, та об’єкти природно-заповідного фонду; 
2) ґрунтовий покрив (поверхневий шар) земель;  
3) розпорядчі документи – рішення, розпоряджен-
ня, погодження, акти, протоколи, постанови та інші 
документи правозастосовного характеру; 4) право-
встановлюючі документи на землю – державні акти 
на право власності на земельні ділянки, державні акти 
на право постійного користування землею, договори 
оренди, купівлі-продажу, дарування земельних діля-
нок, а також довіреності на вчинення різноманітних 
дій тощо; 5) документацію із землеустрою – схеми, 
проекти, робочі проекти або технічну документацію; 
6) документацію з оцінки земель – технічну доку-
ментацію з бонітування ґрунтів, економічної оцінки 
земель та нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок, а також звіти про проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок; 7) неправомір-
ну вигоду – матеріальні цінності (грошові кошти або 
інше майно), право на майно або будь-які дії майно-
вого характеру – під час вчинення земельних злочи-
нів у сфері службової діяльності.

Під час вчинення злочинів зазначеної катего-
рії як предмет злочинного посягання найчастіше 
виступають земельні ділянки. Ними можуть бути: 
1) ділянки, що відповідають умовам, передбаченим 
ст. 79 Земельного кодексу України, тобто з установ-
леними межами і визначеними щодо неї правами; 2) 
ділянки, не сформовані як об’єкти цивільних прав 
(з урахуванням положень ст. 79¹ Земельного кодексу 
України), – із невстановленими межами, не визначе-
ними щодо них правами, не відведені у встановлено-
му порядку та за відсутності передбаченої законом 
землевпорядної документації.

Вивчення матеріалів слідчої і судової практики 
свідчить, що у понад 90% випадків предметом зло-
чинного посягання виступають земельні ділянки, 
не сформовані як об’єкти цивільних прав, тобто 
з невстановленими межами, не визначеними щодо 
них правами, не відведені у встановленому порядку 
та за відсутності передбаченої законом землевпоряд-
ної документації. Саме такі земельні ділянки зло-
чинним шляхом передаються у власність або корис-
тування, а також самовільно захоплюються. 

Ця ситуація є цілком закономірною, адже зло-
вмисникам значно легше заволодіти земельною 
ділянкою, яка ще не відведена із земель державної 
або комунальної власності, не перебуває у власності 
(користуванні) конкретних фізичних або юридичних 
осіб, на яку відсутні правовстановлюючі документи, 
щодо якої не буде скарг із боку можливих потерпі-
лих.

Опрацювання наявних матеріалів слідчої і судо-
вої практики свідчить, що предметом злочинного 
посягання найчастіше стають:

– у процесі вчинення земельних злочинів із чис-
ла злочинів проти власності, авторитету органів 
державної влади, органів місцевого самоврядуван-

ня, у сфері службової діяльності – ділянки земель 
житлової та громадської забудови (67%), сільсько-
господарського призначення (20%), рекреаційного 
та оздоровчого призначення (4%), промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (3%), природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення (2%);

– у процесі вчинення злочинів у вигляді самовіль-
ного зайняття земельних ділянок – ділянки земель 
сільськогосподарського призначення (64%), земель 
житлової та громадської забудови (23%);

– у процесі вчинення земельних злочинів еко-
логічної спрямованості – ділянки земель сільсько-
господарського призначення (72%), водного фонду 
(9%), природно-заповідного та іншого природоохо-
ронного призначення (7%), лісогосподарського при-
значення (4%).

Також під час розслідування кримінальних про-
ваджень про злочини цієї категорії варто врахову-
вати територіальне розташування предмета злочин-
ного посягання – в межах або за межами населених 
пунктів, оскільки від цього залежить обсяг повно-
важень службових осіб органів державної виконав-
чої влади та місцевого самоврядування (ст. 122 ЗК 
України) та порядок надання земельних ділянок, що 
відбиватиметься на кваліфікації дій підозрюваних 
(обвинувачених).

Особливе значення для розробки методики роз-
слідування має характеристика злочинів у сфері 
земельних відносин за способом їх готування, вчи-
нення та приховання.

Більшість злочинів зазначеної категорії є такими, 
що заплановані заздалегідь і супроводжуються під-
готовчими діями. 

Ураховуючи різноманіття земельних злочинів, 
способи їх вчинення визначаються залежно від 
сфери земельних відносин, в яких вчиняються кри-
мінально-карані діяння, та правового статусу зло-
чинців.

Найтиповіші способи, що забезпечують про-
типравне надання службовими особами органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування земельних ділянок у власність або 
оренду, включають: 1) прийняття службовими осо-
бами рішень щодо вирішення земельних питань 
(надання у власність, оренду, продаж, зміна цільово-
го призначення земель тощо) з порушенням встанов-
леного порядку або меж компетенції; 2) підроблення 
службовими особами рішень (найчастіше – сесій 
місцевих рад)  про надання земельних ділянок, 
у тому числі шляхом внесення завідомо неправдивих 
даних до протоколів засідань сесій та виготовлення 
фіктивних додатків до рішень; 3) підроблення (інте-
лектуальне або фізичне) службовими особами пра-
вовстановлюючих документів на землю, внесення до 
них завідомо неправдивих відомостей; 4) виділення 
земельних ділянок на підставних осіб або громадя-
нам без їх відома та подальша реалізація цих ділянок 
стороннім особам; 5) надання службовими особами 
у порушення вимог чинного законодавства дозволів, 
погоджень, висновків.
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З боку службових осіб контролюючих органів 
способами вчинення злочинів є викривлення резуль-
татів перевірок додержання вимог земельного зако-
нодавства, внесення завідомо неправдивих відомос-
тей до матеріалів перевірок, завідомо безпідставне 
непритягнення винних осіб до передбаченої законом 
відповідальності, утаювання матеріалів перевірок, 
що підлягають передачі до правоохоронних органів.

При вчиненні службовою особою злочину, перед-
баченого ст. 368 КК України, способами одержан-
ня неправомірної вигоди виступають безпосереднє 
одержання винним предмета злочину або завуальо-
ване одержання неправомірної вигоди, у тому числі 
шляхом маскування її під законну операцію [5, с. 79].

Типовими способами вчинення злочинів у сфері 
земельних відносин особами, які є розробниками 
документації із землеустрою, виконавцями робіт 
з оцінки земель, а також виконавцями експертизи 
землевпорядної документації, є підроблення, у тому 
числі внесення завідомо неправдивих даних до 
документації із землеустрою (схем, проектів, робо-
чих проектів або технічної документації), технічної 
документації з оцінки земель, звітів та висновків 
державної експертизи землевпорядної організації.

Громадяни та службові особи підприємств, уста-
нов, організацій, які мають за мету протиправне отри-
мання земельної ділянки або прав на неї, найчастіше 
вчиняють злочини цієї категорії шляхом: 1) надання 
неправомірної вигоди службовим особам за сприян-
ня у наданні земельних ділянок у власність або орен-
ду; 2) підроблення правовстановлюючих документів 
на землю, землевпорядної документації, довіренос-
тей, документів на спадкування та ін.; 3) вчинення 
дій, спрямованих на фізичне заволодіння земельною 
ділянкою і подальше користування нею.

Що стосується вчинення злочинів екологічної 
спрямованості у сфері земельних відносин, то най-
частіше ці діяння вчиняються шляхом: 1) недодер-
жання правил екологічної безпеки, ухилення від 
здійснення або неналежного здійснення заходів, 
спрямованих на збереження та відтворення земель-
них ресурсів; 2) вчинення дій, спрямованих на 
фізичне заволодіння ґрунтовим покривом (поверх-
невим шаром) земель; 3) вчинення будь-яких актив-
них дій, спрямованих на знищення або пошкодження 
територій, взятих під охорону держави, та об’єктів 
природно-заповідного фонду.

За характером дій із приховання злочину серед 
злочинів зазначеної категорії варто виділити такі, 
що супроводжуються утаюванням, знищенням, мас-
куванням та фальсифікацією інформації про ознаки 
злочину. 

Важливим елементом криміналістичної харак-
теристики злочинів у сфері земельних відносин 
є система інформаційних ознак про особу злочинців, 
серед яких варто виділити: 1) фізичних осудних осіб, 
які досягли 16-річного віку; 2) фізичних осіб – під-
приємців, які беруть участь у проведенні операцій 
із землею або фактично використовують земельні 
ділянки; 3) службових осіб органів державної вико-
навчої влади, місцевого самоврядування, держав-

них та інших підприємств, установ та організацій;  
4) осіб, які надають публічні послуги у сфері земель-
них правовідносин.

Особи з числа перших двох категорій, як правило, 
не наділені спеціальним правовим статусом у сфері 
земельних правовідносин і переважно вчиняють дії, 
спрямовані або на фізичне заволодіння земельними 
ділянками (шляхом їх самовільного зайняття), або на 
протиправне набуття прав на них (шляхом підробки 
різноманітної документації, підкупу службових осіб 
та ін.). 

Однак особливістю злочинів, що вчиняються на 
ринку землі, є вчинення їх здебільшого не пересічни-
ми громадянами, а службовими особами. За даними 
вибіркового дослідження, серед злочинців службові 
особи органів місцевого самоврядування становлять 
41%, місцевих державних адміністрацій – 5%, орга-
нів Державної служби з питань геодезії, картографії 
та кадастру, Державного підприємства «Центр дер-
жавного земельного кадастру» та контролюючих 
органів – 9%; приватні підприємці та службові осо-
би недержавних підприємств, установ, організа-
цій – 29%, нотаріуси та оцінювачі – 2%, інші фізичні  
особи – 18%.

Що стосується соціально-демографічної та соці-
ально-рольової характеристики осіб, що вчиняють 
злочини у земельній сфері, то вивчення матеріалів 
кримінальних проваджень і опрацювання судових 
вироків дає змогу дійти висновку про більш дорос-
лий вік злочинців вказаної категорії, порівняно 
високу питому вагу жінок, їх порівняне економічне 
та сімейне благополуччя, обійняття певних, іноді 
керівних, посад в органах державної влади, місцево-
го самоврядування, підприємствах, установах, орга-
нізаціях,  високий рівень освіти, порівняно високу 
питому вагу співучасті, а також про позитивні харак-
теристики за місцем роботи і проживання. До кримі-
нальної відповідальності раніше притягалася незна-
чна кількість злочинців.

Серед злочинців зазначеної категорії майже немає 
неповнолітніх і порівняно небагато осіб у віці до 
24 років. За отриманими вибірковими даними, пито-
ма вага осіб, що вчиняли земельні злочини у віці до 
24 років, становить 11%, від 25 до 40 років – 48%, від 
40 до 55 років – 35%, понад 55 років – 6%. Вчинення 
злочинів цієї категорії особами у віці понад 70 років 
має поодинокий характер. 

Звичайно, такий віковий розподіл має пояснен-
ня. Варто враховувати, що задля вчинення злочинів 
у сфері земельних відносин особа повинна мати пев-
ний життєвий досвід, знання, вміння, навички, певні 
матеріальні та фінансові ресурси, що з’являються, як 
правило, у порівняно зрілому віці. Водночас неви-
сокою є питома вага злочинців похилого віку, що 
пов’язано із загальним зниженням соціальної актив-
ності та погіршенням стану фізичного здоров’я.

Близько 70% злочинів цієї категорії вчиняються 
чоловіками, решта – жінками. Переважна частина 
(майже 75%) осіб на момент вчинення злочину пере-
бували у шлюбі, що пояснюється віковою та соці-
альною зрілістю злочинців цієї категорії. Звертає 
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на себе увагу високий рівень професійно-освітньої 
підготовки, у тому числі значний відсоток осіб, що 
мають вищу освіту – 82% та середньо-спеціальну 
(11%). 

У співучасті вчиняється до 60% злочинів цієї 
категорії. Водночас вивчення матеріалів криміналь-
них проваджень дає підстави вважати, що фактична 
питома вага таких злочинів є вищою, хоча це прямо 
і не відбивається в матеріалах проваджень і підсум-
кових процесуальних рішеннях. 

Частка раніше судимих осіб не перевищує 5%.
Певні особливості відрізняють осіб, що вчиня-

ють самовільне зайняття земельних ділянок. Для них 
характерні загалом порівняно молодший вік, більша 
питома вага чоловіків, нижчий рівень освіти та ниж-
чі показники співучасті.

Вказані узагальнення підтверджуються матеріа-
лами досліджень ряду фахівців [6, с. 42; 1, с. 81−83; 
7, с. 122; 4, с. 82−84 та ін.].

Для осіб, що вчиняють злочини у сфері земельних 
відносин (економічної спрямованості), характерна 
умисна форма вини, а також наявність переважно 
корисливих мотиву і мети протиправної діяльності.

Певна частина злочинів цієї категорії (йдеться, 
насамперед, про службову недбалість, а також дея-
кі земельні злочини екологічної спрямованості), 
як свідчить офіційна кваліфікація дій винних орга-
нами досудового розслідування і судом, вчиняють-
ся необережно. Утім, вивчення матеріалів слідчої 
і судової практики у низці таких випадків свідчить 
скоріше про вимушену кваліфікацію дій, винних за 
ст. 367 КК України через нездатність слідчих і про-
курорів довести наявність у діях службових осіб 
умислу на вчинення дій у власних інтересах або 
інтересах третіх осіб.

Визначаючи морально-психологічну характерис-
тику осіб, що вчиняють злочини у земельній сфері, 
дослідники доходять висновку, що для них прита-

манні ті самі ознаки, що і для осіб, які вчиняють зло-
чини у сфері економіки: підвищене почуття незалеж-
ності від нормативної системи, правовий нігілізм, 
орієнтація на задоволення своїх власних потреб 
і інтересів будь-якими засобами, чітке усвідомлення 
протиправності своїх діянь тощо [1, с. 83; 2, с. 126].

Що стосується особливостей механізму слідо-
утворення, то злочини у сфері земельних відносин 
залишають:

1) матеріальні сліди, які відображаються пере-
важно в оточуючому середовищі – у процесі вчинен-
ня самовільного зайняття земельної ділянки, земель-
них злочинів екологічної спрямованості, а також 
фізичного підроблення документів;

2) сліди в документах – актах органів і службових 
осіб державної виконавчої влади і місцевого само-
врядування (рішення, розпорядження, висновки, 
погодження тощо), протоколах, правовстановлюю-
чих документах на землю, документації із землеу-
строю та оцінки землі та ін.

Висновки. Одним із найважніших елементів 
науково обґрунтованої методики розслідування зло-
чинів у сфері земельних відносин є їх криміналіс-
тична характеристика. Зазначена категорія є не лише 
предметом досліджень із боку науковців, а й актив-
но використовується у практичній слідчій діяльнос-
ті, оскільки слугує базою для побудови і перевірки 
слідчих версій, визначення послідовності і тактики 
слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових 
та інших організаційних заходів під час досудового 
розслідування.

Варто зазначити, що запропонована структура 
є лише ідеальною моделлю; вона може варіюватись 
та конкретизуватись залежно від виду злочинів у сфе-
рі земельних відносин, поповнюючись й іншими (не 
завжди типовими) елементами (час, місце, знаряддя 
і засоби вчинення злочину, наслідки злочинних дій, 
особливості особистості потерпілого тощо).
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дoцeнт кaфeдри кримінaльнo-прaвoвих дисциплін тa судoчинствa
Сумськoгo дeржaвнoгo унівeрситeту

КРИМІНAЛЬНE ПРOВAДЖEННЯ НA ПІДСТAВІ 
УГOДИ ПРO ВИЗНAННЯ ВИНУВAТOСТІ

CRIMINAL PROCEEDINGS ON THE GROUND 
AGREEMENTS CONCERNING THE RECOGNITION OF WINNING

Стaття присвячeнa aнaлізу інституту угoди прo визнaння винувaтoсті в кримінaльнoму прoцeсі Укрaїни тa прaктики 
зaстoсувaння відпoвіднoгo кримінaльнoгo прoцeсуaльнoгo зaкoнoдaвствa. Прoвeдeні пaрaлeлі з дoсвідoм інших крaїн світу тa 
визнaчeні нaпрями вдoскoнaлeння рeaлізaції тaкoгo прoвaджeння.

Ключoві слoвa: кримінaльнe прoвaджeння, угoдa прo визнaння винувaтoсті, признaчeння пoкaрaння, підoзрювaний, 
oбвинувaчeний.

Стaтья пoсвящeнa aнaлизу институтa сoглaшeния o признaнии винoвнoсти в угoлoвнoм прoцeссe Укрaины и прaктики 
примeнeния сooтвeтствующeгo угoлoвнoгo прoцeссуaльнoгo зaкoнoдaтeльствa. Прoвeдeны пaрaллeли с oпытoм других стрaн 
мирa и oпрeдeлeны нaпрaвлeния сoвeршeнствoвaния рeaлизaции тaкoгo прoизвoдствa.

Ключeвыe слoвa: угoлoвнoe прoизвoдствo, сoглaшeниe o признaнии винoвнoсти, нaзнaчeние нaкaзaния, пoдoзрeвaeмый, 
oбвиняeмый.

The article is devoted to the analysis of the institute of the agreement on the recognition of guilt in the criminal process of Ukraine 
and the practice of applying the relevant criminal procedural law. Conducted parallel with the experience of other countries of the 
world and identified areas for improving the implementation of such proceedings.

Key words: criminal proceedings, agreement on recognition of guilt, punishment, suspect, accused.

Пoстaнoвкa прoблeми. Інститут угoд 
у кримінaльнoму судoчинстві є втілeнням 
кoнцeпції віднoвлювaльнoгo прaвoсуддя, хoчa 
і мaє відміннoсті з тaким. Зaзнaчeнa кoнцeпція 
судoчинствa пoкликaнa сприяти дoсягнeнню 
кoнсeнсусу між йoгo стoрoнaми, врeгулювaнню 
сoціaльнoгo кoнфлікту. Гoлoвнa мeтa інституту 
угoд в кримінaльнoму прoвaджeнні – нe пoшук істи-
ни у спрaві, a зaдoвoлeння інтeрeсів стoрін. Інсти-
тут уклaдeння угoд у кримінaльнoму прoвaджeнні 
пoтрeбує пoстійнoгo aнaлізу тa вивчeння, oскільки 
є нoвим як для юридичнoї тeoрії, тaк і для юридичнoї 
прaктики Укрaїни.

Aнaліз oстaнніх дoсліджeнь і публікaцій. 
Питaння, пoв’язaні з рeaлізaцією угoди прo 
визнaння винувaтoсті, у свoїх прaцях вивчaли:  
O.В. Бeзрядін, Г.П. Влaсoвa, Ю.М. Грoшeвий, 
Ю.М. Дьoмін, O.П. Кучинськa, М.І. Лeoнeнкo, 
Д.М. Лoбaнь, В.Т. Нoр, Є.В. Пoвзик, Г.П. Сeрeдa, 
І.A. Тіткo, O.М. Тoлoчкo, М.І. Хaврoнюк, М.Є. Шумилo 
тa інші.

Мeтa стaтті – aнaліз кримінaльнoгo прoцeсуaльнoгo 
зaкoнoдaвствa Укрaїни, якe рeглaмeнтує пoрядoк 
кримінaльнoгo прoвaджeння нa підстaві угoди прo 
визнaння винувaтoсті.

Виклaд oснoвнoгo мaтeріaлу. Угoди 
в укрaїнськoму кримінaльнoму судoчинстві були 
впeршe зaпрoвaджeні Кримінaльним прoцeсуaльним 
кoдeксoм Укрaїни 2012 рoку [1]. З урaхувaнням 
вимoг ст. 6 Кoнвeнції прo зaхист прaв людини 
і oснoвoпoлoжних свoбoд 1950 рoку уклaдeння 
угoди в кримінaльнoму прoвaджeнні мoжнa 
рoзглядaти як прoцeдуру, що сприяє спрoщeнню, 

a відпoвіднo, і прискoрeнню прoцeдури прaвoсуддя, 
щo мaє нeaбиякe знaчeння для зaбeзпeчeння прaвa нa 
судoчинствo в рoзумні стрoки [2].

Відпoвіднo дo ст. 468 КПК Укрaїни 
у кримінaльнoму прoвaджeнні мoжe бути уклaдeнo 
двa види угoд, пeрший із яких – угoдa прo примирeння 
між пoтeрпілим і підoзрювaним чи oбвинувaчeним, 
другий – угoдa між прoкурoрoм і підoзрювaним чи 
oбвинувaчeним прo визнaння винувaтoсті [1].

Угoдa прo визнaння винувaтoсті – цe дoбрoвільнe 
вoлeвиявлeння підoзрювaнoгo aбo oбвинувaчeнoгo тa 
прoкурoрa прo співпрaцю у викритті кримінaльнoгo 
прaвoпoрушeння, виклaдeнe у фoрмі письмoвoгo 
дoкумeнтa, щo містить відoмoсті прo oбстaвини 
кримінaльнoгo прaвoпoрушeння, ступінь сприяння 
підoзрювaнoгo чи oбвинувaчeнoгo oргaнaм дoсудoвoгo 
рoзслідувaння, хaрaктeр і тяжкість підoзри чи 
oбвинувaчeння й умoви узгoджeнoї відпoвідaльнoсті 
підoзрювaнoгo aбo oбвинувaчeнoгo тoщo  
[3, с. 31].

В.І. Бoярoв з привoду інституту уклaдeння угoд 
у кримінaльнoму прoвaджeнні зaзнaчaє, щo кoнцeпція 
пoгoджувaльних угoд прo визнaння винувaтoсті: 
такий прoцeсуaльний пoрядoк уклaдeння прoцeдур, 
що мaє свoє кoріння в тeoрії кoмпрoмісів пeрш зa 
всe як інститут бoрoтьби зі злoчинністю. Тoбтo 
рoзвитoк інституту пoгoджувaльних прoцeдур 
у кримінaльнoму судoчинстві має, пo-пeршe, 
підвищувaти eфeктивність бoрoтьби зі злoчинністю, 
a пo-другe, сприяти змeншeнню витрaт нa цю 
дeржaвну діяльність [4, с. 39].

Кримінaльнe прoвaджeння нa підстaві угoди прo 
визнaння винувaтoсті мoжнa пoділити нa пeвні eтaпи, 
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які мaють свoї oсoбливoсті, зумoвлeні спeцифікoю 
вкaзaнoгo прaвoвoгo інституту. Тaкими oснoвними 
eтaпaми є:

1) ініціювaння, узгoджeння умoв тa уклaдeння 
угoди прo визнaння винувaтoсті, якe мoжливe як 
під чaс дoсудoвoгo рoзслідувaння, тaк і судoвoгo 
прoвaджeння (ст. 469 КПК Укрaїни); 

2) пeрeвіркa судoм прийнятнoсті угoди (ч. ч. 4, 6, 
7 ст. 474 КПК Укрaїни) тa прийняття рішeння щoдo 
тaкoгo кримінaльнoгo прoвaджeння (ст. 475 КПК 
Укрaїни); 

3) aпeляційнe тa кaсaційнe oскaржeння рішeння 
суду; 

4) викoнaння вирoку суду [1].
Угoдa прo визнaння винувaтoсті уклaдaється 

між прoкурoрoм і підoзрювaним (oбвинувaчeним) 
зa ініціaтивoю будь-кoгo з цих oсіб. Учaсть 
зaхисникa у рaзі уклaдeння тaкoї угoди, згіднo 
з п. 9 ч. 2 ст. 52 КПК, є oбoв’язкoвoю тa зaбeзпeчується 
з мoмeнту ініціювaння уклaдeння угoди прo визнaння 
винувaтoсті [1].

Вaжливим є пoлoжeння чaстини 6 ст. 469 КПК 
прo тe, щo у рaзі нeдoсягнeння згoди щoдo уклaдeння 
угoди фaкт її ініціювaння і твeрджeння, щo 
були зрoблeні з мeтoю її дoсягнeння, нe мoжуть 
рoзглядaтися як відмoвa від oбвинувaчeння aбo як 
визнaння свoєї винувaтoсті [5].

Крім тoгo, слід звeрнути увaгу, щo нaслідкoм 
уклaдeння тa зaтвeрджeння угoди прo визнaння 
винувaтoсті для підoзрювaнoгo чи oбвинувaчeнoгo 
є йoгo відмoвa від рeaлізaції пeвних прaв: 

1) прaвa нa судoвий рoзгляд, під чaс якoгo 
прoкурoр зoбoв’язaний дoвeсти кoжну oбстaвину 
щoдo кримінaльнoгo прaвoпoрушeння, у вчинeнні 
якoгo oбвинувaчують oсoбу; 

2) прaвa дoпитaти під чaс судoвoгo рoзгляду свід-
ків oбвинувaчeння, пoдaти клoпoтaння прo виклик 
свідків і пoдaти дoкaзи, щo свідчaть нa кoристь 
oсoби (aбзaци 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК) [1].

Тaкoж вaжливo зaзнaчити, щo для узгoджeння 
пoкaрaння стoрoни мaють врaхoвувaти мeжі сaнкції 
стaтті Oсoбливoї чaстини Кримінaльнoгo кoдeксу, 
щo пeрeдбaчaє відпoвідaльність зa скоєний злoчин, 
стoсoвнo якoгo уклaдaється угoдa, пoлoжeння 
Зaгaльнoї чaстини Кримінaльнoгo кoдeксу щoдo 
признaчeння пoкaрaння, a тaкoж ступінь тяжкoсті 
злoчину, oсoбу виннoгo й oбстaвини, щo oбтяжують 
тa пoм’якшують пoкaрaння [6].

Випaдки відмoви в зaтвeрджeнні угoди чіткo 
пeрeдбaчeні зaкoнoдaвцeм у ч. 7 ст. 474 КПК Укрaїни: 

1) умoви угoди супeрeчaть вимoгaм цьoгo 
Кoдeксу тa/aбo зaкoну, в тoму числі дoпущeнa 
нeпрaвильнa прaвoвa квaліфікaція кримінaльнoгo 
прaвoпoрушeння, якe є більш тяжким ніж тe, щoдo 
якoгo пeрeдбaчeнa мoжливість уклaдeння угoди; 

2) умoви угoди нe відпoвідaють інтeрeсaм 
суспільствa; 

3) умoви угoди пoрушують прaвa, свoбoди чи 
інтeрeси стoрін aбo інших oсіб; 

4) є oбґрунтoвaні підстaви ввaжaти, щo уклaдeння 
угoди нe булo дoбрoвільним aбo стoрoни нe прими-
рилися;

5) oчeвиднa нeмoжливість викoнaння oбвинувa- 
чeним взятих нa сeбe зa угoдoю зoбoв’язaнь; 

6) відсутні фaктичні підстaви для визнaння 
винувaтoсті [1, с. 181]. 

Якщo суд відмoвить у зaтвeрджeнні угoди, тoді 
дoсудoвe рoзслідувaння aбo судoвe прoвaджeння 
здійснюється у зaгaльнoму пoрядку. Стoрoни 
кримінaльнoгo прoвaджeння у цьoму разі нe мoжуть 
пoвтoрнo уклaсти угoду прo визнaння винувaтoсті 
тa звeрнутися дo суду для її зaтвeрджeння. За 
відсутнoсті підстaв, пeрeдбaчeних ч. 7 ст. 474 КПК 
Укрaїни, суд зoбoв’язaний зaтвeрдити угoду прo 
визнaння винувaтoсті. Вирoк суду пoстaнoвляється 
нa oснoві угoди в нaрaдчій кімнaті. Пoстaнoвляючи 
вирoк нa підстaві угoди, суд признaчaє узгoджeну 
в дoгoвoрі міру пoкaрaння.

Вaртo зaзнaчити, щo інститут угoди прo визнaння 
винувaтoсті успішнo зaстoсoвується в кримінaльних 
прoвaджeннях бaгaтьoх зaрубіжних крaїн світу, 
зoкрeмa у крaїнaх aнглo-aмeрикaнськoї систeми 
прaвa. Прoтe в тaких крaїнaх суд прaгнe встaнoвити 
істину, aлe лишe нaстільки, нaскільки цe нeoбхіднo 
для тoгo, щoб спрaвeдливo вирішити спір. Якщo ж 
прoцeсуaльнoгo спoру нeмaє (нaприклaд, oднa зі 
стoрін відмoвляється йoгo вeсти), тo нeмaє й пoшуку 
істини. Aнглoсaксoнський суддя – нe «дoслідник», 
a «aрбітр» [5].

Принципoвoю відмінністю кримінaльнoгo 
прoвaджeння СШA від крaїн кoнтинeнтaльнoгo 
прaвa, зoкрeмa Укрaїни, є тe, щo у СШA угoди 
мoжуть уклaдaтися в кримінaльних спрaвaх щoдo 
будь-яких злoчинів.

Згіднo з кримінaльним прoцeсуaльним 
зaкoнoдaвствoм Німeччини, фaкт уклaдeння угoди 
прo визнaння винувaтoсті нe звільняє прoкурoрa від 
oбoв’язку дoвeсти вину підсуднoгo в устaнoвлeнoму 
зaкoнoм пoрядку [7].

Відпoвіднo дo п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 505 КПК Рeспубліки 
Мoлдoвa умoви угoди прo визнaння винувaтoсті 
визнaчaються нe тільки прoкурoрoм, підoзрювaним 
тa oбвинувaчeним, a й в oбoв’язкoвoму пoрядку 
узгoджуються із зaхисникoм і прoкурoрoм вищoгo 
рівня, який пeрeвіряє угoду нa прeдмeт її зaкoннoсті 
й дoцільнoсті [8]. Aнaлoгічнa нoрмa міститься 
в ч. 1 ст. 210 КПК Грузії, у якій тaкoж пeрeдбaчeнo, 
щo прoцeсуaльнa угoдa уклaдaється зa пoпeрeдньoю 
письмoвoю згoдoю прoкурoрa вищoгo рівня [9].

Виснoвки. З огляду на вищeвиклaдeнe, мoжнa 
дійти виснoвків, щo мoжливість уклaдeння угoд 
є вкрaй нeoбхідною тa вaжливою, oскільки вoни 
нaдaють змoгу скoрoтити прoцeдуру кримінaльнoгo 
прoвaджeння, зaoщaдити дeржaвні кoшти тa чaс 
учaсників судoвoгo прoцeсу, a у суду, крім тoгo, 
з’являється мoжливість більш oпeрaтивнo рoзглянути 
інші спрaви, щo, бeзпeрeчнo, пoзитивнo відіб’ється 
нa здійснeнні кримінaльнoгo судoчинствa у цілoму.
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Статтю присвячено дослідженню міжнародного досвіду боротьби з корупційними ознаками в спорті. Досвід створення, 
формування і застосування міжнародних антикорупційних заходів у сфері спорту та спортивного права, їх імплементації 
в національні правопорядки передбачає насамперед вивчення міжнародного та національного спортивного законодавства, 
спрямованого на боротьбу з корупцією.
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Статья посвящена исследованию международного опыта борьбы с коррупционными признаками в спорте. Опыт создания, 
формирования и применения международных антикоррупционных мер в сфере спорта и спортивного права, их имплемента-
ции в национальные правопорядки предполагает в первую очередь изучение международного и национального спортивного 
законодательства, направленного на борьбу с коррупцией.
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The article is devoted to the study of international experience in the fight against corruption in sports. The experience of creation, 
formation and application of international anti-corruption measures in the field of sports and sports law, their implementation in the 
national legal order involves primarily the study of international and national sports legislation aimed at combating corruption.
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Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними завданнями. 
Злочини в спорті на сучасному етапі розвитку між-
народних спортивних відносин – явище досить 
поширене. Якщо звернутися до історії, то ще в мину-
лому столітті їх масштаб не був настільки великий, 
про що важко говорити зараз, і це зумовлено низкою 
причин. Діяльність, пов’язана зі спортом, має на 
увазі витяг величезного прибутку і завдяки цьому 
є настільки привабливою для злочинців. Звернення 
до цієї проблеми зумовлене не стільки колосальним 
економічним збитком від злочинів у спортивній сфе-
рі, скільки тим, що масштаби корупції в зазначеній 
галузі викликають широкий суспільний резонанс 
і невблаганно ставлять під сумнів принцип «чесної 
гри» і, що важливо, підриває віру людей всього світу 
в те, що спорт – єдина сфера, яка не порушена цією 
проблемою.

Спроби маніпуляцій спортивними результатами, 
у тому числі в організованому порядку і на міжна-
родному рівні, являють собою серйозну загрозу для 
цілісності спорту. Договірні матчі можуть підірвати 
довіру серед населення, якщо воно починає вважати 
спорт сферою, де маніпуляції дають значні фінансові 
вигоди для окремих осіб, а не сферою, де переважає 
«славна невизначеність» спорту».

Корупція в спортивній сфері може проявлятися 
у махінаціях з будівництвом спортивних об’єктів 
(необґрунтоване завищення цін будівництва, розкра-

дання бюджетних або позабюджетних коштів у фор-
мі шахрайства), зловживання з боку чиновників 
і адміністративного персоналу міжнародних спор-
тивних організацій під час вибору міст для прове-
дення Олімпійських ігор (підкуп організаторів кон-
курсів та інших виборних процедур у галузі спорту), 
підкуп спортсменів, спортивних суддів, тренерів, 
керівників команд та інших учасників чи організа-
торів спортивних змагань для надання потрібного 
впливу на їх результати (організація договірних мат-
чів, маніпулювання результатами спортивної діяль-
ності). Стосовно міжнародного спорту корупція 
означає порушення принципів чесної гри (Fair Play).

Як зазначає Вольфганг Менніг, корупція – це 
не нове явище в міжнародному спорті. Один з пер-
ших задокументованих випадків, коли спортсмен 
Еуполос з Фессалії підкупив трьох своїх конку-
рентів у турнірі з боротьби на Олімпійських іграх 
в 388 році, в тому числі чинного олімпійського чем-
піона Форміона із Галікарнасу. На початку 2018 р. 
Європол оприлюднив цікаві дані своїх розслідувань 
щодо договірних матчів, які вони проводили понад 
півтора року. Згідно з цими результатами, за останні 
кілька років в Європі зіграно було близько 380 дого-
вірних матчів у футболі, про які при цьому знали 
більше 420 футболістів і офіційних осіб, включаючи 
президентів і тренерів  з 15 країн.

Мета статті – дослідити міжнародний досвід 
боротьби з корупційними ознаками у спорті.
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Корупція – одна з головних проблем сучасного 
олімпійського руху. Особливо це стосується суддів-
ських скандалів. З необ’єктивністю арбітрів стис-
калися ще стародавні греки, у яких такі випадки 
вважалися особистою образою. Суддями олімпій-
ських змагань, як правило, призначалися громадя-
ни Еллади, котрі славилися своєю чесністю. Однак 
навіть вони іноді впливали на підсумок турніру. Так, 
67 року до н.е. рефері одноголосно проголосили 
героєм Ігор імператора Нерона. При цьому вони дис-
кваліфікували всіх, хто не злякався коронованої осо-
би й не відмовився від участі у змаганнях.

Не бракує подібних випадків суддівської корум-
пованості й на Іграх сучасності. На Олімпіа-
ді-1912 у Стокгольмі арбітри відверто допомагали 
господарям змагань. Особливо це помітно було під 
час борцівського турніру, коли найсильніших супер-
ників вони одразу змушували боротися один про-
ти одного й за рівного рахунку обом зараховували 
поразку. Чимало протестів тоді викликало і суддів-
ство змагань тенісистів, вершників, веслувальників 
та фехтувальників.

Можна взяти й ближчі приклади. На Іграх-2004  
в Афінах чемпіоном зі спортивної гімнастики став 
американець Поль Хамм. Однак, за свідченнями 
фахівців, значно яскравіше й краще виступив коре-
єць Тає Єнг Янг. Коли ж ця «помилка» була встанов-
лена – результат залишився незмінним. І ще  випа-
док, що стався в Афінах також на гімнастичному 
турнірі. За виступ на перекладині судді надто зани-
зили оцінку росіянину Олексію Немову. Вболіваль-
ники з цього приводу влаштували абструкцію, що 
тривала майже чверть години, поки сам Олексій їх 
не заспокоїв. Тож арбітри змушені були під цим тис-
ком переглянути своє попереднє рішення і виставити 
гімнасту більш високу оцінку.

Перше місце серед суддівських скандалів у зимо-
вих видах спорту посідає фігурне катання. Ще 
1908 року на Іграх у Лондоні від необ’єктивності 
арбітрів у довільній програмі постраждав Микола 
Панін-Коломенкін з Росії. Хоча він був поза конку-
ренцією, проте олімпійським чемпіоном у цій дисци-
пліні не став. А найграндіозніший скандал спалах-
нув на Іграх-2002 у Солт-Лейк-Сіті. Там у парному 
катанні перемогли росіяни Олена Бережна й Антон 
Сіхарулідзе. Після цього раптом подала протест 
канадська делегація... І в результаті сталося так, 
що другий комплект золотих медалей було вручено 
їхньому дуету Джемі Сале і Давіду Пелетьє.

Боротьба з корупцією – це питання всесвітньо-
го значення, тому, говорячи про міжнародне зако-
нодавство, спрямоване на боротьбу з корупцією 
в спорті, перш за все слід звертатися до загальних 
актів міжнародного права. Найважливішим з них 
є Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти 
корупції (ухвалена у Нью-Йорку 31 жовтня 2003 р. 
Резолюцією 58/4 на 51-му пленарному засіданні 58-ї 
сесії Генеральної Асамблеї ООН). Конвенція кон-
статує зв’язок між корупцією та іншими формами 
злочинності, зокрема організованою злочинністю 
й економічною злочинністю, включаючи відмивання 

грошових коштів, та вказує на те, що в корупційній 
сфері натепер виявилися великі обсяги активів, які 
можуть становити значну частку ресурсів держави 
та ставити під загрозу політичну стабільність і ста-
лий розвиток. Корупція давно вже перестала бути 
локальною, внутрішньодержавною проблемою, вона 
являє собою транснаціональне явище, що зачіпає все 
світове співтовариство, економіку всіх країн, і саме 
тому вкрай важливо організувати міжнародне спів-
робітництво в галузі запобігання корупції та бороть-
би з нею. 

У Конвенції ООН проти корупції від 
31.10.2003 міститься заклик до попередження, роз-
слідування і кримінального переслідування за коруп-
цію як у державному, так і в приватному секторі, а 
також до призупинення операцій (заморожування), 
арешту, конфіскації та повернення доходів від зло-
чинів, визнаних Конвенцією (ст. 3). Конвенція забо-
роняє підкуп національних публічних посадових 
осіб (ст. 15), а також іноземних публічних посадо-
вих осіб та посадових осіб публічних міжнародних 
організацій (ст. 16) і зобов’язує криміналізувати як 
кримінально карані такі діяння, як обіцянка, пропо-
зиція або надання, особисто або через посередників, 
будь-якої неправомірної переваги для самої посадо-
вої особи чи іншої фізичної або юридичної особи, а 
також вимагання або прийняття, особисто або через 
посередників, будь-якої неправомірної переваги для 
самої посадової особи чи іншої фізичної або юри-
дичної особи, щоб ця посадова особа вчинила будь-
яку дію чи бездіяльність під час виконання своїх 
посадових обов’язків [2].  

Важливо відзначити, що Конвенція прямо вказує 
на те, що попередження і викорінення корупції – це 
обов’язок усіх держав і що для забезпечення ефек-
тивності своїх зусиль у цій галузі вони мають співп-
рацювати одна з одною за підтримки й участі окре-
мих осіб і груп за межами державного сектору, таких 
як громадянське суспільство, неурядові організації 
та організації, що функціонують на базі громад.

Історично цілями створення міжнародних спор-
тивних організацій служили не будь-які завдання, 
пов’язані зі становленням і розвитком того чи іншо-
го виду спорту, зокрема введенням єдиних правил 
проведення змагань, забезпечення суддівства тощо 
(так виникли міжнародні спортивні федерації), або 
завдання організації того чи іншого спортивного 
заходу; найочевидніший приклад – Міжнародний 
олімпійський комітет (МОК), мета існування якого – 
проведення Олімпійських ігор.

Два напрями становлення міжнародних спортив-
них організацій зумовили двоїсту структуру сучасно-
го спортивного руху. З одного боку, в ньому є загаль-
на система, що зв’язує (у спрощеному вигляді) МОК 
і національні олімпійські комітети (НОК), а з іншого 
боку, у кожному виді спорту є міжнародна спортив-
на федерація (МСФ), яка управляє національними 
спортивними федераціями (НСФ) з цього виду спор-
ту. Такий зв’язок носить, по суті, імперативний (під-
порядковуючий) характер, оскільки заснований він, 
по-перше, на Інституті визнання МОКом НОКа (або 
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МСФ – НСФ). По-друге, як МОК, так і МСФ засно-
вані на членстві (МОК – фізичні особи, МСФ – юри-
дичні особи – національні федерації, і це ставить під 
сумнів статус МСФ як МНУО).

У результаті МОК (у системі олімпійського руху) 
і МСФ у кожному конкретному виді спорту (напри-
клад, ФІФА – у футболі, ФІБА – у баскетболі і т. п.; 
хоча з цього правила є певні винятки) стали, по суті, 
монопольними організаціями, цілком контролюючи-
ми як олімпійський рух, так і ті чи інші види спорту. 
А монополізм, як відомо, є однією з найпоширені-
ших передумов виникнення корупції.

Інша передумова – це контроль над ресурсами. 
У ранні роки, в період зародження і МОК, і МСФ 
були абсолютно громадськими структурами, які 
об’єднували спортсменів-аматорів, які для свого задо-
волення (сам термін «спорт» – англ. sport – походить 
від старофр. Dusport – розвага, задоволення) влашто-
вували змагання з тих чи інших правил. Однак після 
того, як у цей процес виявилися втягнуті мільйони – 
як спортсменів, так і вболівальників, після того, як 
спорт став великим і у нього прийшли великі гроші, 
ситуація змінилася абсолютно принциповим чином. 
З’явився ресурс, за володіння яким ведеться боротьба 
як чесними, так і негідними методами.

Крім норм міжнародного права «всесвітнього 
характеру», важливу роль у встановленні міжнарод-
ного правопорядку, протидії корупції відіграє регіо-
нальне (в широкому сенсі) регулювання. У нашому 
регіоні насамперед йдеться про європейські стан-
дарти (зазвичай формуються в рамках Ради Європи).

Особливий інтерес   викликають регіональні 
договори проти корупції, що діють на європейсько-
му континенті. 

Для контролю за дотриманням антикорупційних 
договорів Рада Європи в 1999 р. заснувала контр-
ольний механізм – групу держав проти корупції 
(ГРЕКО). 11 травня 2000 р. ГРЕКО був розроблений 
Кодекс поведінки державних посадових осіб, схва-
лений резолюцією № р (2000) Комітету міністрів 
Ради Європи. З 1 лютого 2007 р. Росія приєдналася 
до ГРЕКО і має там своїх представників. У 2008 р. 
при Президенті РФ була створена Рада з протидії 
корупції, яка серед іншого формує звітну доповідь 
Російської Федерації про стан справ у сфері протидії 
корупції перед періодичними оціночними раундами 
ГРЕКО [5, с. 32].

Національні заходи протидії корупції закріплені 
в ст. 2–23 Конвенції про кримінальну відповідаль-
ність за корупцію (Конвенція Ради Європи 1999 р.), 
міжнародному співробітництву у цій сфері присвя-
чені ст. 25–31 Конвенції Ради Європи 1999 р. На від-
міну від Конвенції ООН проти корупції 2003 року, 
Конвенція Ради Європи 1999 р. встановлює більш 
детальний перелік осіб, чиї дії мають бути покара-
ні, і розмежовує активний і пасивний підкуп, при 
цьому обидва види підкупу мають бути криміналі-
зовані на національному рівні. Під активним під-
купом розуміється дія, що здійснюється особою, 
яка обіцяє, пропонує чи надає, прямо або побічно, 
будь-яку неправомірну перевагу національній або 

іноземній державній посадовій особі (ст. 2, 4), члену 
національного представницького органу або члену 
парламентських асамблей міжнародних або надна-
ціональних організацій (ст. 6, 10), керівнику підпри-
ємства в приватному секторі (ст. 7), посадовій особі 
міжнародної організації (ст. 9), судді або посадовій 
особі міжнародного суду (ст. 11) для самої особи 
або будь-якої іншої особи з тим, щоб вона вчинила 
дії або відмовилась від їх вчинення. Пасивний під-
куп – це використання або отримання будь-ким із 
державних або іноземних посадових осіб (ст. 3, 5), 
членом національного представницького органу або 
членом парламентських асамблей міжнародних або 
наднаціональних організацій (ст. 6, 10), керівником 
підприємства в приватному секторі (ст. 8), посадо-
вою особою міжнародної організації (ст. 9), суддею 
або посадовою особою Міжнародного суду (ст. 11), 
прямо або побічно, будь-якої неправомірної пере-
ваги для самої особи або будь-якої іншої особи або 
прийняття пропозиції чи обіцянки такої переваги, 
щоб ця посадова особа вчинила дії або відмовилась 
від їх вчинення.

Вивчення норм Конвенції показує, що вона, по 
суті, наказує спортивним організаціям впровадити 
в свою практику принципи належного управління 
(good governance). При цьому, зрозуміло, йдеться не 
про всі спортивні організації. І очевидно, що творці 
Конвенції зіткнулися з низкою складнощів у кате-
горіальному визначенні цього поняття. Вихід було 
запропоновано досить простий і ефективний: ство-
рюється спеціальний комітет з реалізації Конвенції, 
який формує список спортивних організацій, які 
керують спортом або будь-яким одним видом спор-
ту на національному рівні, вносить у нього зміни 
і забезпечує його публікацію в належному вигля-
ді. Основними принципами good governance, які 
зобов’язані впровадити спортивні організації, якщо 
вони перебувають на території держав – учасниць 
Конвенції, є: визначення та попередження конфлік-
тів інтересів, включаючи заборону на розголошення 
інсайдерської інформації; точне і неухильне дотри-
мання контрактів, перш за все зобов’язань, що з них 
випливають; вимога про розкриття інформації та ін.

19 вересня 2014 р. на тринадцятій конферен-
ції міністрів спорту країн – учасниць Ради Європи 
у швейцарському місті Маколіні була офіційно від-
крита для підписання нова конвенція, спрямована на 
протидію корупції у сфері спорту, – Конвенція Ради 
Європи про маніпулювання спортивними змаган-
нями. Україна ратифікувала Конвенцію 7 листопа-
да  2016 року. 

Як заявлено в ст. 1 Конвенції про маніпулювання 
спортивними змаганнями, її основними завданнями 
є попередження, виявлення і припинення маніпулю-
вання національними та міжнародними спортивни-
ми змаганнями на національному або міжнародному 
рівнях; сприяння співпраці на національному та між-
народному рівнях між зацікавленими органами дер-
жавної влади, а також зі спортивними організаціями 
та операторами букмекерських послуг у боротьбі 
з маніпулюванням спортивними змаганнями.



174

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 

Конвенція, зокрема, передбачає встановлення 
прав і обов’язків держав (ст. 4–9, 19 – здійснення 
юрисдикції стосовно злочинів, пов’язаних з маніпу-
люванням спортивними змаганнями) і спортивних 
організацій (ст. 7) щодо запобігання поширенню 
договірних матчів; визначення ролі букмекерських 
контор (ст. 10–11) і принципів їх взаємодії з орга-
нами влади та спортивними організаціями (ст. 12); 
створення міжнародних стандартів запобігання 
договірних матчів, включаючи спортивні, юридич-
ні та технічні інструменти для їх виявлення; вста-
новлення заходів відповідальності кримінального 
(ст. 22), адміністративного (ст. 24) та дисциплінар-
ного характеру за організацію договірних матчів 
та участь у них. Конвенцією передбачено створення 
міжнародного контрольного органу – комітету, який 
буде виробляти рекомендації державам-учасницям 
щодо того, що має підлягати моніторингу в цій сфе-
рі, а також визначати інші способи взаємодії між 
органами влади, спортивними організаціями і бук-
мекерськими конторами (ст. 31).

У рамках міжнародної боротьби з корупцією 
в галузі спорту слід зазначити роль і внесок Міжна-
родної організації кримінальної поліції (Інтерполу), 
яка у своїх Доповідях публікує конкретні відомості 
про виконану роботу в зазначеній сфері.

Глобальне спортивне співтовариство все часті-
ше стикається зі зростанням числа договірних мат-
чів, інцидентів і звинувачень у корупції, як уже було 
зазначено раніше.

З’являється все більше організованих злочинних 
груп, причетних до корупції в спорті і договірних 
матчів у масовому масштабі. Ці злочини перети-
нають міжнародні кордони і генерують величезні 
прибутки, які потім спрямовуються на інші проти-
правні дії.

Стосовно грошових коштів, що проходять через 
нелегальні букмекерські контори, – це сотні міль-
йонів євро щороку, тоді як використання Інтернет-
мережі в азартних іграх зробило більш доступною 
можливість робити ставки на матчі в будь-якій точці 
світу.

Скоординована стратегія запобігання договірних 
матчів є дуже важливою, і необхідно залучати заці-
кавлені сторони на національному, регіональному 
і міжнародному рівнях співпраці.

У зв’язку із зазначеними проблемами створена 
програма Інтерполу «Чесний спорт», що є глобаль-
ною в сфері підготовки, освіти та ініціативи з про-
філактики договірних матчів, а також нерегулярних 
і незаконних ставок.

Інтерпол і Міжнародний олімпійський комітет 
спільно виявляють і вирішують проблеми, в тому 
числі пов’язані з допінгом, договірними матчами 
і незаконними ставками на спортивні заходи, а також 
з корупцією арбітрів і гравців. Співпраця була офі-
ційно закріплена в Меморандумі про взаєморозумін-
ня, підписаному в січні 2014 року. 

Інтерпол у своїй діяльності також використовує 
додаткові інструменти. Так, Інтерполом на великому 
заході груп підтримки (IMESTs) можуть бути розгор-

нуті можливості для надання допомоги країнам-чле-
нам у підготовці, координації та реалізації заходів 
безпеки на великих заходах, включаючи спортивні 
змагання, такі як Олімпійські ігри або чемпіонат сві-
ту з футболу.

Також підрозділами Інтерполу була проведена 
операція, що ставила собі за мету зірвати незакон-
ні ігри у футболі злочинними організаціями в Азії 
під час чемпіонату світу в Бразилії. Операція про-
водилася в Китаї, Малайзії, Сінгапурі та В’єтнамі. 
В цілому в п’яти етапах операції було здійсне-
но більше 8400 арештів, вилучено майже 40 млн 
доларів готівкою, закриті близько 3400 незаконних 
гральних притонів, які обробили ставок майже на  
$ 5,7 млрд доларів.

Договірними матчами займається цільова група 
фахівців мережі, що складається зі слідчих. Це дає 
змогу державам-членам обмінюватися розвідуваль-
ними даними і досвідом, а також розробкою тран-
скордонних стратегій у боротьбі з міжнародними 
договірними матчами.

Підбиваючи підсумок сказаному, слід зазна-
чити, що корупція являє собою складне явище, 
витоки якого нерозривно пов’язані з укладом 
життя будь-якої держави. Боротьба з корупцією 
у сфері фізкультури і спорту має стати постій-
ною функцією державних структур, громадських 
організацій, пересічних громадян, у зв’язку з чим 
необхідно створити економічні, соціально-психо-
логічні та правові механізми протидії поширенню 
та самовідтворенню корупції.

«Спортивна корупція» не обмежується рамками 
кримінальних деліктів, вона тягне як криміналь-
ну, так і адміністративну, цивільну, дисциплінарну 
відповідальність. У зв’язку з цим видається над-
звичайно актуальною теза В.В. Лунєєва про те, що 
основним критерієм для встановлення криміналь-
ної відповідальності у разі конфлікту особистих 
і службових інтересів посадової особи може бути 
відкритість або чистота процесу прийняття рішен-
ня (тобто коли посадова особа не може прийня-
ти об’єктивне рішення з будь-якого питання, що 
зачіпає її фінансові або особисті інтереси, а також 
інтереси її родичів і знайомих). Санкції ж за нена-
дання такої інформації мають бути максимально 
суворими [7, с. 101].

Слід більш активно використовувати вітчизня-
ний і зарубіжний досвід, розширювати міжнародне 
співробітництво у сфері антикорупційної політики. 
У сфері фізкультури і спорту доцільно створити сис-
тему антикорупційного контролю, яка включала б 
у себе парламентський, судовий, фінансовий, відо-
мчий, громадський контроль, прокурорський нагляд.

Отже, тільки скоординована робота всіх держав 
за допомогою різних форм співпраці, заснована на 
взаємодопомозі і довірі, дасть змогу досягти сер-
йозних результатів у боротьбі з корупцією в сфері 
спорту, що, своєю чергою, сприятиме досягненню 
високих результатів спортсменів усього світу, засно-
ваних на чесності і прозорості шляхів і способів їх 
досягнення.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПОНЯТИХ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

SOME QUESTIONS ABOUT THE PARTICIPATION OF WITNESSES DURING THE SEARCH

У статті досліджено питання участі понятих під час проведення обшуку на стадії досудового розслідування як одну з 
гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб. Здійснено порівняльний аналіз кримінального процесуального зако-
нодавства України та зарубіжних країн щодо участі понятих під час проведення слідчих (розшукових) дій та доцільності 
існування інституту понятих нині.

Ключові слова: понятий, слідчі (розшукові) дії, гарантії, законність, досудове розслідування, обшук.

В статье исследован вопрос участия понятых при проведении обыска на стадии досудебного расследования как одну 
из гарантий обеспечения прав и законных интересов лиц. Осуществлен сравнительный анализ уголовного процессуального 
законодательства Украины и зарубежных стран на участие понятых при проведении следственных (розыскных) действий и 
целесообразности существования института понятых в настоящее время.

Ключевые слова: понятой, следственные (розыскные) действия, гарантии, законность, досудебное расследование, 
обыск.

The article examines the participation of witnesses during a search at the pre-trial investigation stage as one of the guarantees for 
ensuring the rights and legitimate interests of individuals. A comparative analysis of the criminal procedural legislation of Ukraine 
and foreign countries for the participation of witnesses during investigative (search) actions and the feasibility of the existence of an 
institution of witnesses at present has been carried out.

Key words: witnesses, investigative (search) actions, guarantees, legality, pre-trial investigation, search.

Постановка проблеми. Євроінтеграційний про-
цес в Україні нині сприяє приведенню національно-
го законодавства відповідно до норм міжнародного 
права. Реформування органів кримінальної юстиції, 
яке відбувається останні декілька років, спрямова-
не на посилення охорони прав та свобод людини. 
Основні положення та напрями діяльності визначе-
ні Концепцією реформування кримінальної юстиції 
України, затвердженої Указом Президента України 
від 8 квітня 2008 року № 311/2008. [1, с. 20]. Своє 
втілення вони знайшли в оновленому Криміналь-
ному процесуальному кодексі України 2012 року 
(далі – КПК України), норми та положення якого 
ґрунтуються на Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод. Проблемам забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина у криміналь-
ному судочинстві постійно приділяється увага з боку 
вчених-процесуалістів і практиків. 

Стан дослідження проблеми. Різні аспекти 
існування інституту понятих під час проваджен-
ня слідчих (розшукових) дій, зокрема й обшуку, 
у своїх працях розглядали такі вчені: Ю.П. Аленін, 
В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.Л. Булейко, А.Я. Дубин-
ський, Є.Д. Лук’янчиков, В.Т. Маляренко, 
А.Р. Михайленко, В.Т. Томин, В.М. Тертишнік, 
Н.С. Карпова та ін. Разом із тим досліджень щодо 
проблем залучення, їх місця та участі понятих під 
час провадження слідчих (розшукових) дій у літера-
турі бракує.

Метою статті є розгляд концептуальних питань 
участі понятих під час проведення обшуку на стадії 
досудового розслідування.

Виклад основного матеріалу. Кримінальне про-
цесуальне право сприяє вирішенню завдань кримі-

нального судочинства щодо охорони прав, свобод 
і законних інтересів учасників кримінального про-
вадження, швидкого, повного і неупередженого 
розслідування і судового розгляду з тим, щоб кож-
ний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, 
жоден невинуватий не був обвинувачений або засу-
джений, жодна особа не була піддана необґрунто-
ваному процесуальному примусу і щоб до кожного 
учасника кримінального провадження була засто-
сована належна правова процедура. Реалізація цих 
завдань становить зміст процесуальних гарантій як 
основних засобів захисту прав, свобод і законних 
інтересів людини [2, с. 4].

Процесуальними гарантіями, на думку В.В. Кис-
лиці, є відповідні засоби та методи, які забезпечують 
та сприяють здійсненню учасниками кримінального 
процесу своїх прав та обов’язків, це механізм запобі-
гання порушення прав, порядок їх захисту і віднов-
лення [3, с. 78–82].

Систему кримінально-процесуальних гаран-
тій становлять: кримінально-процесуальна форма, 
засади кримінального провадження, процесуаль-
ний статус учасників кримінального проваджен-
ня, можливість застосування заходів забезпечен-
ня кримінального провадження, прокурорський 
нагляд, судовий контроль, відомчий контроль. До 
однієї з таких гарантій у кримінальному процесі 
належить залучення понятих під час проведення 
слідчих (розшукових) дій. Кримінальне процесу-
альне законодавство передбачає проведення окре-
мих слідчих (розшукових) дій за участю понятих. 
Наприклад під час пред’явлення особи, трупа чи 
речей для впізнання, обшуку, огляду трупа, в тому 
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числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експери-
менту, освідування особи.

Історично поява понятих була пов’язана з необ-
хідністю залучення «достойних людей» до проведен-
ня процесуальних дій, яке передбачалося в Руській 
Правді, Судебнику Казимира 1468 року, Литовських 
Статутах (1529, 1566, 1588 років), Магдебурзькому 
праві, Зводі законів Російської імперії 1835 р. На 
законодавчому рівні відповідні суб’єкти вперше зга-
дуються у Соборному Уложенні 1649 року, де було 
визначено випадки їхньої участі, встановлювалися 
вимоги до таких осіб, передбачалися способи фікса-
ції їхньої діяльності та інше [4].

У теорії кримінального процесу понятим вважа-
ється незаінтересована у результатах кримінального 
провадження особа, запрошена слідчим чи проку-
рором для посвідчення факту провадження слідчої 
(розшукової) дії, її ходу та результатів. Участь поня-
тих є гарантією правильного, безпосереднього 
сприйняття під час провадження слідчих дій обста-
вин та фактів, що мають значення для кримінально-
го провадження, їх належного фіксування у процесу-
альних документах [5, с. 553].

З приводу цього І.Я. Фойницький зазначив, що 
введення інституту понятих пов’язано з недовірою 
поліції, яка проводила попереднє слідство, і він має 
бути ліквідований, але, як відомо, зберігся дотепер. 
Інститут понятих у кримінальному процесуальному 
законодавстві – це залишок російського інституту 
участі народу в кримінальному суді, який переро-
дився в інститут забезпечення правдивості того, що 
відбувається на стадії дізнання і попереднього слід-
ства [6, с. 253].

Р.С. Бєлкін та Є.Д. Лук’янчиков у своїх працях про-
понували реформування інституту понятих у кримі-
нальному процесі. Так, наприклад, Є.Д. Лук’янчиков 
вважає, що інститут понятих заслуговує підтримки, 
але не вирішує проблему довіри держави слідчим 
у процесі розслідування [7, с. 202].

Своєю чергою ми погоджуємось із думкою 
Р.С. Бєлкіна, який зазначав, що поняті не компе-
тентні в діяльності слідчих і правомірності їхніх 
дій [8, с. 211].

Питання про доцільність існування інституту 
понятих зумовлюється функціями, які вони викону-
ють у кримінальному процесі. Причиною їх залу-
чення у правосуддя була необхідність протидіяти 
зловживанням посадових осіб, поняті були помічни-
ками правоохоронних органів, надавали їм допомогу 
своїми знаннями стосовно певних осіб, місцевості, 
здійснювали народний контроль за діями праців-
ників правоохоронних органів шляхом засвідчення 
факту, змісту та результатів процесуальних дій, що 
покладено на них чинним кримінальним процесу-
альним законодавством.

Як зауважив у своїй праці О.В. Маленко, інститут 
понятих можна поділити на дві великі групи:

а) поняті вичерпали своє значення та мають бути 
виключені із суб’єктів кримінального процесу;

б) поняті є важливим засобом забезпечення 
достовірності зібраних доказів, а тому не можуть 

бути видалені з кримінального судочинства, проте 
потребують реформування [4].

Прихильники скасування інституту понятих указу-
ють на те, що він є архаїзмом вітчизняного законодав-
ства, який з’явився тоді, коли не було іншої можливості 
забезпечити фіксацію процедури одержання доказів.

На підтримку ліквідації відповідного інститу-
ту свідчить, наприклад, неефективність залучення 
понятих під час проведення процесуальних дій за 
участю спеціаліста, оскільки засвідчити його дії 
вони не можуть з об’єктивних причин, адже не воло-
діють в достатньому обсязі спеціальними знаннями. 
Складнощі виникають у разі необхідності підпису 
протоколу, який містить плани та схеми, оскільки не 
кожна особа розбирається у топографічних знаках, 
спеціальній термінології тощо.

Представники протилежної позиції обґрунтову-
ють необхідність залишення понятих у криміналь-
ному процесі, оскільки: 

1) вони забезпечують процесуальні гарантії прав 
особи у кримінальному судочинстві;

2) виключається можливість фальсифікацій 
з боку працівників правоохоронних органів;

3) їх наявність має важливе дисциплінуюче зна-
чення для слідчого та прокурора;

4) підвищується надійність достовірності отри-
маних доказів;

5) забезпечується участь народу у здійсненні пра-
восуддя;

6) гарантується дотримання правильності фікса-
ції факту, змісту та результатів процесуальних дій;

7) такий інститут є характерним для вітчизняної 
системи права;

8) тривала апробація часом залучення понятих 
у процес;

9) під час судового розгляду понятий може стати 
свідком однієї зі сторін кримінального провадження 
тощо [4].

Своєю чергою з цього питання В.П. Бахін зазна-
чив, що у багатьох країнах, наприклад США, Вели-
кій Британії, участь понятих під час проведення 
слідчих (розшукових) дій не передбачена, тому що 
в суспільстві є довіра до правоохоронних органів, 
тоді як в Україні її немає. В країнах, де є інститут 
понятих, проведення розслідування значно затягу-
ється, порушуються встановлені КПК строки досу-
дового розслідування. Здебільшого з моменту про-
ведення слідчої (розшукової) дії за участю понятих 
до судового розгляду справи проходить декілька 
місяців, а іноді й роки. У результаті чого поняті не 
завжди можуть згадати порядок і зміст проведеної 
слідчої (розшукової) дії [9, с. 8].

Вважаю, що значне збільшення часу на проведен-
ня слідчих (розшукових) дій за участю понятих від-
бувається за таких причин:

– організація відбору понятих і їх залучення;
– присутність їх під час слідчих (розшукових) дій;
– проведення слідчих (розшукових) дій (напри-

клад, огляд трупа) у важкодоступних місцях або 
таких, які можуть загрожувати безпеці та життю 
громадян;
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– сприяння підозрюваному, обвинуваченому 
у знищенні чи приховуванні слідів злочину, а також 
всіляке сприяння їх втечі;

– залучення понятих до довготривалих або спеці-
альних операцій, коли проводяться обшуки та огляди 
на декількох об’єктах;

– відмова громадян він участі у проведенні слідчої 
(розшукової) дії.

О.Л. Булейко слушно зазначила, що на сучасному 
етапі розвитку правової системи України є всі пере-
думови для відмови від обов’язкової участі понятих 
у кримінальному судочинстві. Поняті, виконуючи 
у кримінальному процесі виключно посвідчувальну 
функцію, не беруть безпосередньої участі у процесі 
доказування, а сама їхня присутність під час прова-
дження слідчої дії не в змозі забезпечити дотримання 
процесуальної форми [10, с. 11].

На мою думку, відмову від застосування інституту 
понятих у кримінальному провадженні законодавець 
передбачив у Законі України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання 
прав учасників кримінального провадження та інших 
осіб правоохоронними органами під час здійснення досу-
дового розслідування» від 16 листопада 2017 р. № 2213-
VIII щодо обов’язкової відеофіксації обшуку. Відеозапис 
стає невід’ємним додатком до протоколу обшуку. Крім 
того, стороні захисту надається право самостійно здій-
снювати відеофіксацію проведення обшуку.

Проте водночас проведення обшуку передбачає 
обов’язкову участь не менше як двох понятих, що, на 
думку авторів закону, має забезпечити ще вищий рівень 
законності під час встановлення обставин справи. Така 
норма, на нашу думку, зводить нанівець рівень дові-
ри держави до посадових осіб, що здійснюють свою 
професійну діяльність, а також ще більше ускладнює 
роботу слідчого під час проведення обшуку.

З огляду на це виникає питання про доцільність 
залучення понятих до такої слідчої (розшукової) дії. 
Складність починається вже з того, щоб знайти осіб, 
які погодяться для участі у такому заході. Зазвичай 
громадяни неохоче погоджуються співпрацювати 
з правоохоронними органами. При цьому найбільш 
поширеними мотивами такої відмови є зайнятість; від-
сутність вільного часу; небажання піддатися можливо-
му в майбутньому допиту; стурбованість щодо можли-
вого ускладнення у стосунках з сусідами, у житлі яких 
проводиться слідча (розшукова) дія; небезпека щодо 
можливої помсти; небажання надавати допомогу пра-
воохоронним органам [11, с. 133].

Нечасто знаходяться особи, які погоджуються брати 
участь під час проведення обшуку. Проте трапляються 
особи, які заради власного інтересу вникають у суть 
провадження та охоче беруть участь у фіксації фак-
тів. Вважаю, що у цьому разі присутня зацікавленість 
у проведенні слідчої (розшукової) дії, що в майбутньо-
му може мати негативні наслідки у вигляді розголо-
шення відомостей особистого життя осіб, де проводив-
ся обшук.

Під «незаінтересованістю» понятого слід розуміти 
відсутність власного процесуального інтересу в кри-
мінальному провадженні. Наявність такого інтересу 

є підставою для відмови від його залучення як поня-
того. У слідчій практиці були випадки, коли поняти-
ми під час проведення огляду місця події намагалися 
стати потенційні підозрювані для того, щоб з’ясувати 
ступінь обізнаності слідчого про обставини скоєного 
злочину, вплинути на хід розслідування. Відповідно, 
слідчий перед проведенням слідчої (розшукової) дії 
має витратити час для перевірки на факт «незаінтресо-
ваності». При цьому під час проведення обшуку в уста-
новах телекомунікаційних мереж з метою вилучення 
комп’ютерної техніки або устаткування поняті мають 
володіти ще й відповідним інтелектуальним рівнем, 
для того щоб правильно розуміти ситуацію.

У науці кримінального процесуального права про-
понується не запрошувати як понятих: осіб, які не 
досягли вісімнадцятирічного віку; недієздатних; учас-
ників кримінального провадження; осіб, що перебу-
вають у стані алкогольного сп’яніння; осіб, які мають 
фізичні або психічні вади, що перешкоджають сприй-
няттю змісту, ходу і результатів слідчої (розшукової) дії, 
перешкоджають робити заяви, зауваження, скарги на 
дії слідчого; осіб, що мають громадянство інших дер-
жав або проживають на значному віддаленні від місця 
проведення досудового розслідування. Погоджуюсь 
із науковцями, які пропонують розширити відповідне 
коло суб’єктів, зокрема, додавши: осіб, які не мають 
постійного місця проживання; осіб, що не володіють 
мовою, якою проводиться слідча (розшукова) дія; осіб, 
які перебувають у стані наркотичного та токсичного 
сп’яніння; та в інших випадках, які дають підстави 
сумніватися у сумлінності таких осіб [4].

Також під час проведення обшуку на понятого 
поширюються функції свідка. Проте понятий може 
стати свідком тільки під час його допиту, що може мати 
місце тільки в разі його виклику і лише на стадії судо-
вого розгляду.

Можливість допиту понятого як свідка під час судо-
вого розгляду, передбачена абз. 4 ч. 7 ст. 223 КПК Укра-
їни, критикується в науці кримінального процесуаль-
ного права. Такий допит спрямований на одержання 
додаткових доказів, але що може повідомити понятий, 
якщо він був свідком лише факту, змісту та результатів 
процесуальної дії, що повністю відображено у відпо-
відному протоколі й засвідчено його підписом.

Наступним актуальним питанням є відповідаль-
ність понятих. Оскільки участь таких осіб у проведенні 
обшуку є їхнім правом, а не обов’язком, то відповідаль-
ності за відмову брати у них участь не передбачено. 
Підтримую позицію А.В. Форостяного щодо необхід-
ності доповнення КПК нормою про обов’язок запро-
шеної слідчим особи бути понятим під час проведення 
слідчої (розшукової) дії із подальшим закріпленням 
у законодавстві норм адміністративної відповідаль-
ності про притягнення особи за відмову виконати 
обов’язок понятого [12, с. 76–77].

З огляду на вищевикладене, викликає інтерес досвід 
зарубіжних країн. Так, у США та Великій Британії 
інститут понятих відсутній. Для цих країн характерний 
високий ступінь розвитку демократичних інститутів, 
що зумовлює довіру до правоохоронних органів, зокре-
ма під час проведення процесуальних дій.
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У Німеччині та Франції під час проведення окре-
мих слідчих (розшукових) дій (наприклад, під час про-
ведення обшуку за відсутності власника) можлива, але 
не обов’язкова участь понятих. Відповідно до пара-
графа 105 КПК ФРН, коли обшук житла, службових 
приміщень або майна, що знаходиться на огородженій 
території, проводиться без участі судді чи прокуро-
ра, то за можливості мають залучатися представники 
общини, в окрузі якої проводиться обшук. При цьо-
му члени общини не можуть бути поліцейськими або 
допоміжними працівниками прокуратури [13, с. 175]. 
З викладеного витікає, що у ФРН є достатній рівень 
довіри до працівника органу досудового розслідуван-
ня, прокурора та судді, а тому участь сторонніх осіб під 
час проведення процесуальних дій має місце в особли-
вих випадках.

Кримінальне процесуальне законодавство Фран-
ції (ст. ст. 57, 96 КПК Франції) передбачає, що 
обшук житла проводиться у присутності особи, яка 
там проживає. Якщо це неможливо, посадова особа 
судової поліції пропонує обшукуваному запросити 
понятого за своїм розсудом, а за відсутності такого 
посадова особа сама обирає двох понятих, за винят-
ком осіб, які перебувають у її підпорядкуванні. Залу-
чення понятих під час проведення інших слідчих 
дій не вимагається [14, с. 43]. Схожими є підходи до 
такого питання в Латвії, Литві та Естонії, де поняті 
залучаються лише під час проведення обшуку житла 
та деяких інших слідчих (розшукових) дій примусо-
вого характеру. Аналогічні норми містяться у кри-
мінальному процесуальному законодавстві Грузії. 
Таким чином, у цих державах є аналог вітчизняно-
го інституту понятих, але сфера його застосування 
досить обмежена.

Отже, для провідних демократичних країн світу, 
які мають високий рівень правової культури та право-
свідомості громадян, де сформовано правову державу, 
не притаманно залучення у кримінальний процес сто-
ронніх осіб – понятих. Якщо ж воно і передбачається 

законодавством деяких з них, то стосується лише про-
цесуальних дій примусового характеру, що в більшості 
пов’язані з проникненням до житла чи іншого володін-
ня особи.

Висновок. Наприкінці відзначимо, що реформу-
вання вітчизняного кримінального судочинства від-
бувалося з урахуванням світового досвіду, зокрема 
законодавства країн Європи. У чинному КПК Укра-
їни законодавець зберіг інститут понятого, що свід-
чить про неготовність відмовитися від такого учас-
ника у найближчому майбутньому. Такий підхід 
законодавця частково відповідає зарубіжному досвіду, 
де обов’язкова участь понятих необхідна лише під час 
здійснення примусових дій, які пов’язані з порушен-
ням права недоторканості житла чи іншого володіння 
особи.

Проте аналіз норм процесуального права, позицій 
науковців та практиків зводяться до того, що в майбут-
ньому необхідно відмовитись від залучення понятих 
під час проведення будь-яких слідчих (розшукових) 
дій. Процедура залучення понятих до проведення 
слідчих (розшукових) дій, зокрема проведення обшу-
ку, являє копітку і відповідальну діяльність слідчого, 
який в умовах економії часу задля швидкого, повного 
і неупередженого встановлення обставин криміналь-
ного провадження витрачає свої сили та час на підбір 
понятих. Не зважаючи на те, що норма кримінально-
го процесуального права про обов’язкову участь не 
менш як двох понятих під час проведення обшуку не 
змінюється роками, натепер законодавець прописав 
ще одну новелу про обов’язкову фіксацію проведення 
обшуку шляхом безперервного здійснення відеозапису, 
що, на нашу думку, задля полегшення роботи слідчо-
го доцільно змінити на користь останньої. Це свідчить 
про те, що держава таким чином, з одного боку, поси-
лює контроль за дотриманням прав, свобод і законних 
інтересів учасників кримінального провадження, а 
з іншого – це акт недовіри до органів розслідування, 
прокуратури та суду.
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ТИПОВІ СЛІДЧО-РОЗШУКОВІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ У КІБЕРПРОСТОРІ, ВІДПОВІДНІ ЇМ 

ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАСОБИ ЇХ  РОЗВ’ЯЗАННЯ

TYPICAL INVESTIGATIVE-SEARCH SITUATIONS OF THE INITIAL STAGE OF 
INVESTIGATION OF  CRIME COMMITTED IN CYBERSPACE, THE TACTICAL TASKS 

CORRESPONDING TO  THEM AND THE MEANS OF SOLVING THEM

У статті пропонуються типи слідчо-розшукових ситуацій початкового етапу розслідування злочинів, скоєних у кіберпрос-
торі. На основі аналізу змісту таких типових ситуацій виділяються відповідні їм тактичні завдання розслідування та засобів їх 
розв’язання. Констатується, що розгляд типових слідчо-розшукових ситуацій у системі з тактичними завданнями та засобами 
їх розв’язання дасть можливість суттєво скорегувати слідчому процес формулювання версій і планування розслідування в 
конкретному кримінальному провадженні, а також забезпечить пізнання злочинної діяльності в реальному часі, подолання 
проблеми встановлення кінцевого мотиву скоєння конкретного злочину в кіберпросторі. 

Ключові слова: засіб, злочин, кіберпростір, класифікація, слідчо-розшукова ситуація, слідчі (розшукові) дії, тактичні 
завдання. 

В статье предлагаются типы следственно-розыскных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, 
совершенных в киберпространстве. На основе анализа содержания таких типичных ситуаций выделяются соответствующие 
им тактические задачи расследования и средства их решения. Констатируется, что рассмотрение типичных следственно-
розыскных ситуаций в системе с тактическими задачами и средствами их решения позволит существенно скорректировать 
следователю процесс формирования версий и планирование расследования в конкретном уголовном производстве, а также 
обеспечит познание преступной деятельности в реальном времени, решит проблему установления конечного мотива совер-
шения конкретного преступления в киберпространстве.

Ключевые слова: средство, преступление, киберпространство, классификация, следственно-розыскная ситуация, 
следственные (розыскные) действия, тактические задачи.

The article proposes the types of investigative-search situations of the initial stage of investigation of crimes committed in 
cyberspace. Based on the analysis of the content of such typical situations, the corresponding tactical tasks of the investigation and the 
means to solve them are highlighted. It is stated that consideration of typical investigative and investigative situations in a system with 
tactical tasks and means of their solution will allow the investigator to significantly adjust the process of forming versions and planning 
an investigation in a particular criminal proceeding, as well as provide real-time cognition of criminal activity, solve the problem of 
establishing the ultimate motive crimes in cyberspace.

Key words: means, crime, cyberspace, classification, investigative situation, investigators (search) actions, tactical tasks.

Постановка проблеми. Аналіз матеріалів прак-
тики та результати анкетування практичних праців-
ників свідчать, що ступінь складності, трудоміст-
кості досудового розслідування злочинів пов’язаний 
насамперед із кількістю епізодів злочинної діяльнос-
ті й осіб, які брали в ній участь. За таких обставин 
слідчий може здійснювати пізнання одного об’єкта 
(злочину), що наявний у минулому, іншого – у реаль-
ному часі (спроби скоєння злочину). Це є характер-
ним щодо злочинів, скоєних у кіберпросторі. Така 
злочинна діяльність має багатоепізодний характер.

Двовекторність тактичних завдань розслідування 
дає підстави виокремлювати слідчу та слідчо-розшу-
кову моделі типових ситуацій розслідування. Слід-
чо-розшукові ситуації розслідування мають певну 
специфіку щодо обсягу та методів діяльності слід-
чого, тому постає необхідність їх типізації в межах 
початкового етапу розслідування злочинів, скоєних 
у кіберпросторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок в обґрунтування позицій щодо змісту 
слідчих ситуацій, їх класифікації зробили на рівні 

теорій Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, С.В. Веліканов, 
А.Ф. Волобуєв, Т.С. Волчецька, В.К. Гавло, І.Ф. Гера-
симов, В.Г. Гончаренко, Н.Л. Гранат, Г.Л. Грановський, 
Г.А. Густов, Л.Я. Драпкін, А.В. Дулов, В.А. Жура-
вель, А.В. Іщенко, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, 
М.П. Яблоков та ін. При цьому на прикладному рівні 
криміналістичних методик розслідування окремих 
видів злочинів науковий підхід до класифікацій слід-
чих ситуацій розслідування залишився традиційним, 
хоча сформувався він ще в 90-х роках ХХ століття. 

Озброєння слідчого знаннями про те, які ситуа-
ції можуть скластися під час розслідування злочи-
нів окремого виду і як необхідно в них діяти, щоб 
досягти успіху, є головним завданням методики роз-
слідування злочинів [1, с. 47]. Відставання криміна-
лістичних рекомендацій від потреб слідчої практики 
неприпустиме. 

Метою статті є  типізація слідчо-розшукових 
ситуацій початкового етапу розслідування злочи-
нів, скоєних у кіберпросторі, виділення відповідних 
ним тактичних завдань розслідування та засобів їх 
розв’язання. 
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Виклад основного матеріалу.  За методологією 
сучасних когнітивних наук презюмується, що для 
адекватної взаємодії з реальністю людині важливо 
здобувати з навколишнього середовища не стільки 
вичерпно повну інформацію, скільки значущу у від-
повідному контексті [2, c. 84].

Типова слідчо-розшукова ситуація є спрощеною 
системою інформації  порівняно зі слідчою ситу-
ацією. Якщо остання визначається на підставі як 
змісту (характеру), так і обсягу (ступеня повноти) 
первинної інформації, то слідчо-розшукова може 
визначатися лише через її зміст, який завжди полягає 
в достовірності відомостей щодо злочинних намірів 
встановленої або невстановленої під час первинної 
перевірки особи/групи осіб. Тому її не можна порів-
нювати з класичною ситуацією «неочевидного зло-
чину», що встановлюється через обсяг фактичної 
криміналістично значущої інформації [3, c. 49]. 

У контексті розслідування злочинів, що мають 
комплексний/системний характер злочинної діяль-
ності, типізація слідчо-розшукових ситуацій дасть 
можливість уникнути формалізованого підходу до 
планування як розслідування загалом, так і неглас-
них слідчих (розшукових) дій зокрема. Це підвищить 
рівень професійної придатності слідчих, сприятиме 
спеціалізації їх на конкретному виді злочинів, забез-
печивши тим самим майбутній штат «детективів». 

Особливості криміналістичної характеристики 
злочинів, що вчиняють у кіберпросторі, дають під-
стави вважити такий злочин комплексом/системою 
поступових злочинних дій, що об’єднані одним 
мотивом або призводять до настання єдиного зло-
чинного результату. Складність злочинної діяльнос-
ті в кіберпросторі зумовлює особливу значущість 
у системі інформації про такий злочин кінцевого 
мотиву діяльності особи. Окремі криміналісти також 
акцентували увагу на значенні мотиву в контексті 
слідчих ситуацій розслідування злочинів, що скоє-
ні в мережі Інтернет, зокрема Д.А. Іллюшин вважав 
мотив одним з основних критеріїв типізації слідчих 
ситуацій. За браку інформації про мотив злочину 
ситуацію кваліфікують як «повну інформаційну 
невизначеність» [4, с. 107].

У технологіях злочинної діяльності в кіберпрос-
торі конкуренція мотивів злочину є закономірною, 
що позначається на формуванні та реалізації зло-
чинної мети, наміру скоїти злочин. Останній пря-
мо  пов’язаний із типом особи злочинця, що діє 
у кіберпросторі. Типи злочинців, що діють у кіберп-
росторі, а також характер інформації, що засвідчує 
злочинні наміри особи/осіб, зумовлюватимуть спе-
цифіку типової слідчо-розшукової ситуації на почат-
ковому етапі розслідування.

Узагальнення матеріалів судово-слідчої практики 
щодо злочинів, скоєних у обстановці кіберпростору, 
дало можливість виокремити такі типові слідчо-роз-
шукові ситуації, наявні на початковому етапі розслі-
дування вказаної категорії злочинів.

1. Кримінальне провадження розпочинається 
у зв’язку з де-юре повідомленням особи про злочинну 
діяльність невстановлених осіб, що зачіпає інтер-

еси користувачів кіберпростору в соціальній сфері. 
Матеріалів первинної перевірки такого повідомлен-
ня фактично немає. Заявником найчастіше є фізич-
на особа, яка формально складає повідомлення про 
організовану злочинну діяльність, її допитує слідчий 
як свідка, вона повідомляє персональні дані щонай-
менше однієї особи, що бере в ній участь, посилаю-
чись на встановлення її через відкриті джерела мере-
жі Інтернет. 

Показовим у цьому контексті є кримінальне про-
вадження, яке розслідували щодо організованої 
групи осіб, яка на території м. Одеси організува-
ла «порностудію». Відповідно до матеріалів спра-
ви гр. Я., що мешкав у м. Києві, наділений рисами 
лідера, переслідуючи корисливі цілі, маючи на меті 
використовувати злочинну діяльність як постійне 
й основне джерело прибутку та усвідомлюючи, що 
для виконання функцій із забезпечення діяльності 
з організації виготовлення з метою збуту і поширен-
ня порнографічних предметів у вигляді відеопро-
дукції шляхом її прямої трансляції (демонструван-
ня) за допомогою електронних систем і передання 
інформації в  мережу Інтернет у режимі реального 
часу на спеціалізованих інтернет-ресурсах створив 
організовану групу, учасників якої об’єднав планом 
з розподілом функцій для кожного, а також особисто 
вповноважив себе брати участь у діяльності органі-
зованої групи та керувати нею. 

На початковому етапі розслідування слідчий 
визначив такі основні тактичні завдання: встанов-
лення фактичних місць розташування студій на 
території м. Одеси та Одеської області; отримання 
вичерпної інформації про власників цих приміщень 
і користувачів мережею, провайдерів, операторів 
зв’язку, що забезпечують надання телекомунікацій-
них послуг, послуг зв’язку; встановлення організа-
торів студій та інших осіб, причетних до поширення 
порнопродукції мережею Інтернет; персоналізація 
відомостей про користувачів визначених соціаль-
них сторінок і встановлення наявності в них засо-
бів платежів; здійснення документування злочинної 
діяльності кожного учасника злочинної групи; вста-
новлення та подолання засобів конспірації, які вико-
ристовують учасники групи; з’ясування наявності 
грошових коштів на розрахункових рахунках членів 
групи; виявлення ознак інших злочинів, скоєних 
у кіберпросторі. 

Зазначені завдання розслідування виконують 
шляхом проведення такого комплексу слідчих (роз-
шукових) дій та інших заходів:

1) допит заявника як свідка про виявлене ним 
кримінальне правопорушення;

2) здійснення контролю за скоєнням злочину 
у формі оперативної закупки порнопродукції (тим 
самим було окремо зафіксовано в реальному часі 
факт учинення збуту та поширення продукції порно-
графічного характеру кожною особою, що виконува-
ла в групі роль виконавця);

3) призначення та проведення мистецтвознавчої 
експертизи матеріалів, що містяться на поданих на 
дослідження CD-R дисках;
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4) доручення підрозділам Департаменту кіберпо-
ліції НП України в порядку ст. 40  України з метою 
встановлення фактичного місця організації порнос-
тудії та проведення оперативно-розшукових заходів;

5) проведення обшуків за місцем розташування 
порностудії та мешкання злочинців;

6) відбирання пояснень осіб, які виконували роль 
«моделей»; 

7) слідчий огляд вилученого майна та його арешт; 
8) огляд соціальних сторінок конкретних осіб, 

виконавців злочину;
9) доручення оперативним підрозділам у поряд-

ку ст. 40 КПК України отримати та проаналізува-
ти інформацію від провайдерів, операторів зв’язку 
і телекомунікацій щодо конкретного абонента й точ-
ки доступу; 

10) зняття інформації з транспортних телекому-
нікаційних мереж (електронних інформаційних сис-
тем);

11) обшук за місцем мешкання організатора;
12) затримання організатора та його допит як під-

озрюваного;
13) проведення організаційних заходів з метою 

встановлення шляхів розподілу між членами гру-
пи прибутку від збуту продукції порнографічного 
характеру (у межах виконання вимог ст. 93 КПК 
України);

14) тимчасовий доступу до речей і документів 
для отримання: а) інформації, що зберігається на 
серверах провайдерів, які забезпечували телекомуні-
каційний зв’язок за адресами порностудії; б) інфор-
мації в операторів зв’язку про телефонні дзвінки за 
сім-картами співучасників, розташування базових 
станцій, типи з’єднань, ідентифікаційні ознаки кін-
цевого обладнання, сеанси зв’язку; в) інформації 
в банківських установах про конкретних власників 
карток і рух коштів на рахунках; 

15) призначення комплексу експертиз: 
комп’ютерно-технічної програмних продуктів, судо-
вої портретної, мистецтвознавчої.

Усі дії після проведення обшуку зумовлені зміс-
том версій, які висвітлюють: особу організатора; 
злочинні зв’язки між членами групи, діяльність яких 
була задокументована шляхом проведення контролю 
за скоєнням злочину; обрані механізми конспірації 
злочинної діяльності. 

З матеріалів провадження видається, що до 
моменту персоналізації кожного учасника групи 
та документування мотиву його діяльності в кіберп-
росторі не було оголошено підозру жодному учас-
нику групи. Співорганізаторам і організатору оголо-
шено підозру першими, одночасно обрано запобіжні 
заходи. 

2. Кримінальне провадження розпочинається 
у зв’язку з рапортом співробітника оперативного 
підрозділу про виявлення ним під час виконання дору-
чення в іншому кримінальному провадженні органі-
зованої групи, що багаторазово вчиняє заволодіння 
грошовими коштами користувачів кіберпростору 
шляхом незаконних операцій з використанням елек-
тронно-обчислювальної техніки. На момент внесен-

ня інформації до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань наявні відомості про потерпілих, їх допитано, 
відомий механізм скоєння злочину, однак через мето-
ди конспірації майже немає інформації про членів 
організованої групи, їх кількість, кількість епізодів 
злочинної діяльності. Слідчий, об’єднуючи кілька 
кримінальних проваджень в одне, отримує широкий 
спектр основних завдань розслідування. 

На початковому етапі розслідування перед слід-
чим типово постають такі основні тактичні завдан-
ня: встановлення всіх осіб, які входять до злочинної 
групи; з’ясування фактів скоєння інших злочинів, не 
пов’язаних із відомим механізмом злочинної діяль-
ності; виявлення суб’єктного складу щодо кожного 
з епізодів злочинної діяльності; встановлення осіб 
у складі групи, які не були обізнані щодо скоєння 
злочину (виконували дії, які не заборонені законо-
давством України, наприклад, адміністративні або 
технічні функції, розроблення сайту, надання послуг 
з його розміщення тощо); виявлення зв’язків між 
учасниками групи; визначення ролей кожного учас-
ника групи щодо кожного окремого епізоду злочину; 
подолання методів конспірації злочинної діяльності 
групи; встановлення механізмів легалізації незакон-
но отриманих доходів; здійснення документування 
злочинної діяльності.

Зазначені завдання було реалізовано шляхом про-
ведення такого комплексу слідчих (розшукових) дій 
та інших заходів: 

1) допити потерпілих; 
2) слідчий огляд веб-сторінки;
3) тимчасовий доступ до речей і документів 

для отримання відеозаписів камер спостереження 
та електронних копій інформації: а) щодо банків-
ських послуг конкретній підприємницькій структу-
рі (від ДФС України); б) щодо аспектів адміністру-
вання шахрайських сайтів інтернет-магазинів (від 
провайдерів, що забезпечували послугу хостингу); 
в) щодо власників сім-карток, розташування їх базо-
вих станцій, типи їх з’єднань, ідентифікаційні озна-
ки їх кінцевого обладнання, сеанси зв’язку; записів 
сеансів зв’язку (від операторів ІP-телефонії); г) щодо 
власників та інших персоналізованих даних стосов-
но фірм, які використовували в механізмі злочинної 
діяльності (від державного реєстратора); ґ) щодо 
матеріалів про відкриття банківських рахунків і рух 
коштів на них (конкретні банківські установи);

3) доручення підрозділам Департаменту кібер-
поліції НП України в порядку ст. 40 КПК України 
провести слідчий огляд отриманих у межах тим-
часового доступу до речей і документів матеріалів 
з метою конкретизації інформації для встановлення 
злочинця;

4) слідчий огляд паперових та електронних носіїв 
інформації;

5)  аудіо-, відеоконтроль встановлених осіб; 
6) контроль за скоєнням злочину у формі опера-

тивної закупки (зафіксований у реальному часі факт 
зняття виконавцем злочину  грошових коштів через 
банкомат з рахунку фіктивної фірми або особистого 
рахунку);
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8) призначення комп’ютерно-технічних і почер-
кознавчих експертиз;

9) затримання виконавців злочину та відбирання 
пояснень від них;

10) груповий обшук за адресами орендованих для 
забезпечення злочинної діяльності квартир і місць 
мешкання затриманих;

11) оголошення підозри всім затриманим особам 
(організаторові, виконавцям і спеціалістові).

Деякі науковці акцентують увагу на стійкості 
груп, що скоюють корисливі злочини з викорис-
танням комп’ютера [5, с. 24]. Проте безапеляцій-
не використання цього теоретичного положення 
в практичній діяльності слідчого може призвести до 
неповноти розслідування в конкретному криміналь-
ному провадженні. Матеріали слідчо-судової прак-
тики засвідчують, що постійними учасниками групи 
є організатор, співорганізатори та спеціаліст. Остан-
ній, що є представником типу злочинець – досвід-
чений користувач, порівняно з рештою учасників 
організованої групи має інший психотип, характе-
ризується конкуренцією мотивів, що можна вдало 
використати для проведення за його участю подаль-
ших слідчих (розшукових) дій з метою встановлен-
ня об’єктивної картини злочинної діяльності. Тому 
ключовим моментом для викриття механізму та кіль-
кості «злочинних проектів» є затримання особи, що 
виконує роль «спеціаліста». 

3. Кримінальне провадження розпочинається 
у зв’язку з ініціативним рапортом співробітника 
оперативного підрозділу про злочинну діяльність 
конкретної особи, що пов’язана зі сферою захисту 
інформації з обмеженим доступом, яку обробляють 
в автоматизованих системах. На момент початку 
кримінального провадження слідчий володіє інфор-
мацією про конкретну особу. Ініціативний рапорт 
є формальним кроком на шляху фіксації мотиву 
злочинної діяльності встановленої особи та у разі 
спроби скоєння нею злочину виявлення інших спі-
вучасників. Такі особи традиційно належать до 
типу злочинців – упевнених користувачів, які зазви-
чай були колись або на момент учинення пов’язані 
з організацією, через яку можуть отримувати інфор-
мацію з обмеженим доступом, цю інформацію вони 
використовують з різною метою, що й вимагає про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Такий злочинець майже в половині випадків діє 
в складі корпоративної організованої групи як вико-
навець злочину або співвиконавець, тому на подаль-
шому етапі розслідування він типово бере на себе 
зобов’язання співпрацювати з правоохоронними 
органами щодо попередження та викриття кримі-
нальних правопорушень, учинених іншими особа-
ми, про які йому відомо або стане відомо згодом, 
пов’язані з несанкціонованим збутом інформації 
з обмеженим доступом, яка зберігається в автомати-
зованих системах, мережах або комп’ютерах, ство-
реної та захищеної відповідно до чинного законодав-
ства, зокрема викритті осіб, які безпосередньо йому 
збули або сприяли отриманню інформації з обмеже-
ним доступом. Показовим у цьому контексті є кри-

мінальне провадження щодо гр. Н., який 2016 року 
з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний 
умисел, на інтернет-форумі «Darkmoney.cc» розміс-
тив оголошення про продаж інформації з обмеже-
ним доступом, а саме баз даних НП України, ДФС, 
Головного сервісного центру МВС України, Інтерпо-
лу, ДМС України, Державної прикордонної служби 
України, ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрпошти», 
ТОВ «Нова пошта», а також деталізовані телефон-
ні з’єднання всіх мобільних операторів України [6]. 
На початковому етапі розслідування визначено такі 
основні тактичні завдання: встановлення фактично-
го наміру Н. скоїти злочин певної кваліфікації; вияв-
лення інших осіб, причетних до вчинення несанкці-
онованого збуту інформації з обмеженим доступом, 
та інших злочинів, що пов’язані із зазначеним; здій-
снення документування злочинної діяльності; вста-
новлення та подолання засобів конспірації злочинної 
діяльності. 

Визначені основні тактичні завдання розсліду-
вання можна реалізувати шляхом проведення такого 
комплексу слідчих (розшукових) дій та інших заходів:

1) зняття інформації з електронних інформацій-
них систем;

2) контроль за скоєнням злочину у формі опера-
тивної закупки інформації з обмеженим доступом; 

3) доручення оперативним підрозділам у поряд-
ку ст. 40 КПК України отримати та проаналізувати 
інформацію від операторів зв’язку щодо конкретно-
го абонента й точки доступу, а також офіційну інфор-
мацію з ДФС, ДПС, ПАТ КБ «Приватбанк» та інших 
структур про віднесення визначеної групи інфор-
мації до інформації, що підлягає захисту державою 
(у межах виконання вимог ст. 93 КПК України);

4) тимчасовий доступ до речей і документів, що 
містять інформацію на серверах операторів зв’язку; 
інформацію банківських установ про конкретний 
рахунок, що був використаний для переведення 
коштів злочинцю під час контролю за скоєнням зло-
чину;

5) обшуки за місцем роботи та мешкання Н.;
6) затримання, повідомлення підозри й допит під-

озрюваного Н. 
Скоєння злочину службовою особою або залучен-

ня її до скоєння злочину зумовлює виконання специ-
фічних тактичних завдань під час розслідування такої 
діяльності, зокрема: виявлення причиново-наслідко-
вих зв’язків, що засвідчують наявність корупційного 
складника злочинної діяльності; 2) виявлення причи-
ново-наслідкових зв’язків, що засвідчують наявність 
міжрегіональних або транснаціональних злочинних 
зв’язків. Тому можна вважати перспективним роз-
роблення окремих методик розслідування кіберз-
лочинів, що пов’язані з отриманням неправомірної 
вигоди, або службових злочинів, пов’язаних із втру-
чанням у роботу автоматизованих систем. У прак-
тичній діяльності правоохоронних органів дедалі 
частіше виявляють комплекс злочинів, передбачених 
ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 368 КК України 
або іншими статтями, що присвячені скоєнню зло-
чину службовою особою. Крім того, в аналізованій 
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слідчо-оперативній ситуації активно використову-
ють під час проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) діях несправжні (імітаційні) засоби (у порядку 
ст. 273 КПК України), наприклад, у кримінальному 
провадженні з обвинувачення О., секретаря Бабуш-
кінського районного суду м. Дніпропетровська, для 
викриття злочинної діяльності якого в процесі про-
ведення контролю за скоєнням злочину було вико-
ристано імітаційні гроші [7]. 

4. Кримінальне провадження розпочинається 
у зв’язку з ініціативним рапортом співробітни-
ка оперативного підрозділу про можливу злочинну 
діяльність конкретної особи, що пов’язана з пору-
шенням встановленого порядку обігу певних речей. 
Цю підгрупу злочинів учиняє типово злочинець-
користувач, якому конкуренція мотивів властива 
лише за умови діяльності в складі мережевої злочин-
ної групи. Отже, основними завданнями слідчого на 
початковому етапі розслідування в цій слідчо-розшу-
ковій ситуації є встановлення кінцевого мотиву зло-
чину, виконавця та виявлення всіх осіб, що беруть 
участь у злочинній діяльності. 

Основні тактичні завдання розслідування викону-
ють шляхом проведення комплексу слідчих (розшу-
кових) дій. Цей комплекс схожий, але не тотожний 
попередньо охарактеризованій слідчо-розшуковій 
ситуації. Відмінність полягає в тому, що контроль 
за скоєнням злочину можна здійснювати в різних 
формах, зокрема у формі контрольованої поставки, 
контрольованої та оперативної закупки, які супро-
воджуються візуальним спостереженням за особою 
або місцем. 

5. Кримінальне провадження розпочинається 
у зв’язку з ініціативним рапортом співробітника 
оперативного підрозділу Служби безпеки України 

про встановлену особу або групу невстановлених 
осіб з-поміж радикально налаштованих грома-
дян України, що організувалися для скоєння злочи-
нів з антидержавно-політичних мотивів. Ступінь 
суспільної небезпеки таких злочинів, обов’язкове 
застосування злочинцем методів конспірації й типо-
ва наявність в окремих осіб з групи практичних 
навиків скоєння злочинів проти основ національної 
безпеки України вимагають своєчасного виявлен-
ня готування до таких злочинів. Для цієї ситуації 
не є характерним завдання слідчого щодо встанов-
лення мотивів злочинної діяльності, адже в Україні 
типово такі злочини скоюють злочинці – користува-
чі початкового рівня, яким не властива конкуренція 
мотивів. Основна мета слідчого – реалізація завдань 
оперативного підрозділу, що полягає в недопущенні 
настання запланованого злочинного результату, чим, 
власне, й зумовлене залучення розширеного комп-
лексу негласних слідчих (розшукових) дій. Зазначе-
не можна вважати специфікою цієї слідчо-розшуко-
вої ситуації.

Висновки. Слідчо-розшукові ситуації розслі-
дування злочинів, скоєних у кіберпросторі, мають 
динамічний характер. На думку криміналістів, він 
полягає в постійному їх розвитку, переході з одного 
стану в інший [8, c. 15]. За такої обставини розгляд 
запропонованих  нами типових слідчо-розшукових 
ситуацій у системі з тактичними завданнями та засо-
бами їх виконання дасть можливість суттєво скорегу-
вати слідчому процес формулювання версій і плану-
вання розслідування в конкретному кримінальному 
провадженні, а також забезпечити пізнання злочин-
ної діяльності в реальному часі, подолати проблеми 
конкуренції мотивів злочинця, установити кінцевий 
мотив скоєння конкретного злочину в кіберпросторі. 
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Статтю присвячено огляду наукових робіт щодо ролі латентної злочинності в механізмі криміналізації суспільства, вивче-
но та систематизовано основні роботи щодо латентності злочинів та криміналізації суспільства, досліджено основні підходи 
до визначення наслідків латентної злочинності в механізмі криміналізації суспільства.

Ключові слова: латентність, латентна злочинність, криміналізація суспільства, наслідки латентної злочинності, роль 
латентної злочинності.

Статья посвящена обзору научных работ о роли латентной преступности в механизме криминализации общества, изучены 
и систематизированы основные работы по теме латентности преступлений и криминализации общества, исследованы 
основные подходы к определению последствий латентной преступности в механизме криминализации общества.
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The article is devoted to the review of scientific works on the role of latent crimes in the mechanism of criminalization of society, the 
main works on the latency of crimes and criminalization of society are studied and classified, and the main approaches to determining 
the consequences of latent crimes in the mechanism of criminalization of society are investigated.
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Постановка проблеми. Латентна злочинність 
є однією з найважливіших проблем не тільки кри-
мінології, але й суспільства, яка потребує більш 
детального та всебічного дослідження. Такий стан 
проблеми зумовлений низкою факторів: по-перше, 
відомості про справжній стан латентної злочиннос-
ті отримати дуже важко, лише за допомогою соціо-
логічних досліджень та теоретичних розрахунків, 
а методи останніх вкрай різняться; по-друге, наяв-
ність латентної злочинності не дає змогу отримати 
справжню картину реальної криміналізації суспіль-
ства, спотворює її; по-третє, наявність латентної 
злочинності свідчить про невисокий рівень право-
вої культури та правової свідомості в суспільстві 
та державі; по-четверте, виходячи із попередніх фак-
торів, латентну злочинність важко спрогнозувати. 
Актуальність також зумовлюється тим, що латентна 
злочинність сприяє формуванню на масовому рівні 
кримінальній ідеології та на індивідуальному рівні – 
кримінальній психології [11].  Все це робить латент-
ну злочинність актуальним як у практичному, так 
і в теоретичному ракурсі  об’єктом наукових дослі-
джень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам латентної злочинності присвячені 
роботи як зарубіжних, так і вітчизняних науков-
ців. Серед авторів, які присвятили свої роботи 
проблемі латентної злочинності, слід відзначити 
Р.З. Акутаєва, Х.Д. Алікперова, Ю.В. Бишівського, 
Є.М. Блаживського, Ю.Д. Блувштейна, В.В. Ванди-
шева, О.Н. Ведерникову, Р.С. Веприцького, Б.Я. Гав-
рилова, К.К. Горяїнова, О.М. Гуміна, М.І. Даньшина, 
Г.І. Забрянського, А.Ф.  Зелінського, С.М. Іншако-
ва, А.А. Конєва, П.А. Кривенцова, Б.В. Муслова, 

H.B. Сазонова, В.Ф. Оболенцева, А.С. Шляпочнікова 
та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є огляд 
та дослідження розвитку наукової доктрини щодо 
вивчення та оцінки ролі латентної злочинності 
в механізмі криміналізації суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо осно-
вні положення наукових робіт, що стосуються зазна-
ченої проблеми, при цьому акцент робиться на 
дослідженнях, які відбивають сучасну пострадян-
ську реальність. 

Початок дослідженням латентної злочиннос-
ті на пострадянському просторі поклав у 1993 р. 
А.О. Конєв, який у своїй роботі  робить важливий для 
нас висновок, що в основу кримінологічного аналізу 
злочинності беруться дані кримінальної статистики, 
які далеко неадекватно відображають реальний стан 
справ, оскільки за межами кримінальної статистики 
залишаються відомості, що стосуються латентної 
частини такого соціального явища [14, c. 7]. Автор 
наголошує на тому, що «питання криміналізації 
та декриміналізації правопорушень певною мірою 
залежні від ступеня суспільної небезпеки і пошире-
ності латентних злочинних діянь. Тому законодавець 
під час розгляду ефективності застосування конкрет-
ної кримінально-правової норми мусить враховува-
ти ці обставини, позаяк вони можуть свідчити про 
недоцільність або соціальну незумовленість існу-
вання такої норми» [14, c. 8]. 

В.Є. Квашис та Н.В. Генрих у межах влас-
них досліджень  роблять висновок, що «на якість 
і рівень  реєстрації злочинів, а значить на картину 
злочинності в тій чи іншій країні, впливає безліч різ-
них чинників економічного, політичного і соціально- 
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психологічного плану» [13, c. 18]. Так, у країнах, 
економічно найбільш благополучних, з більш висо-
ким рівнем доходів населення, показники зареєстро-
ваної злочинності, як правило, значно вищі, а там, де 
боротьба ведеться не стільки зі злочинністю, скіль-
ки зі статистикою, нижчі. Разом і тим більш висо-
кий рівень зареєстрованої злочинності, як правило, 
відображає не стільки реальну кримінальну ситу-
ацію, скільки ступінь довіри до поліції, яке вира-
жається в більш частому зверненні до неї. Вказані 
автори акцентують увагу на тому, що в низці країн 
населення повідомляє лише про найбільш серйозні 
події. Нарешті, в країнах, де розвинений ринок стра-
хування для відшкодування шкоди, заява в поліцію 
є обов’язковою умовою, тому рівень зареєстрова-
них злочинів, як правило, вищий. За всіх зазначених 
нюансів слід, по-перше, мати на увазі, що навіть 
найвищі показники зареєстрованої злочинності не 
можуть зробити інформацію про кримінальну ситу-
ацію в країні вичерпно повною і точною. Офіційні 
дані, як відомо, значною мірою (в різних країнах 
по-різному) не збігаються з реальною злочинністю. 
Між ними знаходиться значний шар латентності, 
тобто злочинності, яка не піддається точному вимі-
ру прихованої і приховуваної злочинності. На її 
масштаби впливають безліч факторів: рівень розви-
тку суспільства, стан кримінальної політики і пра-
вопорядку, що відображає особливості соціального 
і кримінологічного портрета країни, рівень довіри 
поліції тощо. Без їхнього врахування не можна дати 
обґрунтовану оцінку і прогноз ситуації, які визнача-
ють вибір стратегії і тактики боротьби зі злочинніс-
тю. По-друге, показники зареєстрованої злочинності 
не можуть бути досить надійними індикаторами для 
оцінки ефективності роботи поліції і системи кримі-
нальної юстиції загалом. 

П.О. Кривенцова латентну злочинність пропонує 
розглядати як соціально-правове, масове, негативне 
явище, що складається із сукупності незаявлених 
і незареєстрованих в установленому законом поряд-
ку злочинів на певній території в певний період часу 
і володіє власними якісними і кількісними характе-
ристиками [17, c. 12–13]. Автор визначає: «латентна 
злочинність як об’єктивно існуюче соціальне явище, 
будучи частиною всієї злочинності, детермінована 
тими ж соціально-економічними, політико-право-
вими та психологічними факторами. Однак не слід 
ототожнювати причини злочинності з причинами її 
латентності. Більше того, латентність сама є одним 
із найважливіших чинників у системному комплексі 
причин злочинності» [17, c. 14]. Справді, нині соці-
ально-політичний, економічний і моральний збиток 
від латентної злочинності за своїми масштабами не 
поступається, а скоріше навіть перевищує анало-
гічні наслідки зареєстрованої частини злочиннос-
ті. Водночас це один із найменш вивчених аспек-
тів латентності злочинності. Здебільшого наслідки 
латентної злочинності приховані, тому їхня оцінка 
вкрай утруднена. Серед найбільш значущих негатив-
них наслідків латентної злочинності слід назвати: 
підвищену складність і неможливість оцінки реаль-

них масштабів злочинності, величини і характеру 
завданої шкоди, а значить і вироблення адекватних 
управлінських рішень, що, зрештою, знижує ефек-
тивність боротьби зі злочинністю; латентна злочин-
ність ускладнює всебічне і повне виявлення причин 
і умов, що сприяють скоєнню злочинів; порушуєть-
ся принцип невідворотності покарання за вчинення 
протиправних діянь і зводиться до нуля виховний 
вплив кримінального закону. Це знижує рівень пра-
восвідомості громадян, породжує у них нігілістичне 
ставлення до дотримання правових норм, скорочує 
участь громадськості в боротьбі зі злочинністю. 
В результаті всього цього знижується ефективність 
протидії злочинності; обмежуються можливості її 
прогнозування і розробки комплексних програм її 
профілактики; розвиваються її організовані профе-
сійні форми; посилюється процес ескалації і само-
детермінації злочинності.

У праці В.Ф. Оболенцева «Латентна злочин-
ність: проблеми теорії та практики попередження» 
(2005 р.). робиться важливий висновок про те, що 
латентизація злочинності порушує  принцип невід-
воротності покарання. Наявність латентної злочин-
ності створює обстановку безкарності і штовхає 
злочинців до вчинення нових, як правило, більш 
небезпечних злочинів.  Наявність значної кількості 
латентних злочинів знижує авторитет правоохорон-
них органів, зумовлює негативні зміни у громадській 
свідомості і, як наслідок, знижує правову активність 
суспільства в боротьбі зі злочинністю. Через латен-
тизацію спричинена майнова і немайнова (мораль-
на) шкода відшкодовується несвоєчасно або взагалі 
не відшкодовується. Це знижує активність громадян 
у боротьбі зі злочинністю, що неминуче позначаєть-
ся на її ефективності. Безкарність злочинців зумов-
лює нові латентні злочини, а кожне нове невраховане 
злочинне діяння збільшує масштаби цього порочно-
го кола [21, c. 74–78]. 

П.І. Конкін вказує, що прихована злочинність 
чинить серйозний вплив і на соціально-психологіч-
ний клімат у суспільстві. Вона породжує у громадян 
недовіру в здатність державної влади гарантувати 
їхню безпеку, створити сприятливі умови для реалі-
зації конституційних прав і свобод, ефективно вести 
боротьбу зі злочинністю, забезпечити невідворот-
ність відповідальності винних осіб за правопору-
шення [15]. Тож слід погодитися з автором, оскільки 
безкарна злочинність сприяє «звиканню» населення 
до кримінальних проявів, зниження рівня законнос-
ті та моральної вимогливості в суспільстві, до осла-
блення почуття нетерпимості до правопорушень 
та правопорушників. У одній категорії громадян без-
карна злочинність викликає почуття соціальної апа-
тії, інертності і тривоги, в іншої, навпаки, підвищує 
нервозність і нетерпимість. І в тому і в іншому разі 
громадяни відчувають психологічний дискомфорт, 
породжений відсутністю надійних державних гаран-
тій особистої безпеки.

Схожі думки виказує і М.В. Корольова. Вона вва-
жає, що латентна злочинність нині займає більшу 
частину реальної злочинності, що несе в собі цілу 
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низку серйозних негативних наслідків, що нега-
тивно впливають на кримінальну ситуацію в країні 
[16, c. 126]. Так, справді, насамперед слід відзначити, 
що соціально-економічний, політичний і моральний 
збиток від латентної злочинності за своїми масш-
табами і характером набагато вищий, позаяк при-
зводить до більш серйозних і затяжних негативних 
наслідків порівняно зі злочинністю зареєстрованою. 
Автор вважає, що: «Не менш значимі з криміноло-
гічної точки зору і морально-психологічні наслідки 
поширення латентної злочинності. Порушується 
принцип невідворотності відповідальності і соціаль-
ної справедливості, різко знижується загальнопро-
філактичний вплив кримінального закону. У резуль-
таті цього падає рівень правосвідомості населення, 
розвивається правовий нігілізм, формуються «без-
нормативнісні» регулятори суспільних відносин, 
що стимулюють криміналізацію суспільства» 
[16, c. 126].  Отже, природно, зростання латентної 
злочинності знижує рівень захищеності населення, 
що формується правоохоронними органами, міні-
мізує активність населення в сфері боротьби зі зло-
чинністю за винятком прагнення значної кількості 
людей «розібратися» з кривдниками власними сила-
ми, тобто сприяє розвитку «тіньової юстиції». Осо-
бливо слід підкреслити негативний вплив зростання 
латентної злочинності на ставлення населення до 
правоохоронних органів. Саме зростання латентної 
злочинності, яке породжує і зростання латентної 
віктимності, вкрай негативно позначається на оцін-
ках населенням рівня ефективності правоохоронної 
діяльності. Таке ставлення населення до правоохо-
ронних органів буде сприяти подальшому зростанню 
природної латентності (незаявленої злочинності). 
Виходить замкнуте коло: зростання штучної латент-
ності, що відбувається з вини правоохоронних орга-
нів, стимулює і зростання природної латентності, 
пов’язаної з небажанням людей звертатися до пра-
воохоронних органів. М.В. Корольова відзначає: 
«З ростом числа повідомлень про правопорушення 
має зростати і число офіційно реєстрованих злочи-
нів. Але цього не відбувається, завдяки чому фіксу-
ється поліпшення розкриття злочинів, що дає змогу 
рапортувати про успіхи в боротьбі зі злочинністю. 
Така ситуація негативно впливає і на морально-пси-
хологічний клімат у середовищі самих співробіт-
ників правоохоронних органів, які поступово набу-
вають впевненості в можливості вибору найбільш 
«перспективних» з точки зору розкриття справ, сти-
мулює їхні корупційні інтереси» [16, c. 126]. Таким 
чином, латентність злочинності сприяє безкарності 
осіб, які скоюють злочини, породжує самодетермі-
націю і ескалацію злочинності, розвиток її найбільш 
небезпечних і організованих форм, що, безумовно, 
впливає на рівень криміналізації суспільства.

Ю.В. Торопін відзначає, що високий рівень 
латентної злочинності значною мірою ускладнює 
прогнозування розвитку криміногенної ситуації як 
у конкретний часовий проміжок, так і в цілому по 
окремих видах злочинів. Це негативно позначаєть-
ся на тактиці  і особливо  на стратегії боротьби зі 

злочинністю, що підтверджується статистичними 
та іншими даними. Своєю чергою це не дає змогу 
державі забезпечити адекватність людських і матері-
альних ресурсів правоохоронних органів, прийняття 
реальних заходів з метою боротьби зі злочинністю 
та утримання її на соціально толерантному рівні 
[7, c. 82].

Вказані роботи становлять теоретичну основу 
дослідження ролі латентної злочинності в криміна-
лізації суспільства. Проте в дослідженні вказаної 
тематики можна виділити ще низку робіт:

1) роботи, що стосуються латентної злочинності, 
проте не зачіпають її ролі в процесі криміналізації 
суспільства. До цих робіт можна віднести такі праці: 
Н.В. Сазонова «Латентна злочинність: поняття, при-
чини, і вимір» (2004 р.) [25], Б.В. Муслов «Латентна 
злочинність: деякі питання теорії і практики проти-
дії» (2006 р.) [20], В.М. Дрьомін «Офіційна і фактична 
злочинність: кримінологічний аналіз» (2012 р.) [10], 
Є.М. Блажівський «Проблеми класифікації латентної 
злочинності в системі кримінологічного моніторин-
гу» (2013 р.) [4], С.М. Іншаков «Латентна злочин-
ність як об’єкт дослідження» (2009 р.) [12], Б.Я.  Гав-
рилов «Латентна злочинність і «адміністративний» 
фактор її регулювання: сучасний стан і шляхи подо-
лання» (2015 р.) [7], Р.М. Акутаєв «Кримінологічний 
аналіз латентної злочинності» (1999 р.) [2], Б.Я. Гав-
рилов «Латентна злочинність і забезпечення консти-
туційного права громадян на доступ до правосуддя» 
(2004 р.) [8], О.І. Саско «Щодо поняття латентної 
злочинності та причин її виникнення» (2017 р.) 
[27], О.М. Гумін, І.М. Зубач «Поняття латентної зло-
чинності та напрями її профілактики» (2015 р.) [9], 
P.С. Веприцький «Латентність злочинності та шляхи 
її подолання» (2014 р.) [6] та ін.;

2) роботи, що стосуються теорії криміналізації, 
проте не стосуються проблеми латентності злочинів. 
До цих робіт можна віднести такі праці: Ю.В. Аба-
кумова «Проблеми криміналізації та декриміналіза-
ції суспільно небезпечних діянь в умовах політики 
у сфері гуманізації кримінального законодавства 
України» (2014 р.) [1], В.І. Тимошенко «Криміна-
лізація суспільства як форма аномії» (2016 р.) [28], 
М.В. Романенко «Криміналізація суспільних відно-
син соціуму Росії» (2001 р.) [24], Д.О. Балобанова 
«Теорія криміналізації» (2007 р.) [3] та ін.;

3) роботи, присвячені методиці розрахування 
частки латентної злочинності. До цих робіт мож-
на віднести такі праці: В.І. Поклад «Методоло-
гія та методика вивчення латентної злочинності» 
(2007 р.) [23], Ю.В. Торопіна «Латентна злочинність 
і використання її показників у діяльності органів 
внутрішніх справ за матеріалами Центрального 
федерального округу» (2013 р.) [30] та ін.;

4) роботи, присвячені латентності окремих видів 
злочинності. До цих робіт можна віднести такі пра-
ці: О.О. Санін «Кримінологічні аспекти латентної 
злочинності неповнолітніх у м. Москві» (2009 р.) 
[26], Н.З. Магас «Способи зменшення латентності 
корупційної злочинності» (2017 р.) [19], «Причини 
латентності корупційної злочинності» (2017 р.) [18], 
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В.В. Пивоваров «До питання латентності корпора-
тивної злочинності в банківській сфері» (2013 р.) [22], 
Ю.А. Турлова «Деякі оціночні показники латентної 
екологічної злочинності» (2016 р.) [31], О.М. Боднар-
чук «Деякі методи виявлення і дослідження латент-
ної злочинності, пов’язаної з порушенням правил 
охорони праці та безпеки під час ведення робіт» 
(2015 р.) [5] та ін.

Висновки з дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у цьому науковому напрямі. Таким 
чином, можемо констатувати, що для дослідження 
ролі латентної злочинності в механізмі криміналіза-
ції суспільства мають значення такі категорій науко-
вих робіт: 1) роботи, що безпосередньо стосуються 
ролі латентної злочинності в криміналізації суспіль-
ства; 2) роботи, що стосуються латентної злочиннос-
ті, проте не зачіпають її ролі в процесі криміналізації 
суспільства; 3) роботи, що стосуються теорії кримі-
налізації, проте не стосуються проблеми латентності 
злочинів; 4) роботи, присвячені методиці розраху-

вання частки латентної злочинності; 5) роботи, при-
свячені латентності окремих видів злочинності.

При цьому слід відзначити, що більшість авто-
рів дотримується схожої думки щодо ролі латентної 
злочинності в механізмі криміналізації суспільства, 
і з цією думкою слід погодитися: латентна злочин-
ність тягне за собою соціально-економічні, політич-
ні та морально-етичні наслідки, серед яких головни-
ми є спотворення реальних масштабів та структури 
злочинності, порушення принципу невідворотності 
покарання за вчинення протиправних діянь, знижен-
ня виховного впливу кримінального закону, ефектив-
ності стратегії та тактики боротьби зі злочинністю 
у державі, зниження довіри населення до правоохо-
ронних органів, зниження рівня правової культури 
та правосвідомості правоохоронців.

Подальші наукові дослідження мають здійснюва-
тися у напрямі визначення поняття латентності зло-
чинності, причин та наслідків латентності злочинності 
в Україні, її ролі в механізмі криміналізації суспільства.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF SOCIAL WORK WITH CONVICTS

Стаття присвячена дослідженню міжнародного досвіду здійснення різних засобів соціальної роботи із засудженими, які від-
бувають покарання у вигляд позбавлення волі на певний строк. Визначено специфіку соціальної адаптації цієї категорії осіб та 
особливості її організації. Здійснено порівняльний аналіз законодавства деяких зарубіжних країн щодо проведення соціальної 
роботи із засудженими та запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняної системи виконання покарань у даній сфері.

Ключові слова: ресоціалізація, виправлення, соціальна робота, навчання засуджених, міжнародний досвід, зарубіжні 
країни.

Статья посвящена исследованию международного опыта осуществления различных приемов социальной работы с осуж-
денными, отбывающими наказание в виде лишения свободы на определенный срок. Определена специфика социальной адап-
тации этой категории лиц и особенности ее организации. Осуществлен сравнительный анализ законодательства некоторых 
зарубежных стран относительно проведения социальной работы с осужденными, предложены пути совершенствования оте-
чественной системы исполнения наказаний в данной сфере.

Ключевые слова: ресоциализация, исправление, социальная работа, обучение осужденных, международный опыт, 
зарубежные страны.

The article is devoted to the study of international experience for implementation different means of social work with convicted 
persons serving a sentence to deprivation of freedom for set term. Certain specificity of social adaptation of this category of persons and 
specificities of its organization. A comparative analysis of the legislation of some foreign countries was made, on the conduct of social 
work with convicts, and ways to improve the domestic system of execution of sentences in this area were proposed.

Key words: resocialization, correction, social work, training of the convicted, international experience, foreign countries. 

Постановка проблеми. Після набуття Україною 
статусу незалежної держави було зроблено вибір на 
користь входження нашої держави до Європейського 
Союзу, що зумовлює зміну правових інститутів краї-
ни, в тому числі політики держави у сфері виконання 
покарань. Сьогодні вона знаходиться на етапі актив-
ної реформації, поступово впроваджуючи позитив-
ний міжнародний досвід. 

Науково визнаним є той факт, що процес вико-
нання покарання призводить до деморалізації засу-
дженого і неможливості в подальшому ресоціалізу-
ватися, що призводить до рецидиву злочину. Тому 
серед заходів запобігання рецидивній злочинності 
чільне місце має посідати соціальна робота із засу-
дженими, яка активно використовується в розвину-
тому західному світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
питанням соціальної роботи як заходу ресоціалізації 
засуджених в Україні працювали такі науковці, як: 
І.Г. Богатирьова, В.М. Вовк, А.П. Геля, В.А. Бадира, 
О. М. Джужа, Т.А. Денисова, О.Г. Колба, А.X. Степа-
нюк, С.І. Скокова, А.В. Скіць, О. В. Таволжанський, 
М.В. Романова, І.С. Яковець та інші. 

Організація соціальної роботи в установах вико-
нання покарань зарубіжних країн привертає увагу 
таких дослідників, як: А. Ащеулов, Н. Максимо-
ва, Ю. Калініна, О. Казакова, В. Прусс, О. Сухова, 
Р. Конюшина та ін., і викликає в їхньому середови-
щі дискусії щодо ролі соціальної роботи в питан-

нях охорони правопорядку, соціального контролю 
і нагляду, проведення дослідження особистості засу-
дженого, виховних впливів, підготовки до звільнен-
ня, адаптації тощо. Однак теорії дослідження питань 
соціальної роботи у кримінально-виконавчому кон-
тексті науковцями приділялося не так багато уваги.

Метою статті є дослідження міжнародного 
досвіду використання різних моделей соціальної 
роботи із засудженими для подальшої можливості їх 
запровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні одним 
із головних напрямків розвитку України є адапта-
ції національного законодавства до законодавства 
Європейського Союзу, в тому числі і у сфері полі-
тики виконання покарань. Так, Концепція державної 
політики у сфері реформування Державної кримі-
нально-виконавчої служби України вказує, що чинна 
система виконання кримінальних покарань та попе-
реднього ув’язнення, побудована ще за радянських 
часів, не відповідає сучасному рівню соціально-еко-
номічного розвитку суспільства та принципам гума-
нізму і поваги до прав і свобод людини в процесі 
виконання покарань [1].

Сучасна світова пенітенціарна доктрина визначає 
соціальну роботу із засудженими як один із провід-
них шляхів досягнення мети їхнього виправлення 
і ресоціалізації, а також адаптації в суспільстві після 
звільнення. Міжнародна практика своїм прикладом 
доводить, що соціальна робота розвиває і зміцнює 
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соціально-користі зв’язки між засудженим і суспіль-
ством, переорієнтує кримінальне мислення особи.

Кримінальний кодекс України у статті 51 наво-
дить визначення та мету покарання: не тільки кара, а 
й виправлення засуджених, а також запобігання вчи-
ненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами [2]. Основним із завдань кримінально-вико-
навчого законодавства згідно зі статтею 1 Кримі-
нально-виконавчого кодексу України є застосування 
заходів впливу до засуджених із метою виправлення 
і профілактики асоціальної поведінки. Такі засоби 
деталізуються в частині 3 статті 6 цього законодав-
чого акта, серед яких розміщується соціально-вихов-
на робота [3].

Соціально-виховна робота – цілеспрямована 
діяльність персоналу органів і установ виконання 
покарань та інших соціальних інституцій для досяг-
нення мети виправлення і ресоціалізації засуджених 
(стаття 123 Кримінально-виконавчого кодексу Укра-
їни). Основні її напрями реалізуються в моральних, 
правових, трудових, естетичних, фізичних, санітар-
но-гігієнічних та інших сферах виховання засудже-
них, що сприяють ставленню їх на життєву позицію, 
яка відповідає правовим нормам і вимогам суспіль-
но-корисної діяльності [3].

У пенітенціарних системах західних держав 
основними напрямами, що сприяють виправленню 
і ресоціалізації засуджених, є: освітні програми для 
різних категорій засуджених (шкільні, університет-
ські та ін.), професійна підготовка, участь у релігій-
них групах, психологічні послуги, система самооб-
слуговування тощо.

У міжнародній практиці освіта розглядається як 
один із основних шляхів збереження особистості від 
руйнівних впливів кримінальної субкультури в умо-
вах позбавлення волі та рушійна сила перетворення 
поведінки засудженого, зміни способу його мислен-
ня. Стаття 28 Європейських пенітенціарних правил 
передбачає: «Кожна пенітенціарна установа мусить 
прагнути надати всім ув’язненим доступ до освітніх 
програм, які повинні бути максимально всебічними 
та відповідати індивідуальним потребам ув’язнених 
та їхнім прагненням». До того ж, ця стаття наголо-
шує, що пріоритет треба приділяти ув’язненим, 
які не вміють читати, писати та рахувати, а також 
ув’язненим, які відчувають брак базової освіти 
або професійної підготовки, молодим ув’язненим, 
ув’язненим з особливими потребами. Також перед-
бачається, що кожна установа повинна мати бібліо-
теку для користування всіма засудженими [4].

Обов’язковою вимогою для засуджених у Спо-
лучених Штатів Америки є навчання за шкільною 
та університетською програмами, яке проводиться 
безкоштовно. А в Норвегії близько 20% засудже-
них навчаються за університетськими програма-
ми, шляхом відвідування лекцій та запровадження 
самостійної роботи, що забезпечує повну зайнятість 
ув’язнених.

Законодавство Великобританії гарантує кожному 
ув’язненому можливість отримати освіту; в кожній 
тюрмі повинні бути розроблені освітні програми 

вечірніх занять і створені умови для того, щоб бажа-
ючі могли підвищити освітній рівень заочно або 
отримати підготовку за професією у вільний час. 
Така підготовка організовується в години, відведені 
для праці (враховуються або оплачуються як праця). 
Пункт 40 Британських тюремних правил визначає, 
що «осмислена робота і навчальні курси, які вихо-
вують особисту відповідальність і розвивають пози-
тивні інтереси і навички ув’язненого, поліпшують 
перспективи працевлаштування після звільнення, 
знижують ризик повторного вчинення правопору-
шень» [5, с. 73–75].

У Фінляндії освіта може стати альтернативою 
праці. Засудженим надається можливість продовжу-
вати навчання в межах установи виконання пока-
рань або готуватися до вступних іспитів. А в деяких 
випадках навіть дозволяється отримувати освіту 
за межами установи без нагляду. Це пояснюється 
практикою надання відпусток тим засудженим, хто 
навчається або працює за межами установи. Такі від-
пустки надаються незалежно від поведінки особи, 
тобто вони не є заохоченням [6, с. 13]. 

Кримінально-виконавчий кодекс Німеччини 
передбачає також можливість одержання вищої осві-
ти. Наприклад, засуджені, які відбувають покаран-
ня у в’язниці закритого типу Гельдерн, одночасно 
можуть навчатись заочно в університеті міста Хаген. 
До того ж , адміністрація установи планує навчан-
ня таким чином, щоб воно збіглося із закінченням 
строку покарання, таким чином надаючи особі 
можливість одразу розпочати адаптацію в суспіль-
стві [7, с. 15]. У молодіжній в’язниці Зігбурга курси 
автослюсарів видають свідоцтва найвищого класу 
з можливістю набуття практичних навичок на під-
приємствах. Практично в кожній тюрмі діють кур-
си іноземної мови, а в Дюссельдорфі – аутотренінгу 
та йоги [5, с. 77].

Отже, такий захід соціальної роботи із засудже-
ними, як освіта, є основним для підготовки до адап-
тованого життя в суспільстві. Навчання в установах 
виконання покарань упроваджують усі держави, але 
рівень його масштабності залежить, передусім, від 
фінансових можливостей і політичної ситуації в кра-
їні.

Енріко Феррі, видатний італійський кримінолог 
і політичний діяч, звертав увагу на важливість соці-
альних заходів впливу на злочинців та рекомендував 
розглядати злочин як хворобу, а каральну систему – 
як клініку, тобто відводив інституту покарання суто 
запобіжний характер [8, с. 11]. 

Кримінально-виконавча система Німеччини при-
діляє велику увагу психотерапевтичній роботі із засу-
дженими. Німецькі дослідники акцентують увагу на 
тому, що кримінальна поведінка знаходиться в без-
посередньому зв’язку з порушенням психіки особи, 
витоки якої беруть своє коріння з раннього дитин-
ства. Для подолання негативного впливу таких пору-
шень в установах виконання покарань проводяться 
групові або індивідуальні психотерапевтичні сеанси 
із кваліфікованими фахівцями в галузі психотера-
пії, на яких особлива увага приділяється труднощам  
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засудженого у відносинах із соціумом. Даний захід 
спрямований на те, щоб знайти проблеми, що поро-
джують кримінальну поведінку, і спробувати їх 
вирішити [7, с. 23–25]. До пенітенціарних уста-
нов Німеччини для проведення соціально-виховної 
роботи залучаються соціальні працівники та педаго-
ги в межах соціальних служб. Соціально-виховний 
вплив працівник проводить через заняття із засудже-
ними фізичною культурою, музичним вихованням, 
наданням порад, що сприяють комунікації. Також 
працівники займаються пошуком джерел соціальної 
допомоги тощо [5, с. 76]. 

Соціальні працівники Сполучених Штатів Аме-
рики беруть участь у вивченні особистості злочинця 
не самостійно, а за допомогою діагностичних цен-
трів. До завдань цих центрів входить класифікація 
злочинців, визначення типу виправної установи 
і розроблення програми роботи з ними. Вивчають-
ся розумові здібності, фізичний і психічний стан, 
трудові навички засудженого, і на основі отриманої 
інформації розробляються рекомендації поводження 
з конкретним засудженим [5, с. 78]. 

У Данії і Голландії поширений досвід само-
обслуговування засуджених, об’єднаних у групи 
по 10-12 осіб, які займаються приготуванням їжі, 
прибирання приміщень, пранням тощо. Така соці-
альна робота спрямована на розвиток особистої від-
повідальності засуджених, набуття звички дотри-
муватись зобов’язань, навчання веденню грошових 

розрахунків, а також на організацію вільного часу 
ув’язнених. Таким чином вони виявляють власну 
ініціативу і знайомляться з перспективами проведен-
ня вільного часу поза стінами установи виконання 
покарань [6, с. 14].

Висновки. Проведений аналіз міжнародного 
досвіду основних засобів соціальної роботи із засу-
дженими дає можливість визначити пріоритетні 
напрями заходів виправлення і ресоціалізації цієї 
категорії осіб, запровадження яких в Україні дало б 
змогу наблизитися до реалій західного світу.

1. Вважаємо, що найбільш доцільно орієнтувати-
ся на досвід тих держав, які велику увагу приділяють 
навчанню засуджених як засобу зміни криміналь-
ного мислення шляхом усунення норм, що обмеж-
ують право на здобуття вищої освіти, оскільки вони 
суперечать Європейським пенітенціарним правилам 
і Конституції України. 

2. Необхідно запровадити в Україні досвід як 
індивідуальних, так і групових форм соціальної 
роботи, які були б спрямовані на підтримку засудже-
ного у складних життєвих ситуаціях і підготовку до 
законослухняного життя після звільнення. 

3. До основних напрямків наближення україн-
ської соціальної роботи із засудженими необхідно 
віднести можливість запрошення фахівців, які без-
посередньо працюють в установах виконання пока-
рань за кордоном для перейняття позитивного досві-
ду у сфері ресоціалізації ув’язнених.
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КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ: 
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CRIMINOLOGICAL PLANNING: 
ANALYSIS OF THE BASIC THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS

Стаття присвячена дослідженню поняття «кримінологічне планування», «кримінологічний план». Проаналізовано осно-
вні теоретико-правові аспекти, за допомогою яких визначають зміст цього поняття. Автор акцентує увагу на тому, що кри-
мінологічне планування є важливим заходом запобігання злочинності, оскільки за його допомогою ми виявляємо причини 
злочинності, визначаємо заходи, за допомогою яких її можна подолати, а також суб’єктів, на яких покладено обов’язок вжи-
вати ці заходи, та строки їх виконання. На підставі аналізу нормативних джерел з’ясовано зміст кримінологічного плану як 
зовнішньої форми об’єктивації планування.

Ключові слова: кримінологічне планування, кримінологічний план, перспективний кримінологічний план, регіональний 
кримінологічний план,короткостроковий кримінологічний план.

Статья посвящена исследованию понятия «криминологическое планирование», «криминологический план». 
Проанализированы основные теоретико-правовые аспекты, с помощью которых определяют содержание данного понятия. 
Автор акцентирует внимание на том, что криминологическое планирование является важной мерой предупреждения пре-
ступности, поскольку с его помощью мы обнаруживаем причины преступности, определяем меры, с помощью которых ее 
можно преодолеть, а также субъектов, на которых возложена обязанность принимать эти меры, а также сроки их выполнения. 
На основании анализа нормативных источников выяснено содержание криминологического плана как внешней формы 
объективации данного планирования.

Ключевые слова: криминологическое планирование, криминологический план, перспективный криминологический план, 
региональный криминологический план, краткосрочный криминологический план.

Article is devoted to coverage the essence of the concept of criminological planning and criminological plan. Analyzed the 
main theoretical and legal aspects, by means of which determine the content of this concept. The author emphasizes on the fact that 
criminological planning is an important measure to prevent crime, because we use it to identify the causes of crime, determine the 
measures by which they can be overcome, as well as subjects that are required to take these measures and the terms of their execution. 
Based on the analysis of normative sources the essence of the criminological plan as an external form of objectification of this planning.

Key words: criminological planning, criminological plan, perspective criminological plan, regional criminological plan,  
short-term criminological plan.

Постановка проблеми. Однією з функцій дер-
жавного управління, що полягає у визначенні послі-
довності здійснення запланованої на конкретний 
період програми дій конкретних суб’єктів із зазна-
ченням її мети, змісту, обсягів, методів, засобів 
і строків виконання, є планування. Воно є необхід-
ною передумовою суспільного розвитку і пов’язане 
із прогнозуванням. Різновидом планування є кри-
мінологічне планування, яке полягає в діяльності 
у сфері запобігання злочинності, що спрямована на 
визначення характеру і змісту запобіжних заходів, 
послідовності, строків і суб’єктів їх виконання. Ця 
діяльність охоплює підготовку, складання і затвер-
дження планів і програм, спрямованих на запобі-
гання злочинності та їх реалізації. Водночас кримі-
нологічне планування є однією з форм координації 
діяльності, пов’язаної із запобіганням злочинності 
в межах держави та її окремих регіонів, у якій відо-
бражається політика держави щодо протидії та запо-
біганню цьому явищу. Одним із важливих аспектів 
дослідження питання, пов’язаного із з’ясуванням 
змісту кримінологічного планування, є аналіз осно-
вних теоретико-правових аспектів сутності цього 
поняття як одного зі складових елементів його вдо-

сконалення та забезпечення ефективності, як важли-
вого заходу запобігання злочинності на сучасному 
етапі розвитку нашого суспільства і держави. Акту-
альність питання пов’язана з тим, що для того, щоб 
кримінологічне планування було ефективним і вико-
нало основне завдання – бути засобом запобігання 
злочинності, необхідно чітко з’ясувати його сутність 
і зміст основних теоретико-правових аспектів.

Стан дослідження. Серед дослідників питання, 
пов’язаного з теоретико-правовими аспектами кри-
мінологічного планування, необхідно назвати таких 
вчених: Г.А. Авомелова, А.І. Алексеєва, Ю.М. Анто-
няна, С.В. Бородіна, М.М. Батаєва, А.А. Герцен-
зона, А.І. Гурова, В.К. Звірбуля, Н.Ф. Кузнєцової, 
В.М. Кудрявцева, І.І. Карпеця, В.В. Лунєєва, А.С. Міх-
ліна, В.В. Голіна, О.М. Джужи та ін., які проаналізу-
вали та розвинули наукові уявлення з цього питання. 
Однак, незважаючи на вказане, слід зазначити, що 
у сучасній юридичній літературі з кримінального 
права та кримінології відсутнє комплексне дослі-
дження питання, пов’язаного з аналізом основних 
теоретико-правових аспектів кримінологічного пла-
нування, а також сутності кримінологічного плану, 
що є його результатом. Саме тому метою статті 
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є детальний аналіз чинного законодавства і юри-
дичної літератури, з’ясування сутності поняття кри-
мінологічного планування, його завдань, основних 
вимог, що ставляться до нього, етапів цієї діяльності 
та їх змісту, а також сутності та видової характерис-
тики кримінологічного плану – як його результату 
та зовнішньої форми об’єктивації, а також видової 
та змістовної характеристики плану як важливої 
складової ефективності цієї діяльності.

Виклад основного матеріалу. Діяльність орга-
нів державної влади пов’язана з розробленням 
цілей, завдань і заходів для подолання злочинності, 
шляхів і засобів вирішення цих завдань, їх норма-
тивного, інформаційного, методичного, ресурсного 
забезпечення на певний проміжок часу, становить 
зміст кримінологічного планування. У практичній 
площині воно виражається в розробленні та впро-
вадженні системи заходів, спрямованих на розвиток 
позитивних тенденцій, що виключають можливість 
протиправної поведінки з боку окремих осіб, які 
створюють у державі або окремих її регіонах таку 
обстановку, що ускладнювала б, перешкоджала вчи-
ненню злочинів.

Кримінологічне планування реалізується у формі 
управлінських документів – різних планів, програм. 
У зв’язку з цим у кримінологічній літературі вислов-
люється думка, що «планування» і «програмування» 
є термінами-синонімами. Однак необхідно зазна-
чити, що програмування є деталізацією планування 
стосовно функцій окремих суб’єктів попередження 
злочинів, порядку, послідовності, строків виконання 
запланованих заходів [1, c. 146]. Отже, програмуван-
ня є частиною планування і співвідноситься з ним як 
частина і ціле.

Планування є однією із форм координації запо-
біжної діяльності як в окремому регіоні, так і в дер-
жаві загалом. Основою кримінологічного плануван-
ня є прогноз – дані про злочинність, процеси, що 
впливають на неї, та стан боротьби з нею. Врахо-
вуючи ці дані, спеціалісти оцінюють можливість їх 
впливу на прогнозовані тенденції зміни показників 
злочинності й закладають у план (програму) відпо-
відні заходи, спрямовані на запобігання так проти-
дію злочинності

Основними завданнями кримінологічного 
планування є: а) розроблення такої сукупності 
взаємопов’язаних заходів запобігання, які допомогли 
б встановити належний контроль як над злочинніс-
тю загалом, так і над окремими її формами, групами 
чи видами злочинів; б) активізація діяльності право-
охоронних і правозастосовних органів у боротьбі зі 
злочинністю; в) забезпечення координації діяльності 
правоохоронних і контролюючих органів і громад-
ських організацій у боротьбі зі злочинністю; г) більш 
активне виявлення латентної злочинності; ґ) ство-
рення умов, що забезпечують реальне застосування 
принципу невідворотності покарання; д) забезпечен-
ня гарантій належної правової захищеності грома-
дян від злочинних посягань [2, c. 195–196].

Ефективність планування залежить від дотри-
мання вимог, які до нього ставляться. Основними 

вимогами, яким повинно відповідати кримінологіч-
не планування на всіх рівнях, є:

– планування має бути колективним як за колом 
учасників складання плану, так і за колом його вико-
навців;

– виконавці плану повинні мати необхідні повно-
важення;

– намічені заходи обов’язково мають взаємоузго-
джуватися і не суперечити один одному;

– визначати вид заходу необхідно, зважаючи на 
конкретну ситуацію в регіоні та своєчасно коригува-
ти з огляду її змін [3, c. 167].

Одним із важливих теоретико-правових аспектів 
розгляду питання, пов’язаного з кримінологічним 
плануванням, є аналіз принципів, на підставі яких 
воно повинно відбуватися, оскільки вони є тією 
основою, на якій будується процес кримінологічного 
планування. До таких принципів належать, зокрема:

– Наукової обґрунтованості – полягає в тому, 
що планування повинне здійснюватися на основі 
наукового аналізу об’єктивної дійсності, в умовах 
якої реалізовуватиметься план. Мають бути науко-
во обґрунтовані: завдання органу, що реалізує план; 
його ресурсне забезпечення; передбачення майбут-
ньої ситуації, в якій йому доведеться діяти.

– Законності – передбачає розробку планів згідно 
з чинним законодавством.

– Актуальності – означає необхідність у процесі 
планування визначити пріоритетні напрями профі-
лактичної діяльності.

– Реальності – вимагає взяття до уваги 
об’єктивних можливостей суб’єктів профілактики.

– Конкретності – передбачає однозначність 
змісту запланованих заходів, термінів їх виконання, 
суб’єктів реалізації та контролю.

– Несуперечливості – означає узгодження в меж-
ах плану всіх його складових частин, аби вони не 
суперечили одна одній.

– Субординації – полягає в підпорядкуванні захо-
дів короткострокових планів довгостроковим, ниж-
чих ланок суб’єктів профілактики вищим.

– Інформативності. Цей принцип розглядається 
у двох аспектах. Згідно з першим цей принцип озна-
чає складання плану на підставі повної та достовір-
ної інформації. Відповідно до другого аспекту план 
повинен розроблятися таким чином, щоб за якомога 
меншого обсягу знакового масиву містити якнай-
більше необхідної інформації [4, c. 145].

Як зазначалося вище, кримінологічне планування 
є діяльністю органів влади, а як будь-яка діяльність, 
вона є певною сукупністю етапів, аналіз яких вод-
ночас допомагає розкрити дефініцію цього поняття. 
Процес кримінологічного планування складається 
з п’яти основних етапів:

1) організаційно-підготовчого;
2) інформаційно-аналітичного;
3) безпосередньої розробки плану;
4) організації виконання плану;
5) оцінювання запобіжної діяльності й висновків.
На організаційно-підготовчому етапі відповід-

ний орган виконавчої влади приймає рішення про 



195

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 
розробку плану, створює спеціальну комісію (робо-
чу групу), попередньо визначає джерела матеріаль-
но-технічного забезпечення роботи комісії, джерела 
необхідної інформації, розподіляє обов’язки.

На другому, інформаційно-аналітичному, ета-
пі комісія вивчає й аналізує злочинність у регіо-
ні, динаміку й тенденції. У разі потреби комісія 
організовує конкретно-соціологічні дослідження, 
витребовує відомості кримінологічного характеру 
з правоохоронних органів (суду, прокуратури, орга-
нів внутрішніх справ), а також збирає іншу необ-
хідну інформацію: про територіальну, економічну, 
демографічну характеристики регіону, матеріальні 
та житлово-побутові умови населення, соціально-
політичну ситуацію в регіоні, соціальну інфраструк-
туру, міграцію населення тощо.

Безпосередньо розробка плану профілактики зло-
чинів передбачає:

а) статистичну обробку й аналіз отриманої інфор-
мації, її оцінку та формулювання висновків;

б) кримінологічне прогнозування на певний 
строк;

в) розробку планових запобіжних заходів із 
визначенням строків виконання та конкретних вико-
навців;

г) узгодження, рецензування й обговорення про-
екту плану, його коригування та доопрацювання;

д) затвердження плану.
Організація виконання кримінологічного плану 

полягає в доведенні планових завдань до виконавців, 
визначенні строків подання звітності, встановленні 
контролю за виконанням плану, коригуванні плано-
вих завдань, проведенні нарад з виконавцями.

Оцінюють запобіжну діяльність не за формаль-
ними ознаками намічених заходів, а на основі реаль-
ної ефективності, тобто за станом правопорядку 
в регіоні чи в державі [3, c. 168].

Результатом кримінологічного планування 
є кримінологічний план – документ, у якому зведено 
науково обґрунтовану систему заходів протидії зло-
чинності на визначену перспективу та виконавця. 
Кримінологічний план має відповідати низці вимог, 
а саме: бути науково обґрунтованим, реальним, 
законним, актуальним, конкретним, несуперечли-
вим, своєчасним, інформативним. Найбільш типова 
структура кримінологічного плану включає в себе 
загальну та особливу частини. У загальній частині 
плану містяться переважно заходи організаційного, 
правового, науково-методичного характеру, а також 
загальносоціальні заходи протидії злочинності. 
Особлива частина кримінологічного плану вибу-
довується за основними напрямами протидії зло-
чинності, що входить до кола проблемних питань 
планування. Крім іншого, обов’язковою складовою 
частиною кримінологічних планів є зазначення 
виконавчих суб’єктів і строків реалізації прийнятих 
рішень.

Щодо видової характеристики кримінологічного 
планування як важливого елементу встановлення 
змісту дефініції цього поняття, то у кримінологічній 
літературі виділяють такі його види.

Залежно від спрямованості кримінологічного 
планування відповідні плани бувають перспективни-
ми та поточними. Перспективні плани складаються 
на тривалий термін і засновані на середньостроко-
вих та довгострокових кримінологічних прогнозах. 
Поточні плани складаються на основі короткостро-
кових прогнозів і мають на меті вирішення проміж-
них, оперативно-тактичних задач протидії злочин-
ності [5, c. 358–359].

За строками розрізняють короткострокові, серед-
ньострокові і довгострокові плани. Короткостроко-
ві плани розраховані на 1–2 роки. Середньострокові 
і довгострокові – на 3–5 та 6–10 років відповідно.

За змістом розрізняють комплексні та цільові 
плани. Комплексний кримінологічний план охоплює 
заходи, спрямовані на протидію злочинності на всіх 
(чи принаймні кількох) її рівнях, напрямах із залу-
ченням максимальної кількості суб’єктів. Такі плани 
мають стратегічне значення, окреслюють системні 
зв’язки в механізмі кримінально-превентивної діяль-
ності та визначають її пріоритетні вектори. Цільовий 
кримінологічний план спрямований на організацію 
протидії конкретному виду злочинності (наприклад, 
злочинності неповнолітніх) чи усунення конкретного 
її фактору (наприклад, дитячої безпритульності) [6].

За масштабом і функціональним навантаженням 
розрізняють загальнодержавне, регіональне, галузе-
ве і відомче кримінологічне планування. Перший вид 
планування розрахований на певну територію, дру-
гий – на галузь господарювання (наприклад, на агро-
промисловий комплекс), третій – на певні відомства 
(міністерства, комітети, служби тощо). Територіаль-
ні плани можуть охоплюватися як територією однієї 
країни, так і бути міжнародними. Важливими в цьо-
му аспекті є плани дій щодо співробітництва Ради 
Європи з Україною на відповідні періоди, які перед-
бачають реалізацію низки заходів, зокрема щодо 
реформування правоохоронних органів України, 
протидії корупції, організованій злочинності, відми-
ванню коштів і фінансуванню тероризму, боротьби 
з проявами жорстокого поводження, а також захисту 
дітей. Останніми роками в багатьох регіонах країни 
розроблені програми протидії злочинності, що є або 
ініціативними, або спрямовані на виконання загаль-
нодержавних програм. Вони мають характер корот-
кострокових і середньострокових територіальних 
планів. Їх основним завданням є об’єднання розріз-
нених зусиль численних суб’єктів протидії злочин-
ності та спрямування їх у єдине русло цілеспрямо-
ваної діяльності. Такий підхід дозволяє закласти 
в основу функціонування системи протидії злочин-
ності елементи узгодженості, послідовності вико-
нання запобіжних заходів, взаємодію і координацію 
дії виконавців запланованих заходів. Зокрема, одним 
із прикладів загальнодержавного кримінологічного 
планування є План заходів щодо реалізації концепції 
державної політики у сфері боротьби з організова-
ною злочинністю, затверджений розпорядженням-
Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. [7], а 
регіонального – Комплексна програма профілактики 
злочинності у м. Львові на 2016–2017 рр. дію якої, 
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згідно з ухвалою Львівської міської ради від 25 січня 
2018 р., продовжено до 2020 р. та виділено на її вико-
нання 500 000 грн [8].

Щодо форми плану, то необхідно зазначити, що 
вона може бути різноманітною. Найпоширенішою 
є форма плану, що складається з назв заходів, вико-
навців, строків виконання, відповідальних за вико-
нання. Можуть використовуватися й інші форми 
плану [9, c. 256].

Комплексні територіальні плани, що складають-
ся, здебільшого, на два роки, зазвичай змістовно 
складаються з таких елементів:

– організаційні заходи;
– моральне виховання та правову пропаганду;
– профілактика пияцтва й наркоманії;
– припинення та профілактика організованої зло-

чинності;
– профілактика хуліганства й інших правопору-

шень у сфері побуту;
– профілактична робота в трудових колективах;
– профілактична робота в житлових масивах;
– профілактика бездоглядності та правопорушень 

неповнолітніх, а також молоді;
– запобігання рецидивній злочинності;
– запобігання розкраданню їх з використанням 

посадового становища та місця роботи, а також запо-
бігання іншим посадовим злочинам;

– припинення незаконного обігу й інших злочин-
них промислів;

– профілактика правопорушень проти особистої 
власності громадян;

– профілактика дорожньо-транспортних пригод;
– зміцнення матеріальної бази соціальної профі-

лактики правопорушень [10, c. 196–197].
Отже, кримінологічне планування є важливим 

заходом запобігання злочинності, оскільки за його 
допомогою ми виявляємо причини злочинності, 
визначаємо заходи за допомогою, яких її можна 
подолати, суб’єктів, на яких покладено обов’язок 
вживати ці заходи, а також строки їх виконання. 
Врахування вищезазначених теоретичних аспектів 
є складовою частиною ефективності не лише кримі-
нологічного планування, а й усього процесу запобі-
гання злочинності, а їх науковий аналіз є підґрунтям 
її забезпечення.

Висновки. Враховуючи наведене, на наш погляд, 
під кримінологічним плануванням необхідно 
розуміти діяльність, пов’язану з розробкою плану, 
в якому на основі завдань боротьби зі злочинніс-
тю визначаються її шляхи та засоби, нормативне, 
інформаційне, організаційне, методичне й ресурсне 
забезпечення, а також проміжок часу, протягом якого 
триватиме виконання плану, та суб’єкти, котрі його 
виконуватимуть.
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Стаття присвячена теоретико-прикладній проблемі законодавчого регулювання взаємодії правоохорон-
них органів спеціального призначення у протидії тероризму. На прикладі Управління державної охорони 
України та Державної прикордонної служби України показані основні проблеми унормування такої взаємо-
дії та запропоновані основні шляхи їх розв’язання у короткотерміновій перспективі. 

Ключові слова: протидія тероризму, правоохоронні органи спеціального призначення, взаємодія, зако-
нодавче забезпечення.

Статья посвящена теоретико-прикладной проблеме законодательного регулирования взаимодействия 
правоохранительных органов специального назначения в противодействии терроризму. На примере Управ-
ления государственной охраны Украины и Государственной пограничной службы Украины показаны 
основные проблемы регламентирования такого взаимодействия и предложены основные пути их разреше-
ния в кратковременной перспективе.

Ключевые слова: противодействие терроризму, правоохранительные органы специального назначения, 
взаимодействие, законодательное обеспечение.

The article is devoted to law enforcement special purpose bodies’ interaction legislative regulating theoretical-
applied problem in the terrorism counteraction context. On the Department of the State Guard of Ukraine 
and State Border Guard Service of Ukraine example there are presented such interaction regulation basic problems 
and conceptual approaches to their resolving in short-term perspective are suggested. 

Key words: terrorism counteraction, law enforcement special purpose bodies, interaction, legislative support.   

Актуальність теми. Законодавчі акти у сфері 
безпеки та оборони визначають терористичні про-
яви як одну з основних загроз національній безпе-
ці України, нормальному функціонуванню держави 
та суспільства. Отже, на особливу увагу заслуговує 
забезпечення стійкості та адекватності державної 
системи запобігання тероризму [1, с. 21, 40], центром 
якої є правоохоронні органи. Окремий їх різновид, 
правоохоронні органи спеціального призначення, 
вважаються провідними суб’єктами, покликани-
ми в межах своєї компетенції реагувати на наявні 
та потенційно можливі явища і чинники, що ство-
рюють небезпеку життєво важливим національним 
інтересам України [2, с. 434].

На сучасному етапі завдання протидії тероризму 
не може бути покладено виключно на один право-
охоронний орган. Терористичні прояви за характе-
ром, масштабами, спрямованістю вельми різнома-
нітні, тому елементами державної системи протидії 

тероризму в Україні є численні суб’єкти запобіжної 
діяльності, які здійснюють свої повноваження в рам-
ках національного антитерористичного законодав-
ства [1, с. 41]. При цьому наявність координуючої 
структури не применшує значення взаємодії окре-
мих суб’єктів. Адже, як зазначається у фаховій літе-
ратурі, для організації взаємодії треба менше коштів, 
ніж для вдосконалення управління чи інтенсивного 
нарощування сил та засобів [3, с. 9]. 

Таким чином, питання взаємодії правоохоронних 
органів спеціального призначення можна вважати 
невід’ємною складовою частиною організації анти-
терористичної діяльності.    

Комплексність окресленої проблематики зумов-
лює численність фахових розвідок, присвячених 
питанням правоохоронної системи та правоохорон-
них органів, протидії тероризму, особливостям вза-
ємодії елементів соціальних систем різного рівня 
тощо. З огляду на це аналіз досліджень, які зачіпа-
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ють різні аспекти взаємодії правоохоронних орга-
нів як суб’єктів протидії тероризму, свідчить про 
ґрунтовність робіт таких авторів, як О. Бандур-
ка, Ю. Битяк, М. Бурбика, І. Зозуля, І. Кириченко, 
А. Куліш, В. Ліпкан, В. Маляренко, М. Мельник, 
Д. Нікіфорчук, В. Тацій та ін.

Здебільшого фахівці звертають увагу на окремі 
аспекти організації взаємодії підрозділів Служби 
безпеки України, Національної поліції з іншими пра-
воохоронним структурами. Однак взаємодії інших 
правоохоронних органів, у тому числі органів спе-
ціального призначення, приділяється значно менше 
уваги.

Відповідно, залишається низка невирішених 
проблем, які пов’язані з тим, що екстенсивний розви-
ток правоохоронних органів як суб’єктів запобіжної 
діяльності, по суті, вичерпаний, і варто використову-
вати інші можливості удосконалення правоохорон-
ної системи, найважливішою з яких є інтенсифікація, 
вдосконалення організаційної діяльності вказаних 
органів на науковій основі [4, с. 447]. З огляду на спе-
цифіку правового статусу правоохоронних органів 
спеціального призначення та особливості діяльнос-
ті щодо протидії тероризму, постає проблема рівнів 
унормованості взаємодії в цій сфері, адже, як зазна-
чають фахівці, значна частина повноважень у секторі 
безпеки регулюється підзаконними, суто відомчими 
нормативно-правовими актами, що робить діяль-
ність відповідних суб’єктів недостатньо прозорою. 
Своєю чергою, недосконалість міжвідомчої норма-
тивно-правової бази призводить до фрагментарності 
координації [5, с. 41] і невисокої ефективності запо-
біжної діяльності. 

Зазначені міркування дозволяють визначити 
метою цієї статті аналіз поточного стану та проблем 
законодавчого регулювання взаємодії правоохорон-
них органів спеціального призначення (на прикладі 
Управління державної охорони України (далі − УДО) 
та Державної прикордонної служби України (далі − 
ДПСУ)), які на підставі ст. 4 Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом» є суб’єктами, що безпосе-
редньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах 
своєї компетенції [6].

Виклад основного матеріалу. Профільні закони 
[7; 8]  визначають УДО та ДПСУ як правоохоронні 
органи спеціального призначення. Для останніх, на 
нашу думку, притаманна сукупність критеріїв:

– фактичний − орган призначений для захисту 
людини, суспільства та держави від правопорушень, 
у чому проявляється захист ним правопорядку;

– формальний − орган текстуально або контексту-
ально визначається як правоохоронний у законодав-
чих актах;

– інструментальний – методи та засоби здійснен-
ня повноважень органом, визначені законом, вклю-
чають примус та специфічні заходи (зокрема опера-
тивно-розшукові);

– структурний – до складу органу входить озбро-
єне/військове формування [9, с. 191].  

Звернемо увагу на останній критерій, який набу-
ває особливого значення у сфері протидії тероризму, 

адже спеціальні озброєні чи військові формування 
застосовуються як у плановому, регулярному поряд-
ку, так і під час проведення спеціальних заходів 
і дій за надзвичайних обставин (у тому числі анти-
терористичних, миротворчих тощо) з використан-
ням правоохоронних, військових та інших методів 
[2, с. 433]. 

Цим критеріям відповідають УДО та ДПСУ. 
Як зазначається у ч. 2 ст. 13 Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом» [6], за рішенням керівни-
цтва Антитерористичного центру при СБУ, погодже-
ним із керівництвом відповідних суб’єктів бороть-
би з тероризмом, до широкомасштабних, складних 
антитерористичних операцій у районі їх проведення 
залучаються та використовуються сили та засоби 
(особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, 
військових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні 
і транспортні засоби, засоби зв’язку, інші матеріаль-
но-технічні засоби), зокрема, УДО та ДПСУ.

Як правоохоронні органи спеціального призна-
чення, які виступають суб’єктами, що безпосередньо 
здійснюють боротьбу з тероризмом, УДО та ДПСУ 
мають свою специфічну компетенцію. Вона у загаль-
ному виді регламентована у Законі України «Про 
боротьбу з тероризмом» і у спеціальних законах, що 
регламентують діяльність УДО та ДПСУ. 

Так, аналіз завдань УДО, які визначені 
у ст. 12 Закону України «Про державну охорону 
органів державної влади України та посадових осіб» 
[7], дає підстави дійти висновку, що антитерорис-
тичне спрямування цього правоохоронного органу 
визначається як «участь у заходах, спрямованих на 
боротьбу з тероризмом». 

Своєю чергою, на підставі ч. 7 ст. 5 Закону Укра-
їни «Про боротьбу з тероризмом» [6] УДО бере 
участь в операціях із припинення терористичних 
актів, спрямованих проти посадових осіб та об’єктів, 
охорону яких доручено підпорядкованим цьому 
Управлінню підрозділам, надає Антитерористично-
му центру при СБУ необхідні сили і засоби; забез-
печує їх ефективне використання під час проведення 
антитерористичних операцій.

Однак очевидну антитерористичну спрямова-
ність має і здійснення державної охорони. Зокрема, 
це випливає із переліку осіб та специфіки об’єктів, 
щодо яких здійснюється державна охорона. При 
цьому, окрім державної охорони, на УДО покладено 
обов’язок забезпечення безпеки та запобігання про-
типравним посяганням на певне коло посадових осіб 
та членів їхніх сімей за місцем їх перебування як на 
території України, так і за її межами. 

Задля виконання цих завдань УДО взаємодіє 
з правоохоронними органами, іншими військовими, 
воєнізованими та охоронними формуваннями, орга-
нами державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форм власності щодо прогнозування 
та аналізу загроз і ризиків, що виникають під час 
забезпечення безпеки; здійснює виявлення, збиран-
ня, дослідження і використання інформації з метою 
протидії злочинам. Щодо відповідних об’єктів 
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УДО виявляє порушення встановленого порядку 
на об’єктах державної охорони; затримує осіб, які, 
порушуючи встановлений режим, проникли чи нама-
гаються проникнути на об’єкти, щодо яких здійсню-
ється державна охорона, або на режимну територію, 
розпізнає ознаки підготовки терористичного акту 
щодо об’єктів державної охорони та вживає заходи 
щодо його попередження, нейтралізації чи зниження 
наслідків.

Таким чином, УДО як суб’єкт протидії тероризму 
в Україні здійснює діяльність, спрямовану на дер-
жавну охорону визначених у законодавстві органів 
державної влади, посадових осіб і членів їх сімей, 
а також об’єктів. При цьому така діяльність полягає 
в безпосередній участі цього органу в операціях із 
припинення терористичних актів, а також забезпе-
ченні інших суб’єктів протидії тероризму необхід-
ними силами та засобами й ефективного їх викорис-
тання [10, с. 137].

Однією з функцій ДПСУ є участь у заходах, спря-
мованих  на боротьбу з тероризмом [8]. На підставі 
ч. 5 ст. 5 Закону України «Про боротьбу з терориз-
мом» [6] ДПСУ здійснює боротьбу з тероризмом 
шляхом запобігання, виявлення та припинення спроб 
перетинання терористами державного кордону 
України, незаконного переміщення через державний 
кордон України зброї, вибухових, отруйних, радіо-
активних речовин та інших предметів, що можуть 
бути використані як засоби вчинення терористичних 
актів, забезпечує безпеку морського судноплавства 
в межах територіальних вод та виключної (морської) 
економічної зони України під час проведення анти-
терористичних операцій, надає Антитерористично-
му центру при СБУ необхідні сили і засоби, забез-
печує їх ефективне використання під час проведення 
антитерористичних операцій.

Як було зазначено, здійснення державної охорони 
також має очевидну антикорупційну спрямованість. 
Звернемо увагу, що серед основних функцій ДПСУ 
Закон України «Про Державну прикордонну службу 
України» [8] визначає участь у здійсненні державної 
охорони місць постійного і тимчасового перебуван-
ня Президента України та посадових осіб, визначе-
них у Законі України «Про державну охорону орга-
нів державної влади України та посадових осіб». 
Хоча останній законодавчий акт у ст. 10 дещо інакше 
регламентує це завдання: ДПСУ в межах своєї ком-
петенції та у взаємодії з УДО бере участь у здійснен-
ні державної охорони [7]. 

З огляду на це можна наголошувати, що УДО 
та ДПСУ у сфері протидії тероризму взаємодіють 
у двох напрямах – безпосередня участь в антитеро-
ристичних заходах за координаційної ролі Антитеро-
ристичного центру при СБУ та здійснення держав-
ної охорони.   

Власне взаємодія здійснюється в умовах повної 
визначеності щодо намірів і планів її суб’єктів. Голо-
вна ознака взаємодії – відсутність шкідливого впли-
ву на партнера. Завдання суб’єктів взаємодії можуть 
повністю чи частково збігатися [3, с. 11]. На нашу 
думку, коли йдеться про взаємодію УДО та ДПСУ 

у протидії тероризму, то доцільно говорити про коо-
перацію, яка розуміється як взаємодія індивідів чи 
груп, об’єднаних розв’язанням спільних завдань. 
Кооперація виникає, коли стає очевидною перевага 
об’єднаних зусиль над індивідуальними. 

Вбачається, що у зазначених напрямах антите-
рористична взаємодія УДО та ДПСУ здійснюється 
у різних аспектах, основним з яких є інформаційний. 
Це означає, що обидва правоохоронні органи значну 
увагу приділяють обміну інформацією. При цьому, 
якщо говорити про специфічну інформацію, якою 
можуть обмінюватися лише правоохоронні орга-
ни, у тому числі спеціального призначення, то це 
оперативно-розшукова інформація, зокрема, та, яка 
стосується організованої злочинності та корупції, 
пов’язаних зі злочинами терористичного характеру 
[4, с. 452−453].

Поряд з інформаційним аспектом можна вио-
кремлювати такі аспекти:

прогностичний, який включає моніторинг загроз 
вчинення терактів на території України та за кордо-
ном, прогнозування ймовірних наслідків таких дій; 
своєчасне виявлення та усунення причин і умов, що 
сприяють їх вчиненню;

контрольний − здійснення постійного контролю 
за розвитком подій, пов’язаних із загрозою вчинення 
теракту [1, с. 41];

оперативно-розшуковий − проведення узгодже-
них оперативно-розшукових дій та заходів тощо.

Однак, як зазначають фахівці, процес організа-
ції взаємодії почасти ускладнюється через конфлікт 
інтересів суб’єктів. Це певною мірою пов’язано 
з урегулюванням питань взаємодії винятково на рів-
ні відомчих нормативно-правових актів без виходу 
на рівень законодавчої регламентації [11, с. 366]. Але 
вбачається, що останній (законодавчий) рівень має 
містити не лише положення загального характеру, а 
й, відповідно до специфіки окремих правоохоронних 
органів, приписи суто прикладного, конкретизовано-
го спрямування.

До прикладу, у сфері протидії тероризму вза-
ємодія УДО та ДПСУ може здійснюватися шляхом: 
обміну оперативною інформацією, що становить 
інтерес для боротьби з тероризмом та організова-
ною злочинністю; розроблення й реалізації спільних 
програм, планів у сфері боротьби з терористичними 
проявами; створення робочих груп для підготовки 
законопроектів, пропозицій про зміни й доповнення 
до законодавства; проведення узгоджених оператив-
но-розшукових, профілактичних та інших заходів; 
підготовки й проведення спільних колегій, нарад, 
семінарів із питань вдосконалення взаємодії; роз-
роблення навчальних програм та проведення занять 
у системі професійної підготовки.

Враховуючи викладене, можна дійти висновку,  
що участь правоохоронних органів спеціального 
призначення у протидії тероризму нині регламен-
тована в низці законів, але їх положення мають 
загальний характер. Однак запобіжна діяльність 
супроводжується обмеженням прав та свобод люди-
ни, можливостями застосування державного приму-
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су, тому питання взаємодії правоохоронних органів 
спеціального призначення у сфері протидії терориз-
му доцільно викласти у законодавчих актах більш 
детально. Зазначене доцільно врахувати під час під-
готовки нових редакцій законів щодо формування 
і функціонування окремих правоохоронних органів.

З огляду на це перспективи подальших дослі-
джень у зазначеній сфері полягають у розробці 
та обґрунтуванні концепції правоохоронної діяль-
ності та кардинальному оновленні законодавчої бази 
щодо участі правоохоронних органів спеціального 
призначення у протидії різним злочинним проявам.
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КОЛО ТА ЗМІСТ ФОРМ І МЕТОДІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

THE SCOPE AND CONTENT OF THE FORMS AND METHODS OF LAW 
ENFORCEMENT ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE

У статті на підставі аналізу норм чинного законодавства та відповідних дослідницьких думок і позицій розглянуто сут-
ність форм і методів правоохоронної діяльності органів прокуратури, визначено коло та охарактеризовано зміст основних із 
них. Констатовано, що оновлення законодавства про прокуратуру засвідчило її наближення до судової гілки влади, з огляду 
на що припинили своє існування певні форми і методи діяльності органів прокуратури, зокрема ті, що пов’язані з реалізацією 
ними загального нагляду.

Ключові слова: форма, метод, форми діяльності органів прокуратури, методи діяльності органів прокуратури.

В статье на основании анализа норм действующего законодательства и соответствующих исследовательских мнений и 
позиций рассмотрена сущность форм и методов правоохранительной деятельности органов прокуратуры, определен круг и 
охарактеризовано содержание основных из них. Констатировано, что обновление законодательства о прокуратуре показало ее 
приближение к судебной ветви власти, в силу чего прекратили свое существование определенные формы и методы деятель-
ности органов прокуратуры, в частности те, которые связаны с реализацией ими общего надзора.

Ключевые слова: форма, метод, формы деятельности органов прокуратуры, методы деятельности органов 
прокуратуры.

In the article, on the basis of analysis of the norms of the current legislation and relevant research opinions and positions, the 
essence of forms and methods of law-enforcement activity of the prosecutor’s offices is considered, the circle is defined and the content 
of the main ones is described. It was stated that the updating of the law on the prosecutor's office showed that it was approaching the 
judicial branch, which resulted in the abolition of certain forms and methods of activity of the prosecutor’s offices, in particular those 
related to the implementation of their general supervision.

Key words: form, method, forms of activity of the prosecutor’s office, methods of activity of the prosecutor’s office.

Постановка проблеми. Суспільно-політичні 
події, що відбуваються в Україні протягом останніх 
років, призвели до цілої низки важливих змін і пере-
творень у механізмі держави. Зокрема реформу-
вання зазнала національна правоохоронна система, 
яка, незважаючи на те, що мала низку проблем, втім 
понад два десятки років із моменту проголошення 
незалежності України не отримувала конструктив-
них змін і поліпшень, залишаючись фактично у тому 
вигляді, в якому існувала за радянських часів. Однак 
під впливом громадськості та міжнародної спільно-
ти влада нарешті здійснила низку суттєвих кроків 
у напрямі вдосконалення вітчизняної правоохорон-
ної системи, зокрема були прийняті закони «Про 
національне антикорупційне бюро» від 14 жовтня 
2014 р. № 1698-VII, «Про запобігання корупції» від 
14 жовтня 2014 р. № 1700-VII, «Про прокуратуру» 
від 14.10.2014 р. № 1697-VII, «Про національну полі-
цію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII та ін. Ці та інший 
нормативно-правові акти засвідчили створення 
нових інститутів правоохоронної (як-то Нацполі-
ція, НАБУ) системи та важливі зміни у вже наяв-
них, зокрема це стосується органів прокуратури, які 
Україна ще у 1995 р., під час вступу до Ради Європи, 
зобов’язалася узгодити з європейськими стандарта-
ми. Однак тривалий час це зобов’язання залишалося 
без уваги з боку української влади і не виконувалося, 
на чому неодноразово наголошували представники 
європейської спільноти, до якої прагне інтегрува-

тися наша держава на правах повноправного чле-
на. Так, наприклад, у Остаточному тексті резолюції 
ПАРЄ щодо дотримання обов’язків та зобов’язань 
Україною від 27.09.2001 р. зазначалося, що Асамб-
лея нагадує чітке зобов’язання української делегації, 
керівників партій та фракцій Верховної Ради вико-
нати обов’язки та зобов’язання України щодо транс-
формації ролі та функцій Генеральної прокуратури. 
Асамблея закликає органи влади України повністю 
імплементувати реформу Генеральної прокуратури, 
відповідно до принципів і стандартів РЄ, маючи на 
меті скасування наглядових функцій прокуратури, 
які не відповідають Конституції України і загрожу-
ють підривом незалежності доволі слабкої судової 
влади [1]. 15.04.2013 р. Україною від Ради Європи 
було отримано «Принципи щодо ролі інституціо-
нальної організації прокурорської служби та статусу 
прокурорів України», з урахуванням яких здійсне-
но підготовку проекту нової редакції Закону Укра-
їни «Про прокуратуру», який у подальшому, хоча 
й з певними зауваженнями, був схвально оцінений 
Венеціанською Комісією [2, с. 12]. 

Стан дослідження. Значний внесок у процес роз-
витку і реформування інституту прокуратури в нашій 
державі зробили представники наукових кіл, зокре-
ма його проблематику у своїх працях висвітлюва-
ли такі правознавці, як О.М. Бандурка, А.П. Гель, 
Г.С. Семаков, М.М. Бурбика, В.Б. Авер`янов, С.Г. Сте-
ценко, В.В. Стеценко, Ю.П. Битяк, М.С. Уткіна, 
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В.І. Басков, С.П. Кондракова, В.Л. Федоренко, В.Т. Нор, 
О.М. Литвак, Н.П. Анікіна, Н.Р. Бобечко, Ю.М. Гро-
шевий, М.В. Руденко, С.В. Подкопаєв, М.Й. Курочка, 
П.М. Каркач, В.М. Гірич, В.В. Долежан, В.Т. Білоус, 
С.Е. Демський, І.І. Литвин, О.М. Окопник, М.В. Косю-
та, Ю.Г. Севрук, А.В. Столітній та ін. Втім, віддаючи 
належне науковим зусиллям цих та інших дослідників, 
варто зазначити, що низка питань діяльності органів 
прокуратури потребують подальшого наукового опра-
цювання, адже реформаційні процеси у цій правоохо-
ронній структурі ще не завершені і, як підкреслюють 
деякі правники, відбуваються досить повільно. 

Саме тому метою статті є дослідити коло та зміст 
форм і методів правоохоронної діяльності органів 
прокуратури.

Виклад основного матеріалу. Лексичний зміст 
слова «форма» включає такі його розуміння: обрис 
контури, зовнішні межі предмета, що визначають його 
зовнішній вигляд; пристрій, шаблон, за допомогою 
якого чому-небудь надають певних обрисів, якогось 
вигляду; тип, будова, спосіб організації чого-небудь; 
зовнішній вияв якого-небудь явища, пов’язаний із 
його сутністю, змістом; спосіб існування змісту, його 
внутрішня організація; спосіб здійснення, виявлення 
будь-якої дії; встановлений порядок в якійсь справі 
[3, c. 1543−1544; 4 c. 503−504]. З викладеного видно, 
що форма, як правило, тісно пов’язується зі змістом 
певного предмета, явища, процесу. Вона, тобто фор-
ма, відображає те, яким чином той чи інший зміст 
виявляється та існує, реалізується в об’єктивній дій-
сності. С.П. Щерба та О.А. Заглада зазначають, що 
форма є вираженням змісту, його зумовленням. Це 
внутрішня і зовнішня організація змісту, спосіб його 
існування, який має певну визначеність, стабільність 
і самостійність. Форма нерозривно пов’язана зі зміс-
том, а через нього – з сутністю. Згідно з діалектикою 
«зміст» і «форма» знаходяться в органічній єдності, 
є співвідносними поняттями, які відображають дві 
взаємозалежні, суперечливі сторони буття предмета, 
явища, процесу. Гармонія форми і змісту проявля-
ється всюди і в усьому. Зміст і форма є невід’ємними 
сторонами речей, процесів, явищ об’єктивного сві-
ту. При цьому зміст відіграє визначальну, провідну 
роль стосовно форми. Самій же формі притаманна 
певна самостійність і вона впливає на розвиток зміс-
ту. Будь-який зміст може проявлятися в різноманіт-
них формах [5]. І.Т. Фролов із цього приводу пише, 
що «форма» і «зміст» – категорії, які відображають 
взаємозв’язок двох сторін природної та соціальної 
реальності: певним чином впорядкованої сукуп-
ності елементів і процесів, що утворюють предмет 
або явище, тобто зміст, і способу існування і вира-
ження цього змісту, його різних модифікацій, тобто 
форми. Поняття форми вживається також у значенні 
внутрішньої організації змісту, і в цьому значенні 
проблематика форми отримує подальший розвиток 
у понятті структури [6, c. 519−520]. 

Загальнофілософське розуміння форми як спосо-
бу організації речі, матеріалу, з якого ця річ склада-
ється [7, c. 631], є справедливим і для юриспруденції, 
де вона (форма) виражає те, в якому вигляді існують 
ті чи інші правові інститути, явища, процеси, яким 
чином вони виявляються, реалізуються у суспільно-
му житті. Так, наприклад, форма правління. Форма 

державного (політичного) режиму – спосіб політич-
ної організації державної влади, виражений через 
сукупність засобів і методів, що використовують-
ся у взаємовідносинах держави й особи [8, с. 263].  
А, скажімо, форма права – це зовнішнє оформлення 
змісту загальнообов’язкових правил поведінки, які 
офіційно встановлені або санкціоновані державною 
владою або загальновизнані суспільством правові 
звичаї, рішення, прийняті на всенародних і місцевих 
референдумах [9, c. 35]. Форми державно-управлін-
ської діяльності – це  зовнішні, постійні й типізова-
ні вияви практичної активності державних органів 
щодо формування й реалізації управлінських цілей 
і функцій та забезпечення їх власної життєдіяль-
ності [10, c. 741]. Процесуальна форма являє собою 
сукупність правових приписів, що визначають під-
стави, умови і послідовність здійснення судочин-
ства, інших нормативно передбачених видів про-
вадження та їх документального оформлення [11]. 
Тож, форми правоохоронної діяльності органів про-
куратури являють собою зовнішнє вираження дій 
та рішень цих органів, що вчиняються, приймаються 
з метою виконання поставлених перед ними завдань 
та покладених на них функцій як на правоохоронний 
орган. 

Виокремлюючи основні форми діяльності проку-
ратури як правоохоронного органу, варто зазначити, 
що кожна дія, кожен захід, кожне рішення органів 
прокуратури так чи інакше має прояв у суспільному 
житті, а отже, характеризується наявністю відповід-
ної форми. Однак висвітлювати зміст кожної із цих 
форм вбачається недоцільним і, очевидно, немож-
ливим у межах однієї статті. Водночас можемо вио-
кремити такі види форм правоохоронної діяльності 
досліджуваних органів, які складаються з порівня-
но однорідних за характером дій, рішень, вживаних 
цими органами заходів. 

Отже, залежно від напрямів реалізації органами 
прокуратури правоохоронної діяльності остання 
виявляється у таких формах:

1) процесуальна, яка характеризує діяльність 
органів прокуратури як учасників відповідного про-
вадження. Особливості участі прокуратури у певно-
му юридичному процесі визначається відповідним 
процесуальним законом. Так, наприклад, у кримі-
нальному процесі прокурор бере участь у формі: 

– по-перше, процесуального керівника, який 
у межах своїх повноважень: приймає відповідні про-
цесуальні рішення по справі (як-то прийняти рішен-
ня про початок досудового розслідування за наяв-
ності підстав, закриття кримінального провадження, 
продовження строків досудового розслідування 
за наявності підстав передбачених КПК України); 
надає відповідні доручення органу досудового роз-
слідування; повідомляє особі про підозру; складає 
процесуальні документи; погоджує відповідні про-
цесуальні документи органів досудового слідства; 
звертається до суду тощо;

– по-друге, державного обвинувача у судовому 
провадженні. Державне обвинувачення – це проце-
суальна діяльність прокурора, що полягає у доведен-
ні перед судом обвинувачення з метою забезпечення 
кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення [12];
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– по-третє, захисника інтересів громадян, держа-
ви у цивільному, господарському, адміністративно-
му процесах. Представництво прокурором інтересів 
громадянина або держави в суді полягає у здійсненні 
процесуальних та інших дій, спрямованих на захист 
інтересів громадянина або держави, у випадках 
та порядку, встановлених законом. Випадки реалі-
зації прокуратурою своєї правоохоронної діяльності 
у такому вигляді суворо обмежуються Законом. Так, 
прокурор здійснює представництво в суді інтер-
есів громадянина (громадянина України, іноземця 
або особи без громадянства), якщо така особа не 
спроможна самостійно захистити свої порушені 
чи оспорювані права або реалізувати процесуаль-
ні повноваження через недосягнення повноліття, 
недієздатність або обмежену дієздатність, а законні 
представники або органи, яким законом надано пра-
во захищати права, свободи та інтереси такої особи, 
не здійснюють або неналежним чином здійснюють 
її захист [13]. Варто зазначити, що правоохоронна 
діяльність органів прокуратури у формі представни-
цтва інтересів громадян має тимчасовий характер, 
про що свідчить зміст ст. 131-1 Конституції України, 
в якій відсутні положення про представництво про-
куратурою інтересів громадян, а також перехідних 
положень Основного закону, в яких закріплено, що 
представництво відповідно до закону прокуратурою 
громадян в судах у справах, провадження в яких 
було розпочато до набрання чинності Законом Укра-
їни «Про внесення змін до Конституції України», 
здійснюється за правилами, які діяли до набрання 
ним чинності, − до ухвалення у відповідних справах 
остаточних судових рішень, які не підлягають оскар-
женню [14];

2) організаційно-управлінська, згідно з якою 
прокуратура виступає одним із ключових суб`єктів, 
що опікується питаннями узгодження (координації) 
діяльності правоохоронних органів у державі. Коор-
динаційні повноваження прокурори здійснюють 
у формі проведення спільних нарад, створення між-
відомчих робочих груп, а також проведення узгодже-
них заходів, аналітичної діяльності. Порядок органі-
зації роботи з координації діяльності правоохоронних 
органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами 
протидії злочинності визначається положенням, що 
затверджується спільним наказом Генерального про-
курора, керівників інших правоохоронних органів 
і підлягає реєстрації в Міністерстві юстиції Украї-
ни [13]. Досить широкий перелік форм координації 
правоохоронної діяльності закріплений у Спільному 
наказі Генерального прокурора України та керівників 
правоохоронних органів від 16.04.2012 р. № 43/375
/166/353/284/241/290/256 «Про затвердження Поло-
ження про координацію діяльності правоохоронних 
органів у сфері протидії злочинності та корупції», 
в якому закріплено, що, окрім координаційних нарад, 
яка є основною формою узгодження правоохоронної 
діяльності, також можуть використовуватися такі 
форми координації: проведення спільних засідань 
колегій правоохоронних органів; проведення між-
відомчих нарад за участю керівників правоохорон-
них органів, органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; видання спільних наказів, вказівок, 
інформаційних листів та інших документів організа-

ційного та методичного характеру; обмін інформаці-
єю з питань стану злочинності та корупції; розробка 
і здійснення узгоджених заходів із метою виявлення, 
припинення та профілактики злочинів і корупційних 
діянь, а також усунення причин та умов, що сприяли 
їх вчиненню; спільні виїзди до регіонів для прове-
дення узгоджених заходів, перевірок і надання допо-
моги правоохоронним органам на місцях; вивчення 
позитивного досвіду з питань запобігання і протидії 
злочинності та корупції, впровадження його в прак-
тичну діяльність правоохоронних органів; утворен-
ня спільних слідчо-оперативних груп для розкриття 
і розслідування окремих тяжких та особливо тяжких 
злочинів; взаємне використання можливостей право-
охоронних органів для підготовки і навчання кадрів, 
підвищення їх кваліфікації; проведення спільних 
семінарів, конференцій та інших навчально-прак-
тичних заходів; розробка пропозицій із питань удо-
сконалення правового регулювання запобігання 
і протидії злочинності та корупції; спільне ініцію-
вання та проведення наукових досліджень у сфері 
боротьби із злочинністю та корупцією [15];

3) нормотворча. Нормотворчість – це офіційна 
діяльність уповноважених суб’єктів держави та гро-
мадянського суспільства щодо встановлення, зміни, 
призупинення і скасування правових норм, їх систе-
матизації [8, c. 342]. Нормотворчість як форма діяль-
ності прокуратури виражається:

– по-перше, в її участі в законопроектній роботі;
– по-друге, у виданні власних нормативно-право-

вих актів, спрямованих на врегулювання роботи цих 
органів за окремими напрямами. Варто зазначити, 
що у чинному законі «Про прокурату» йдеться тіль-
ки про відомчу нормотворчість, однак аналіз поло-
жень Регламенту Генеральної прокуратури України 
18 січня 2019 р. № 8 свідчить, що цей орган, хоча 
й сам не розробляє проекти законів, допомагає в цьо-
му іншим органам держави, опрацьовуючи законо-
проекти, що надходять від останніх, та надаючи від-
повідні рекомендації у межах своєї компетенції.

4) участь у міжнародній співпраці, яка виража-
ється у вигляді:

– по-перше, підготовки, опрацювання та укла-
дання Генеральною прокуратурою України в межах 
предмета її відання міжнародних міжвідомчих дого-
ворів із відповідними правоохоронними інституція-
ми зарубіжних держав, міжнародних організацій;

– по-друге, проведення прокуратурою України на 
виконання своїх міжнародних зобов’язань спільно із 
зарубіжними правоохоронними органами відповідних 
процесуальних дій, заходів, сприяння останнім в їх 
належному проведенні на території нашої держави;

– по-друге, денонсації міжнародних міжвідомчих 
договорів України, укладених Генеральною прокура-
турою України, здійснюється Генеральною прокура-
турою України [13].

Також вважаємо, що важливою організаційно-
правовою формою діяльності органів прокуратури як 
правоохоронного органу має бути профілактика кри-
мінальних та адміністративних правопорушень. Вба-
чається, що цей орган держави, як і у випадку з коор-
динацією правоохоронної діяльності щодо протидії 
злочинності, має бути тією ланкою правоохоронної 
системи України, яка сприяє організації, узгоджує, 
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спрямовує та контролює якість й ефективність підго-
товки і проведення профілактичних заходів як на регі-
ональному, так і державному рівнях. Однак нині ця 
форма діяльності органів прокуратури не має належ-
ної законодавчої регламентації, що, на нашу думку, 
є суттєвим недоліком, адже одним із першочергових 
завдань кожного правоохоронного органу є недопу-
щення протиправної поведінки, її попередження.

Що стосується методів правоохоронної діяльнос-
ті органів прокуратури, метод варто розуміти як спо-
сіб, прийом, що застосовується суб’єктом для вико-
нання завдання, досягнення мети. Аналіз чинного 
законодавства, яким регулюються діяльність органів 
прокуратури, дає змогу виокремити такі методи їх 
роботи як правоохоронного органу:

– керівництво, в основі якого лежить пряме влад-
не веління. Цей метод найбільш яскраво проявляється 
у процесі здійснення прокуратурою процесуального 
керівництва: письмові вказівки прокурора органам, 
що провадять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання та досудове слідство, надані в межах повно-
важень, є обов’язковими для цих органів і підлягають 
негайному виконанню. Водночас видання прокурором 
розпоряджень поза межами його повноважень тягне 
за собою відповідальність, передбачену законом [13];

– нагляд, сутністю якого є спостереження орга-
нами прокуратури за дотриманням законності і дис-
ципліни в діяльності органів правопорядку під час 
здійснення ними відповідних процесуальних дій 
та заходів;

– узгодження, за допомогою якого прокурату-
ра об’єднує та спрямовує у потрібне русло зусилля 

правоохоронних органів й інших суб’єктів правоохо-
ронної діяльності, що не перебувають у її прямому 
підпорядкуванні;

– рекомендація, яка являє собою відзив, думку, 
позицію органів прокуратури щодо певної справи, 
питання. Рекомендації набувають правової сили за 
умови прийняття їх іншими суб’єктами, яким вони 
адресовані, до яких звернені [16]. 

Також у світлі вищевикладеного щодо участі 
прокуратури у профілактичній діяльності важливо-
го значення набувають ті методи переконання, що 
пов’язані із проведенням виховних, роз’яснювальних 
заходів, які здійснюються з метою зміни антигро-
мадської спрямованості осіб і закріплення позитив-
ної соціальної орієнтації [17]. 

Висновок. Отже, форми та методи є тими аспек-
тами діяльності органів прокуратури, які відобра-
жають, в якому вигляді та в який спосіб вони реа-
лізують свої правоохоронні функції. Оновлення 
законодавства про прокуратуру засвідчило її набли-
ження до судової гілки влади, через що припини-
ли своє існування певні форми і методи діяльності 
органів прокуратури, зокрема ті, що пов’язані із реа-
лізацією ними загального нагляду. Це, безумовно, 
є позитивним кроком, водночас поза увагою зако-
нодавця залишаються питання форм участі органів 
прокуратури у профілактичній роботі, що, на нашу 
думку, є суттєвим недоліком, враховуючи ту обста-
вину, що прокуратура була та залишається одним із 
ключових суб’єктів в частині узгодження діяльності 
правоохоронних органів, як у межах держави зага-
лом, так і на регіональному рівні.
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ПРИНЦИПИ НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ ДЕРЖАВ 
ТА НЕЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ЧИ ПОГРОЗИ СИЛОЮ 

В МІЖНАРОДНОМУ ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ

THE PRINCIPLE OF NON-INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS 
OF STATES AND NON-USE OF FORCE OR THREAT OF FORCE 

IN INTERNATIONAL FINANCIAL LAW

У статті проаналізовано зміст принципу незастосування сили чи погрози силою. Встановлено особливості його реаліза-
ції в міжнародному фінансовому правопорядку та випадки його порушення в практиці міжнародних фінансових відносин. 
Проаналізовано поняття принципу невтручання у внутрішні справи держав та практику його дотримання суб’єктами між-
народного фінансового права. Розглянуто принцип заборони фінансування терористичної діяльності як галузевий принцип 
міжнародного фінансового права.

Ключові слова: принцип незастосування сили чи погрози силою, принцип невтручання у внутрішні справи держав, забо-
рона фінансування терористичної діяльності, кібератака.

В статье проанализировано содержание принципа неприменения силы или угрозы силой. Рассмотрены особенности его 
реализации в международном финансовом правопорядке и случаи его нарушения в практике международных финансовых 
отношений. Проанализированы понятие принципа невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию госу-
дарств, и практика его применения субъектами международного финансового права. Рассмотрен принцип запрещения финан-
сирования террористической деятельности как отраслевой принцип международного финансового права. 

Ключевые слова: принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип невмешательства в дела, входящие во внутрен-
нюю компетенцию государств, запрещение финансирования террористической деятельности, кибератака.

The paper examines the content of the principle of non-use of force or threat of force. It specifies peculiarities of its implementation 
in the international financial legal order and cases of its violation in the practice of international financial relations. The notion of 
the principle of non-interference in the internal affairs of states as well as the practice of its observance by subjects of international 
financial law is analyzed. Finally, the paper studies the principle of the prohibition of financing terrorist activity as a branch principle 
of international financial law.

Key words: principle of non-use of force or threat of force, principle of non-interference in the internal affairs of states, prohibition 
of financing terrorist activity, cyber attack.

На фоні сучасних процесів інтернаціоналізації 
фінансових зв’язків та міжнародної економічної інте-
грації дедалі більшої небезпеки набувають системні 
фінансові ризики, наявність яких в умовах стрімкої 
глобалізації економіки є однією з вагомих причин 
настання світових фінансових криз. Це стало поштов-
хом для міждержавного співробітництва в напрямі 
розроблення різних механізмів протидії фінансовим 
кризам у межах міжнародних фінансових органі-
зацій, роль яких зростає. Загострює потребу у спів-
робітництві держав у фінансовій сфері поширення 
таких негативних явищ, як тероризм, корупція, роз-
повсюдження масової зброї, протидія яким здійсню-
ється, зокрема, шляхом заборони фінансування цих 
злочинних дій. Все це зумовило активізацію зусиль 
міжнародного співтовариства в напрямі забезпечення 
міжнародно-правового регулювання транскордонних 
фінансових відносин, стрімке зростання яких чинить 
не тільки позитивний вплив на економічне співробіт-
ництво між країнами, але й становить різні загрози. 
Вихідним правовим фундаментом міжнародного 

фінансового права є його загальні галузеві принципи, 
які здебільшого є «фінансовим» продовженням осно-
вних принципів міжнародного права і поширюються 
на всю галузь. Серед них важливе значення для між-
народного фінансового правопорядку мають принци-
пи невтручання у внутрішні справи та незастосування 
сили чи погрози силою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У між-
народно-правовій науці через порівняно малу увагу 
науковців до міжнародного фінансового права як галу-
зі міжнародного публічного права питання принципів 
цієї галузі майже не досліджувалось. Торкались цього 
питання в своїх працях Л.Л. Лазебник, В.М. Шумілов. 
Значно більша увага в міжнародно-правовій літерату-
рі приділена принципам міжнародного економічного 
права. Цією проблематикою займались М.М. Богус-
лавский , Г.Ю. Бувайлик, Г.М. Вельямінов, С.А. Войто-
вич, Л.А. Комарова, Б.І. Кучер, Г.І. Тункин, В.Г. Шкода, 
В.М. Шумілов, В.Ф. Опришко, О.О. Харчук та інші. 

Виклад основної частини дослідження. Принцип 
незастосування сили чи погрози силою в системі осно-



206

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 
вних принципів міжнародного права належить до імпе-
ративних норм jus cogens. Відповідно до Статуту ООН, 
всі «члени Організації Об’єднаних Націй утримуються 
в їх міжнародних відносинах від загрози силою чи її 
застосування як проти територіальної недоторканос-
ті або політичної незалежності будь-якої держави, 
так і будь-яким іншим чином, не сумісним із цілями 
Об’єднаних Націй» [1]. Незважаючи на те, що військо-
ва сила (яку мали на увазі, створюючи цей принцип), 
на перший погляд, не має прямого відношення до між-
народного фінансового правопорядку, практика ста-
новлення міжнародних фінансових відносин свідчить 
про зворотне. 

У період формування цього принципу держави 
забезпечували свої інтереси силою, а міжнародні від-
носини ХХ ст. ґрунтувались на «військовому балан-
сі» між потужними державами, а точніше, двома 
військово-політичними блоками. Нині така біполяр-
ність змінилась на багатополярність, а «сила не пішла 
з міжнародного права, а тільки змінює свою форму» 
[2, c. 67] − поступово трансформується в економічну 
силу. Суперництво між країнами перенесено в еконо-
мічну площину, а війни між державами дедалі частіше 
є економічними. Спостерігається зростання еконо-
мічної потужності окремих країн або інтеграційних 
об’єднань (ЄС, СНД, Ліга арабських країн тощо), так 
би мовити, нарощування окремими країнами чи їх гру-
пою потужної «економічної сили», якою вони можуть 
скористатись. 

Слід зазначити, що, навіть не порушуючи норм 
міжнародного права, фінансово потужні країни при 
бажанні можуть здійснювати фінансовий тиск на менш 
потужні крани через специфіку «зваженого» голосу-
вання в органах міжнародних фінансових організацій. 
Правовим запобіжним фактором є взаємозалежність 
фінансових систем країн, за якої фінансова криза однієї 
країни не може не вплинути на всі інші, та принцип 
співробітництва в фінансовій сфері, закріплений у між-
народних договорах. Проте, якщо країна бажає засто-
сувати силу, її форма може бути різною. Наприклад, 
застосування своєї «фінансової сили» задля блокуван-
ня  функціонування національної фінансової системи 
іншої країни, що завдасть її економіці непоправної 
шкоди і заблокує функціонування життєво важливих 
сфер життя держави.

Інший формат застосування сили стосовно націо-
нальної фінансової системи країни з’явився внаслідок 
розвитку ІТ-технологій, завдяки яким шляхом кібера-
так на комп’ютерні програми банківських систем завда-
ється суттєва шкода національній фінансовій системі. 
Проблема кібервійн давно стала предметом обговорен-
ня як у міжнародних інституціях [3; 4], так і в наукових 
колах [5−8]. Нині в науці кібератаку частіше кваліфіку-
ють не лише як злочин проти інформаційних ресурсів, 
але і як застосування сили щодо держави. До наслід-
ків здійснення кібератак належать: викрадення інфор-
мації, що становить державну таємницю; порушення 
системи життєзабезпечення держави, включаючи таку 
диверсію, як знищення системи протиракетної оборо-
ни, що є загрозою для держави, та порушення осно-
вних принципів міжнародного права. 

Через суттєві загрози, які несуть кібератаки для без-
пеки країн, науковці кваліфікують кібервійну як озбро-
єний конфлікт [5], з усіма юридичними наслідками, 
включаючи право на самооборону, а кібератаку – як 
сучасну форму агресії [9, p. 312].  Серед видів кібер-
небезпек, які виділяють фахівці [10], для міжнародно-
го фінансового правопорядку мають значення кібера-
таки на ресурси загальнонаціонального значення, до 
яких належать інформаційно-технологічні ресурси, що 
забезпечують функціонування національної фінансо-
вої системи. 

Стабільність міжнародного правопорядку визнача-
ється (і надалі буде посилюватись) не тільки балансом 
військо-політичних сил, а й сил фінансових. Це суттє-
во актуалізує важливість та необхідність дотримання 
в міжнародному фінансовому правопорядку та між-
народному правопорядку загалом принципу незасто-
сування погрози силою (включаючи фінансову силу) 
чи її застосування стосовно національної фінансової 
системи будь-якої країни.

Варто зазначити, що в міждержавних відносинах 
фінансові ресурси держави можуть не тільки викорис-
товуватись як засіб застосування сили або бути мішен-
ню під час її застосування, але і виступати приводом для 
неї. У ХІХ ст. мали місце непоодинокі випадки інтер-
венції країн Європи в латиноамериканських країнах 
під приводом стягнення боргів їх підданих з урядів цих 
країн. Доктрина К. Кальво, згідно з якою уряди країн 
не можуть відповідати за шкоду, завдану іноземцям 
у результаті внутрішніх смут чи громадянських війн, 
була включена в низку договорів між латиноамерикан-
ськими та європейськими країнами. Після доопрацю-
вання доктриною Л. Драго вона набула остаточного 
варіанту, що був покладений в основу принципу недо-
пущення дипломатичного або збройного втручання 
держав із метою стягнення міжнародних боргів їх під-
даним [11, c. 426]. 

Цей принцип певний час діяв як міжнародно-пра-
вовий звичай, а пізніше отримав своє закріплення 
в ІІ Конвенції про обмеження застосування сили у разі 
стягнення договірних боргових зобов’язань (Гаага, 
1907 р.) [12]. Конвенція діє на боргові зобов’язання між 
урядами і не поширюється на випадки, коли країна-
боржник відмовляється від вирішення спору шляхом 
третейського розгляду (ст. 1 Конвенції). У подальшому 
цей принцип «поглинув» імперативний принцип неза-
стосування сили чи погрози силою, який забороняє 
будь-яке застосування сили, за виключенням випадків 
самооборони (Глава VІІ Статут ООН).

Отже, порушення принципу незастосування сили 
чи погрози силою в міжнародному фінансовому пра-
вопорядку може мати такі форми: 1) застосування 
«фінансової сили» з метою завдання шкоди фінансовій 
системі певної країні; 2) застосування сили у вигляді 
кібератак на інформаційно-технологічні ресурси, що 
забезпечують функціонування національної фінансо-
вої системи, створюючи загрозу фінансовій безпеці 
держави та суверенітету держави загалом; 3) застосу-
вання військової сили до держави через невиконаних 
нею фінансових зобов’язань (на сучасному етапі май-
же не зустрічається).
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Зміст принципу невтручання у внутрішні справи 
держави полягає в обов’язку  держав утримуватись від 
будь-якого втручання, прямого або опосередкованого, 
індивідуального, або колективного у внутрішні або 
зовнішні справи, які входять до внутрішньої компе-
тенції іншої держави, незалежно від їх взаємовідносин 
[13]. Цей принцип тісно взаємопов’язаний із принци-
пом суверенної рівності держав, зокрема такою його 
складовою частиною, як повага державного суверені-
тету. Галузевий принцип міжнародного фінансового 
права невтручання у внутрішні справи включає два 
складники: 

1) невтручання шляхом політичного або іншого 
впливу на фінансову політику держави; 

2) невтручання у внутрішні справи держави (полі-
тичні, військові, економічні, науково-технічні тощо) за 
допомогою фінансового впливу. 

До другого виду належать дії країн, які, застосову-
ючи свої фінансові важелі, прямо або опосередковано 
впливають на суверенітет країни. Наприклад, свого часу 
Радянський Союз здійснював втручання у внутрішню 
та зовнішню політику країн так званого «соціалістич-
ного табору» за допомогою засобів різного характеру 
(ідеологічні, військові, культурні та інші), серед яких 
головну роль відігравали фінансові − «фінансові вли-
вання» в економіку цих країн. Таку політику втручан-
ня (включаючи фінансовий вплив) у внутрішні справи 
держав нині проводить Російська Федерація в Сирії, 
Україні тощо. Прикладом намагання втрутитись 
у внутрішні справи України за допомогою фінансового 
впливу може слугувати надання їй Російською Федера-
цією кредиту в розмірі 3 млрд дол. наприкінці 2013 р. 
із метою вплинути на вектор інтеграції України (de jure 
Апеляційний суд Англії не визнав цей кредит держав-
ним). Такі приклади є поширеним негативним явищем 
у світі, проте здебільшого вони відбуваються зі взаєм-
ної згоди і не стають предметом суперечок.

Принцип невтручання у внутрішні справи держа-
ви за допомогою фінансування на сучасному етапі має 
надзвичайно важливе значення як для міжнародного 
фінансового правопорядку, так і міжнародного право-
порядку загалом. Відповідно до п. VІ Заключного акту 
НБСЄ 1975 р. в рамках виконання принципу невтру-
чання у внутрішні справи, держави мають «утримува-
тись від надання прямої або опосередкованої допомо-
ги терористичній діяльності або підривній, або іншій 
діяльності, спрямованої на насильне повалення режи-
му іншої держави» [13]. 

Зростання терористичної діяльності та збройної 
конфліктності в світі за останні роки поставило під 
загрозу безпеку не тільки країн, але й всієї міжнародної 
спільноти. З метою протидії цим негативним явищам 
було створено цілий міжнародно-правовий механізм 
по боротьбі з тероризмом у всіх його проявах. Най-
важливішими складниками цього механізму є між-
народні інституції, цілі яких спрямовані на боротьбу 
з фінансуванням тероризму, та відповідні міжнародні 
акти.  Важливу роль у цій сфері відіграє міжурядо-
ва інституція ФАТФ (Міжнародна група з протидії 
відмивання грошей), діяльність якої спрямована на 
встановлення міжнародних стандартів та сприяння 

ефективному застосуванню правових та оперативних 
мір у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням 
тероризму та фінансуванням поширення зброї масо-
вого знищення [14]. Також було прийнято конвен-
цію з урегулювання боротьби з тероризмом загалом 
(як наприклад,  Європейська конвенція про боротьбу 
з тероризмом від 1977 р., Конвенція Ради Європи про 
запобігання тероризму від 2005 р.) та конвенцію більш 
вузької дії − боротьби саме з фінансуванням терориз-
му – Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансу-
ванням тероризму від 1999 р. [15] 

Діяльність ФАТФ та інших відповідних міжнарод-
них інституцій спрямована на дотримання важливого 
для всього міжнародного співтовариства комплексу 
міжнародно-правових норм у сфері боротьби з фінан-
суванням тероризму, які охоплюються принципом − 
заборона фінансування терористичної діяльності. 
Незважаючи на те, що цей принцип стосується, окрім 
фінансової сфери, ще й сфери міжнародної безпеки, 
він має фінансово-правову природу. Контроль за його 
дотриманням вимагає від держав змін національного 
фінансового (особливо банківського) законодавства, 
Конвенція від 1999 р. оперує поняттями «кошти», 
«надходження», а сам злочин – фінансування терориз-
му – є фінансовою трансакцією.  

Принцип заборони фінансування терористичної 
діяльності поширюється на всю галузь міжнародно-
го фінансового права (кредитні відносини, відносини 
в банківській сфері, відносини в сфері цінних паперів, 
відносини в сфері інвестицій та інші). За такими кри-
теріями, як важливість для міжнародного співтовари-
ства та поширеність на сферу міжнародних відносин, 
принцип заборони фінансування терористичної діяль-
ності є загальним галузевим принципом міжнародного 
фінансового права. Враховуючи, що «кількість та тяж-
кий характер актів міжнародного тероризму залежить 
від фінансування, до якого терористи можуть отримати 
доступ», «фінансування тероризму є предметом сер-
йозної стурбованості всього міжнародного співтовари-
ства» (преамбула Конвенції від 1999 р.) [15]. Від дотри-
мання цього принципу залежать міжнародний мир 
і безпека, він взаємозумовлений такими імперативни-
ми принципами, як незастосування сили чи погрози 
силою та невтручання у внутрішні справи. Також цей 
принцип не можна порушувати з огляду на домовле-
ності між державами, на відміну від деяких основних 
принципів міжнародного права. Принцип заборони 
фінансування терористичної діяльності визнаний май-
же всіма країнами світу,  формальним підтвердженням 
чого є статус Міжнародної конвенції про боротьбу 
з фінансуванням тероризму від 1999 р. – її станом на 
2010 р. визнало близько 180 країн [16].  

З метою запобігання довільного конструювання 
принципів міжнародного права В.Г. Буткевич пропо-
нує три критерії, яким має відповідати принцип між-
народного права: 1) юридичний зміст; 2) сфера засто-
сування; 3) механізм застосування [17, c. 212−214]. 
Юридичний зміст принципу заборони фінансування 
терористичної діяльності випливає із Заключного акту 
НБСЄ від 1975 р., Міжнародної конвенції про бороть-
бу з фінансуванням тероризму 1999 р., Конвенції ООН 
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проти транснаціональної організованої злочинності 
від 2000 р., Рекомендацій ФАТФ та інших міжнарод-
них актів, які містять перелік тих дій держав у сфері 
фінансування, що кваліфікуються як злочин. Сферою 
застосування принципу є простір міжнародних фінан-
сових трансакцій, в якому держави, дотримуючись 
цього принципу, мають не допустити ті, що здійснені 
з метою фінансування терористичної діяльності. Меха-
нізм застосування цього принципу включає норматив-
ну складову частину (міжнародні стандарти в сфері 
боротьби з фінансуванням тероризму) та міжнародні 
інституції, які розробляють міжнародні стандарти, 
контролюють їх виконання та застосовують санкції до 
держав-порушниць.

Висновки. Аналіз міжнародних фінансових від-
носин у контексті принципу незастосування сили чи 
погрози силою дає підстави для висновку, що недо-
тримання цього принципу має місце в міжнародному 
фінансовому правопорядку, коли фінансові ресурси 
держави виступають як: засіб застосування сили; ціль 
(мішень) для її застосування; привід для її застосу-
вання. Відповідно, принцип незастосування сили чи 
погрози силою в системі міжнародного фінансово-
го правопорядку має такий зміст: 1) незастосування 
фінансової сили з метою завдання шкоди фінансовій 
системі певної країні; 2) незастосування сили у вигляді 
кібератак на інформаційно-технологічні ресурси, що 
забезпечують функціонування національної фінансо-
вої системи, створюючи загрозу фінансовій безпеці 
держави та суверенітету держави загалом; 3) незасто-

сування військової сили до держави через невиконаних 
нею фінансових зобов’язань (на сучасному етапі май-
же не зустрічається).

Принцип невтручання у внутрішні справи для 
суб’єктів міжнародного фінансового права включає дві 
складові частини: 1) невтручання шляхом політично-
го або іншого впливу на фінансову політику держави; 
2) невтручання у внутрішні справи держави (політич-
ні, військові, економічні, науко-технічні тощо) за допо-
могою фінансового впливу. В умовах зростання теро-
ризму в світі для міжнародного співтовариства набуло 
надзвичайно важливого значення в рамках виконання 
принципу невтручання у внутрішні справи боротьба 
з терористичною діяльністю, зокрема шляхом протидії 
її фінансуванню, що отримало своє закріплення у поло-
женнях міжнародних конвенцій та діяльності відпо-
відних міжнародних фінансових організацій (ФАТФ 
та інші). Головним системоутворюючим чинником 
цього нормативно-правового масиву та інституційно-
го механізму виступає принцип заборони фінансування 
терористичної діяльності.

Принцип заборони фінансування терористичної 
діяльності є загальним галузевим принципом міжна-
родного фінансового права, оскільки він поширюється 
на всю галузь міжнародного фінансового права, є над-
звичайно важливим для всіє міжнародної спільноти − 
від дотримання цього принципу залежить міжнародний 
мир і безпека; він взаємозумовлений такими імператив-
ними принципами, як незастосування сили чи погрози 
силою та невтручання у внутрішні справи держав.
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В статье освещено развитие международного обеспечения регламентации отношений в сфере высшего образования в пери-
од формирования классического международного права. Особое внимание уделено вопросам международно-правового содер-
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Article reflects the development of the international providing of the regulating the relations in area of the higher education during 
the formation of the classic International Law. Special attention was devoted to the issues of the coherent international legal framework 
of the treaties with Asian states, of the agreements targeted to the defense of the minorities` educational rights and of the concordats 
with Holy See.
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Удосконалення регулювання аспектів освіт-
ніх відносин стало виключно важливим питанням 
вітчизняної правової доктрини. Втім, такий науко-
вий аналіз не може бути повним без вивчення проце-
сів розвитку міжнародних механізмів у сфері освіти, 
зокрема в умовах становлення міжнародного права 
класичного періоду, що вбачається актуальним для 
вітчизняної правничої доктрини. Тому метою цієї 
статті окреслено визначення специфіки регламен-
тації аспектів вищої освіти у двосторонніх міжна-
родних правових актах ХІХ − ХХ ст. Задля її досяг-
нення необхідно вирішити наукові завдання аналізу 
та порівняння змісту відповідних угод, пошуку в них 
спільних рис або предметів регулювання, визначен-
ня специфіки їх виникнення з урахуванням глобаль-
них соціальних, політичних та правничих факторів. 
Серед вітчизняних фахівців питанням розвитку 
джерел міжнародного права у період, що передував 
сучасності, приділяли увагу такі вітчизняні автори, 
як Б.В. Бабін, М.В. Буроменській, В.Г. Буткевич, 
О.О. Гріненко, А.І. Дмітрієв, В.В. Мицик [1] тощо, 
водночас освітні питання в їх працях практично не 
підіймалися. 

Важливість формату міжнародного регулювання 
взаємодії у сфері освіти у двосторонніх договорах 
зумовлена бурхливим зростанням кількості цих угод 
у ХІХ ст., які набули, порівняно з попереднім періо-
дом, значного різноманіття у предметі та механізмах 
регулювання. Наприклад, низка двосторонніх між-
державних договорів ХІХ ст. із країнами Азії прямо 
акцентували на окремих питаннях організації освіти, 
зокрема й вищої. Зокрема, у ст. 18 Договору про мир, 

дружбу та торгівлю між США та Китаєм від 3 лип-
ня 1844 р. (Договору Вангксіа) для посадових осіб 
та громадян США, які перебувають у Китаї, закрі-
плювалося право «наймати вчених» (англ. «employ 
scholars») для «навчання будь-яких мов Імперії та для 
допомоги в літературних трудах» [22]. У ст. 10 Дого-
вору про партнерство та торгівлю (Договору Гар-
ріса) між США та Японією від 29 липня 1858 р. 
закріплювалося право уряду Японії обмінюватися із 
США вченими (англ. «scientific men») [20]. 

У договорі між США та Китаєм 1868 р. (Дого-
ворі Бурлінгема) питання освіти регламентувалося 
ще ретельніше. Зокрема у ст. 7 цього акта вказувало-
ся, що громадяни США можуть користуватися усі-
ма привілеями публічних навчальних закладів, які 
перебувають під контролем уряду Китаю та на заса-
дах взаємності китайські піддані можуть мати усі 
привілеї публічних навчальних закладів, які пере-
бувають під контролем уряду США. Під цими при-
вілеями договір передбачав надані в обох державах 
«найбільш привілейованим націям». Крім того, цей 
договір давав змогу громадянам США засновувати 
та підтримувати школи в Китаї у місцях, де дозволе-
но мешкати іноземцям, і, відповідно, піддані Китаю 
отримали аналогічні привілеї та імунітети в США. 
Причому рівень таких шкіл (англ. «schools») догово-
ром не визначався, вочевидь, вони могли мати й фор-
мат вищих [18].

Зазначені освітні норми договорів США з Кита-
єм отримали цікаве продовження у першій половині 
ХХ ст. Зокрема йдеться про реалізацію Боксерського 
протоколу, акта, підписаного 7 вересня 1901 р. між 
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урядом імператорського Китаю та вісьмома союзни-
ми державами (Австро-Угорщиною, Великобритані-
єю, Італією, Німеччиною, Росією, США. Францією 
та Японією) про сплату Китаєм величезних коштів 
відшкодування (18 тис. тонн срібла, або 333 млн 
доларів США) переможцям боксерського повстання 
протягом сорока років. США отримали 7,32 % від 
цих виплат [10]. 

Цей договір вже тоді сприймався як явно неспра-
ведливий; при цьому в 1906 р. президент Універси-
тету Іллінойсу Е.Дж. Джеймс запропонував прези-
денту США Т. Рузвельту план заснування програми 
навчання китайських студентів у США. Він писав, 
що «нація, яка матиме успіх у навчанні молодих 
китайців нинішнього покоління буде такою, що отри-
має максимально можливий прибуток із понесених 
втрат через моральний, інтелектуальний та комер-
ційний вплив» на Китай. Т. Рузвельт підтримав цей 
план та звернувся у щорічному посланні до парла-
менту США із пропозицією здійснити фінансуван-
ня такого навчання китайських студентів за рахунок 
коштів відшкодування, яке США отримує від Китаю 
за Боксерським протоколом; це рішення було схвале-
не щодо відповідно 17 млн доларів, які США мали 
отримати від Китаю [8].

Програму було започатковано з 1909 р. шля-
хом започаткування відбору, первинної підготовки 
та перевезення в США китайських студентів. Для 
такої підготовки з квітня 2011 р. у рамках вказано-
го фінансування США відкрили в Пекині підготовчу 
школу – Коледж Циньхуа, що була розвинутою для 
навчання за чотирирічною підготовчою програмою 
та післядипломною підготовкою та стала з 1929 р. 
Університетом Циньхуа. З 1924 р. у США став дія-
ти Китайський фонд, який у рамках цієї програми 
у подальшому надавав кошти Китайському універси-
тету в Нью-Йорку, заснованому в 1926 р. Загалом до 
1929 р. у рамках Стипендіальної програми боксер-
ських відшкодувань у США отримали вищу освіту 
до 1300 китайських студентів. Таку програму трохи 
пізніше за США заснувала й Великобританія, яка 
мала отримати від Китаю 11,25% від суми боксер-
ського відшкодування [9]. 

У 1924 р. під час радянсько-китайських перегово-
рів також підіймалося питання навчання китайських 
студентів у радянських університетах коштом бок-
серського відшкодування [8]. Хоча у ст. 11 схвале-
ної за їх підсумками Угоди про загальні принципи 
врегулювання питань між СРСР та Китайською рес-
публікою від 31 травня 1924 р. СРСР формально від-
мовився від отримання боксерського відшкодування 
без будь-яких умов, у Декларації сторін, доданої 
до цієї Угоди, зазначалося, що російська доля бок-
серського відшкодування «після задоволення всіх 
минулих зобов’язань» буде спрямована «виключно 
та повністю на утворення фонду покращення про-
світи китайського народу». Розподіл коштів цього 
фонду мала здійснювати спеціальна комісія з трьох 
осіб, два з яких призначалися урядом Китаю, а тре-
тій – СРСР [2, с. 85, 88]. Цікавим у цьому контексті 
є й припис ст. 15 Договору про дружбу між Персі-

єю та Радянською Росією від 26 лютого 1921 р., за 
яким Росія віддавала Персії майно та територію 
російських релігійних місій у цій країні, за умов їх 
подальшого використання для «культурно-просвіт-
ницьких установ» [21].

Також варто навести й Угоду між Китаєм та Япо-
нією стосовно детальних умов виконання Договору 
про впорядкування невирішених питань щодо Шан-
дунь від 1 грудня 1922 р. У ст. 7 цієї Угоди, яка впо-
рядковувала передачу Японії низки китайських тери-
торій, за урядом Японії закріплювалися у власність 
на відповідній китайській території середня школа 
(«Аріаке-маші») та вищої школи для дівчат («Міка-
са-маші»). Крім того, Угодою передбачалося надання 
низки об’єктів для потреб Комерційного університе-
ту та гарантувалася подальша діяльність Китайської 
публічної школи у колишньому німецькому володін-
ні в Китаї Кіао-Чао [3]. Має значення з питань регла-
ментації освіти й Угода у вигляді обміну нотами 
між Німеччиною та Китаєм щодо відновлення стану 
миру від 20 травня 1921 р. У цьому акті визначалися 
права китайських студентів у Німеччині; уряд якої 
мав забезпечувати всіляке можливе сприяння таким 
студентам у вступі в германські університети та про-
ходженні переддипломної практики [4]. 

Наприкінці ХІХ ст. − на початку ХХ ст. аспекти 
гарантування освіти, зокрема й вищої, продовжува-
ли відображатися й у двосторонніх міждержавних 
договорах в інших регіонах світу, зокрема з питань 
колоніальних війн. Так, у ст. 8 Мирного договору 
між США та Іспанією від 10 грудня 1898 р. регла-
ментувалася передача публічної власності Іспанії 
на Кубі, Пуерто-Ріко, Гуамі та Філіппінах, причо-
му констатувалися збереження мирного володіння 
та користування публічною власністю відповідних 
муніципальних, громадських та приватних структур; 
ця норма безумовно поширювалася й на установи 
освіти. У ст. 9 цієї угоди зберігалося право місце-
вих мешканців на продовження власних професій-
них занять, а ст. 10 договору 1898 р., зокрема закрі-
плювала право інтелектуальної власності на наукові 
твори, легалізоване раніше на вказаних територіях 
Іспанією [23]. Зазначені норми договору 1898 р. були 
успішно застосовані до старішого університету Азії, 
Папського та королівського університету Св. Фоми, 
що був заснований у 1611 р. у Манилі згідно з коро-
лівською хартією Філіпа ІІІ, підтвердженої папою 
Інокентієм Х у 1645 р. та продовжував діяльність 
під американською юрисдикцією як Католицький 
університет Філіппін [19]. Мирний договір між Пів-
денною Африканською Республікою, Вільною дер-
жавою Оранжевої та Великобританією від 31 травня 
1902 р. (Договір Вірінінга) у ст. 5 надавав гарантії 
викладання голландської мови в школах Трансваалю 
та Колонії Річки Оранжева за бажанням батьків чи 
учнів [15].

Після Першої світової війни питання вищої осві-
ти іноді підіймалося як у двосторонніх договорах, 
так і в односторонніх актах держав, що мали між-
народне значення; як правило, це стосувалося забез-
печення освіти для етнічних груп, що перебували  
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у меншості в змінених географічно державах 
та подолання наслідків регіональних та локальних 
конфліктів. Як приклад варто навести двосторонню 
Угоду з метою виконання та завершення Польсько-
Данцигської конвенції від 9 листопада 1920 р., під-
писану 24 жовтня 1921 р. В її ст. 228 визначалося, що 
сторони будуть укладати окрему угоду для визначен-
ня шляхів та меж взаємного визнання сертифікатів, 
які видаються школами та установами вищої освіти, 
інших дипломів та сертифікатів на території обох 
сторін Угоди [6].

Албанія у Декларації щодо захисту меншин від 
2 жовтня 1921 р. у ст. 5 закріпила за громадяна-
ми країни, що належать до расових, релігійних чи 
мовних меншин, засновувати та використовувати 
заклади освіти; у ст. 6 регламентувалося навчання 
мов та мовами меншин у публічних закладах осві-
ти Албанії [12]. Протокол та додаткові статті щодо 
вирішення питання Західної Угорщини, підписані 
у Відні 13 жовтня 1921 р., містили заходи угорсько-
го уряду стосовно «умиротворення» заходу країни. 
Цей Протокол зобов’язував студентів, що брали 
участь у заворушеннях, звітувати про це у універси-
тети та школи протягом десяти діб після оголошення  
спеціальної урядової прокламації; студенти, які ухи-
лилися від такого звітування, мали бути відрахова-
ними [17]. 

Окреме значення для впорядкування питань 
вищої освіти мали укладені двосторонні угоди із 
Святим Престолом (Ватиканом) окремих держав зі 
значною долею католицького населення. Фактично 
такі угоди стали певним відображенням середньо-
вічного розуміння наднаціональних повноважень 
церкви в регулюванні освітніх питань, але у ХХ ст. 
їх предметом стала, насамперед, духовна, а не світ-
ська вища освіта. Яскравим прикладом таких дво-
сторонніх актів є Латранські угоди між Ватиканом 
та Італією 1929 р., зокрема Договір про примирення 
від 11 лютого 1929 р., у ст. 16 якого гарантуються 
недоторканість та податкові імунітети для папських 
установ на території Італії, зокрема й для Григо-
ріанського університету, Ломбардського коледжу, 
Біблейського, Східного та Археологічного інститу-
тів та Руської семінарії. Додатково ст. 18 цього Дого-
вору гарантує вільний доступ студентам до «худож-
ніх та наукових скарбів» Ватикану, зі збереженням 
у Святого Престолу права регулювати відповідний 
доступ публіки [15].

Укладений водночас із цим Договором Конкордат 
між Святим Престолом та Італією вкрай ретельно 
регламентує аспекти отримання в цій країні духо-
вної католицької освіти. За ст. 3 Конкордату, студенти 
богослов’я, які в останні два роки навчання готують-
ся до отримання сану священика, можуть отрима-
ти відстрочку у військовій службі до набуття ними 
26-річного віку. У ст. 26 Конкордату детально регла-
ментувалася діяльність церковних структур, включа-
ючи семінарії, встановлювалися гарантії їх існування 
з боку держави. Крім того, Конкордат зачіпав і світ-
ську італійську освіту, адже за його ст. 36 навчання 
«християнській доктрині в рамках, встановлених 

католицькою традицією» у вищих школах мало здій-
снюватися за програмою, узгодженою між Італією 
та Ватиканом, а професори та інші особи, які мали 
здійснювати це навчання, були зобов’язані отримати 
на це дозвіл від церковної влади, підтверджений спе-
ціальним сертифікатом. Церковна влада мала право 
скасувати сертифікат, що означало позбавлення права 
на викладання; підручники для відповідного навчан-
ня мали затверджуватися церковними органами [15].

Згідно зі ст. 38 Конкордату 1929 р. номінація про-
фесорів Католицького університету Святого Сер-
ця та залежного від нього Інституту Непорочного 
зачаття Марії має бути є предметом узгодження (nihil 
obstat) з Ватиканом стосовно моральних та релігій-
них якостей кандидатів. За ст. 40 цього акта док-
торська ступінь теології, дарована факультетом, що 
діє за підтримки Святого Престолу, буде визначати-
ся італійською державою, так само як й дипломи, 
видані школами палеографії, архівів та дипломатич-
них документів, заснованими у Бібліотеці та Архіві 
Ватикану. Ну й ключовою варто визнати ст. 39 цього 
акта, за якою університети, великі та малі єпархіаль-
ні, міжєпархіальні чи регіональні семінарії, акаде-
мії, коледжі та інші духовні й культурні католицькі 
інститути продовжуватимуть діяти в Італії у виключ-
ній залежності від Святого Престолу, без будь-якого 
втручання в їх діяльність державних органів управ-
ління освітою Італії [15].

Також варто навести положення додаткової Уго-
ди між Святим Престолом та Румунією від 30 травня 
1932 р. щодо тлумачення ст. 9 Конкордату, що був схва-
лений між ними 10 травня 1927 р. У ст. 5 цієї Угоди 
регламентувалися питання користування церковною 
власністю в Трансільванії щодо заснування фондів для 
підтримки студентів та викладачів навчальних закладів 
відповідної католицької єпархії. У ст. 7 Угоди 1932 р. 
регламентувалося питання передачі земель, будівель 
та прилеглих споруд Університету Клужу, які перебува-
ли у власності румунської держави, у повне володіння 
іншому університету, а її ст. 9 при цьому регламентува-
ла статус прилеглої до цього навчального закладу церк-
ви, де займалися просвітництвом монахи католицького 
ордену піарістів. У додатку до Угоди містився Статут 
Ради католицької єпархії Алба-Юлії, за яким до складу 
Генеральної асамблеї цієї Ради мали входити професо-
ри семінарії з богослов’я та професори університетів 
та вчителі шкіл академічного характеру, розташованих 
в єпархії [7].

Також не можна оминути увагою Конкордат, укла-
дений між Святим Престолом та Німецьким Рейхом 
20 липня 1933 р. Згідно з нормами ст. 14 цього акта 
церква, «як правило», мала автономне право призна-
чати духовних посадових осіб, зокрема, на викла-
дацькі посади. Водночас у цій статті Конкордату до 
осіб, що мали займатися освітницькою діяльністю, 
висувалися вимоги німецького громадянства, наяв-
ності сертифіката (атестата) про закінчення німець-
кої вищої школи та навчання ними філософії та тео-
логії не менше трьох років у німецькому державному 
університеті, церковному академічному коледжі або 
у папській вищій школі в Римі [11].
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У ст. 19 Конкордату вказувалося на збереження 
у державних університетах Німеччини католиць-
ких богословських факультетів, їх взаємодію з цер-
ковними органами мали додатково регламентувати 
протоколи до Конкордату, укладені відповідно до 
церковного права, при цьому встановлений дер-
жавою формений одяг на цих факультетах мав від-
повідати «загальному духу» такого регулювання, 
з урахуванням низки схвалених Святим Престо-
лом інструкцій, згаданих у Конкордаті. Крім того, 
у ст. 20 Конкордату закріплювалося право церк-
ви засновувати теологічні та філософські коледжі 
з метою підготовки духівництва; якщо на ці коле-
джі не витрачалося державних коштів, вони мали 
залежати виключно від церковних органів. Також 
до компетенції церковних органів ця стаття Конкор-
дату зараховувала заснування, керівництво та адмі-
ністрування семінарій та гуртожитків для церков-
них студентів; з податковою метою такі гуртожитки 
визнавалися як церковні установи [11].

За ст. 21 Конкордату 1933 р. католицькі релігій-
ні приписи мали викладатися у Німеччині, зокрема 
й у вищій школі згідно з принципами католицької 
церкви. Водночас містилася вимога виховувати під 
час релігійного навчання патріотичну, громадян-
ську та соціальну свідомість. Навчальні програми 
та підручники з релігійного навчання мали визна-
чатися у Німеччині за погодженням з вищою цер-
ковною владою (але не цією владою самостійно, як 
це передбачав Конкордат 1929 р. з Італією). Також 
вища церковна влада Німеччини отримала право 
контролювати навчальний процес «у гармонії з вла-
дою навчального закладу». Згідно зі ст. 22 Конкор-
дату єпископства та уряди німецьких земель мали 
укладати угоди щодо персоналій вчителів релігійних 
дисциплін; єпископи мали право знімати з посади 
таких викладачів як за педагогічні, так й за мораль-
ні якості. Ст. 23 цього акта гарантувала подовження 
існування наявних та можливість відкриття нових 
католицьких закладів освіти, а у ст. 25 надавалося 
право відкривати освітні заклади релігійним орде-
нам та конгрегаціям [11].

Втім, у період між Першою та Другою світовими 
війнами аспекти вищої освіти у двосторонніх між-
народних угодах регламентувалися не лише з питань 
релігійної освіти. Можна навести Міжшкільну кон-
венцію, укладену між Естонією та Латвією 17 люто-
го 1934 р.; хоча вона стосувалася, насамперед, серед-
ньої освіти, в її ст. 5 визначалися рівні вимог до 
вчителів, за якими особи, що мали право (зокрема 
відповідну вищу освіту) викладати у школі в Латвії, 
мали отримати право викладати у латвійськомовній 
школі в Естонії та навпаки [14]. 

Також у зазначений період двосторонні угоди охо-
плювали й питання залучення закладів вищої освіти 
до міждержавного обміну офіційними публікаціями. 
Зокрема варто вказати на Угоду в формі обміну нота-
ми між урядами США та Естонії щодо обміну офіцій-
ними публікаціями від 6 грудня 1938 р. Зокрема уста-
новою, що відповідала за такий обмін із боку США 
згідно із зазначеною угодою, став Смітсонівський 

інститут як ключова науково-дослідна та навчальна 
установа цієї держави (з естонського боку цю функ-
цію виконувала Державна бібліотека країни). Якщо 
з боку США Естонії мали надаватися, насамперед, 
публікації органів влади (але зокрема й щорічні звіти 
Смітсонівського інституту), то до США з Естонії мали 
надходити щомісячні видання Естонського інституту 
економічних досліджень, академічні публікації та гра-
фіки лекцій Університету Тарту та Талліннського тех-
нічного університету [13]. 

Таким чином, аналіз міждержавних угод ХІХ 
та першої половини ХХ ст. доводить, що спеціаль-
них актів, присвячених питанням освіти, в цей пері-
од між країни укладалося небагато, а аспекти вищої 
освіти були в них, як правило, одним із предметів 
регулювання, що не відігравав ключової ролі. Як пев-
не виключення варто вказати на Угоду про наукові, 
освітні та творчі відносини, укладену між Польщею 
та Югославією 2 грудня 1931 р. У преамбулі Угоди як 
підґрунтя її схвалення містилося посилання на потре-
бу реалізації Пакту про дружбу та серцеву співпрацю 
1926 р. між цими країнами у сфері «взаємного інте-
лектуального співробітництва» та вказувалося, що 
відповідні наукові та навчальні відносини між країна-
ми мають сприяти «зближенню двох націй з огляду на 
їх расову та мовну спорідненість» [5]. 

За ст. 1 та ст. 2 Угоди 1931 р. вивченням усіх 
аспектів наукових та навчальних відносин між двома 
країнами та наданням пропозицій щодо їх розвитку 
мала займатися Технічна комісія. Ця комісія поділя-
лася на дві підкомісії –в Белграді та в Варшаві, які 
мали очолювати, відповідно, міністри освіти двох 
сторін. Кожна підкомісія мала складатися з чоти-
рьох членів, включаючи одного делегата з міністер-
ства закордонних справ, двох із міністерства освіти 
та одного з підкомісії іншої сторони Угоди.

Члени підкомісій, крім іноземного, призначали-
ся сторонами на три роки, голови підкомісії та їх 
заступники обиралися щорічно, так само й засідання 
підкомісії мали проходити не рідше ніж раз на рік, 
підкомісії самі визначали власні правила процеду-
ри. При цьому за ст. 5 Угоди 1931 р. підкомісії могли 
напряму адресувати одна іншій усі питання, які вхо-
дили до їх компетенції, задля схвалення рішення 
урядом Польщі або Югославії відповідно. Згідно зі 
ст. 4 підкомісії мали такі повноваження: 

– організовувати частіші контакти між пред-
ставниками вищої освіти сторін, зі сприянням мак-
симально широкому навчанню географії та історії 
іншої нації, що бере участь в Угоді; 

– запроваджувати через спеціальні нормативні 
та організаційні процедури зіставність академічної 
кваліфікації та атестації студентів, щоб сприяти гро-
мадянам одної сторони Угоди відвідувати навчальні 
курси в іншій країні та бути допущеними до екза-
менів без зайвих перешкод, з урахуванням того, що 
доступ до певних спеціальностей для іноземців має 
право законодавчо обмежувати відповідна держава;

– спрощувати обмін учнями та студентами на 
найбільш сприятливих умовах та організовувати 
обмін викладачами вищої школи;
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– організовувати канікулярні заходи та табору-
вання для молоді та співпрацю між студентськими 
асоціаціями; 

– організовувати обмін науковими публікаціями, 
спрощувати та започатковувати відносини між науко-
вими установами та центрами національної освіти [5]. 

Водночас угоди такого типу не отримали в пер-
шій половині ХХ ст. значного поширення серед дер-
жав сучасності.

Отже, варто дійти наведених нижче висновків. 
Зростання кількості згадувань аспектів вищої осві-

ти у двосторонніх міжнародних актах, помітне у дру-
гій половині ХІХ ст., варто ув’язати з проникненням 
європейських стандартів у цій сфері в такі азійські 

держави, як Китай та Японія. Водночас гарантії реа-
лізації освітніх прав та збереження закладів освіти на 
територіях, які змінювали свій статус, є характерними 
для міждержавних угод ХІХ − ХХ ст., укладених за 
підсумками колоніальних війн. 

Увагу до питань організації вищої освіти можна про-
стежити у сформованих за підсумками Першої світової 
війни нових національних держав Європи. Особливе 
значення в організації вищої освіти у державах зі зна-
чною частиною католицького населення мають конкор-
дати, укладені зі Святим Престолом в першій половині 
ХХ ст. Подальше відображення питань вищої освіти 
в міжнародних договорах другої половини ХХ та ХХІ ст.  
має стати предметом окремих наукових досліджень.
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У статті аналізуються особливості, а також основні принципи та методи, правила, які використовує у своїй інтерпретацій-
ній діяльності Європейський Суд із прав людини (ЄСПЛ) головним чином стосовно міжнародних договорів з прав людини. 
Доводиться, що ЄСПЛ демонструє дедалі більшу прихильність до еволюційного методу інтерпретації, застосовуючи док-
трину «живого інструменту», проте завжди спирається на ґрунтовне вивчення внутрішнього законодавства держав-членів, їх 
міжнародних зобов’язань та правореалізаційну практику.
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В статье анализируются особенности, а также основные принципы и методы, правила, которые использует в своей интерп-
ретационной деятельности Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) главным образом в отношении международных 
договоров по правам человека. Доказывается, что ЕСПЧ демонстрирует все большую приверженность эволюционному мето-
ду интерпретации, применяя доктрину «живого инструмента», однако всегда опирается на основательное изучение внутрен-
него законодательства государств-членов, их международных обязательств и правореализационную практику.
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In the article peculiarities, as well as basic principles and methods, rules that the European Court of Human Rights (ECHR) uses 
in its interpretational activities, mainly in relation to international human rights treaties, are analyzed. It is proved that the ECHR 
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the Court always relies on a thorough study of member states` domestic legislations their international obligations and the practice of 
the law enforcement.
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Постановка проблеми. Міжнародні договори щодо 
прав людини становлять невід’ємну частину сучасного 
міжнародного права, водночас вони мають особливості. 
Свого часу у Консультативному Висновку (Reservations 
to the Сonvention on the prevention and punishment 
of the crime of genocide. Advisory Opinion) від 28 трав-
ня 1951 р. Міжнародний Суд ООН (МС ООН, англ. ICJ) 
заявив, що сторони таких договорів не мають жодних 
індивідуальних переваг, чи недоліків, чи власних інтер-
есів, а тільки спільний інтерес [12]. 

Розуміння, висвітлення принципів інтерпретації 
та їх практичне застосування щодо рішень ЄСПЛ дає 
змогу не тільки вирішувати проблеми судочинства 
та політичного, економічного, соціального урегулю-
вання, адже інтерпретаційні принципи є важливою 
основою для забезпечення належної реалізації права 
на справедливий суд на національному рівні. При-
клади суддівського активізму ЄСПЛ стимулюють до 
пошуку виявлення нових потенційних можливостей 
ЄКПЛ щодо захисту прав людини. Розуміння прин-
ципів інтерпретації є запорукою підвищення ефек-
тивності та результативності правоінтерпретацій-
ної діяльності як самого Європейського суду з прав 
людини, так і національних органів влади, які засто-

совують Конвенцію про захист прав людини і осно-
воположних свобод. Це, передусім, важливо у тих 
країнах, які не так давно приєдналися до Конвенції 
і в яких поширені переважно техніко-догматичні 
методи інтерпретації та немає достатніх навичок 
використання прецедентів у правозастосовчій прак-
тиці, зокрема судовій.

Метою cтатті є аналіз природи, особливостей, 
принципів та методів інтерпретаційної практики 
Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) у проце-
сі  інтерпретації міжнародних договорів щодо прав 
людини. 

Виклад основного матеріалу. Прикметною 
рисою міжнародних договорів щодо прав людини 
є природа та характер обов’язків сторін, оскільки 
такі договори є угодами між державами, що нада-
ють конкретні права особам, які самі не є сторонами 
договору і для яких їхні зобов’язання є похідними від 
держав. Об’єктом та метою таких договорів є захист 
прав окремих людей від порушень із боку держави 
їх громадянства, яка бере на себе зобов’язання щодо 
захисту прав людей, а не щодо інших держав.

Загалом об’єкт і мета договорів про права люди-
ни, тобто захист прав конкретної особи, відіграють 
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центральну та вирішальну роль в їх інтерпретації. 
Відповідно до цього завдання, інтерпретація має 
здійснюватися послідовно та дотримуватися певних 
напрацьованих принципів, серед яких, насамперед, 
принцип ефективності, еволюційності, автономнос-
ті. Першим обов’язковим інструментом захисту прав 
людини стала Європейська конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. 
(European Convention on Human Rights) [8], тлума-
чення якої здійснює Європейський Суд з прав люди-
ни (ЄСПЛ, англ. – ECHR) [10].

Можна розмірковувати про ефективність меха-
нізму його роботи й еволюцію організаційної струк-
тури внаслідок зростання кількості розглядуваних 
справ після розширення його юрисдикції на Схід, 
однак у полі нашого зору постають, насамперед, 
певні інституційні особливості, які накладають від-
биток на його інтерпретаційну діяльність. Спочат-
ку основним органом, куди особи могли подавати 
скарги, була Європейська комісія з прав людини. 
Якщо врегулювання спору не відбувалося, Комісія 
подавала доповідь або до Комітету міністрів (скла-
дався з міністрів закордонних справ держав-членів 
), або до Суду. Один із цих органів розглядав справу 
та вирішував питання. Розгляд справи в Суді відбу-
вався на пленарних засіданнях або у палатах (7 суд-
дів). Коли ж набув чинності Протокол 11, замість 
Комісії та Суду було утворено новий єдиний орган – 
Європейський суд із прав людини, який міг само-
стійно розглядати скарги та приймати рішення у всіх 
випадках. Прийнятність скарг визначали комітети 
(3 судді) у палатах (7 суддів), при цьому розглядали 
як прийнятність, так і самі справи. Найбільш значу-
щі справи, в яких торкалися питання інтерпретації 
Конвенції, підлягали обговоренню у Великій палаті 
(17 суддів).

Неймовірна завантаженість ЄСПЛ та тривалість 
розгляду справ спричинили прийняття Протоколу 
№ 14, який дав суддям змогу визначати прийнят-
ність справ одноосібно, а комітети (3 судді) отри-
мали додаткові повноваження приймати рішення 
в ординарних справах. Очевидно, що інституційні 
удосконалення пришвидшують проходження справ, 
однак знижують можливості уваги ЄСПЛ до кож-
ного випадку. Парламентська Асамблея Ради Євро-
пи обирає 14 суддів на термін 9 років із кандидатів, 
які висувають держави-члени. Термін діяльності не 
поновлюється. Обов’язкова умова – відповідність 
кандидатів високим моральним та етичним якостям, 
що зумовлено, насамперед, можливостями їх розсу-
ду. Передбачається також, що судді будуть політично 
невмотивовані, проте в літературі зустрічаємо дослі-
дження про національне систематичне упередження 
суддів унаслідок певних чинників: психологічних 
(патріотичних переконань), економічних (очікувана 
матеріальна винагорода), умов відбору (дотримання 
певної ідеології), культурних (освіта, досвід, отрима-
ний у країні) [6]. При цьому уникнення упередженої 
інтерпретації, здавалося б, можна завдяки ретельно-
му формуванню складу суддів для розгляду справ, 
але вчені спостерігають формування коаліцій між 

упередженими суддями завдяки юридичній аргумен-
тації чи схиляння на користь власної держави. Також 
виокремлюють такий інтерпретаційний принцип, як 
«системна упередженість, яка не сприяє певній дер-
жаві, а скоріше є судовою політикою», зокрема серед 
суддів із колишніх соціалістичних країн [6].

Необхідно підкреслити, що інтерпретаційні пра-
вила, які застосовуються щодо договорів про права 
людини, є загалом правилами інтерпретації міжна-
родних договорів [4]. У процесі інтерпретації право-
захисних договорів застосовуються загальні принци-
пи інтерпретації, передбачені ст.ст. 31, 32 Віденської 
Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. 
(англ. VCLT): 1) принцип сумлінності (договір має 
інтерпретуватися «добросовісно»), 2) принцип бук-
вальності (договір має інтерпретуватися відповідно 
до звичайного значення умов договору), 3) принцип 
систематичності (договір має інтерпретуватися 
у контексті змісту всього договору), телеологічний 
принцип (договір має інтерпретуватися за об’єктом 
та метою договору).

Однак варто зауважити, що інтерпретація догово-
рів про права людини потребує особливого підходу 
та врахування специфічних характеристик цих дого-
ворів. Оскільки Міжнародним Судом ООН було вста-
новлено, що договори слід інтерпретувати та засто-
совувати у рамках правової системи, що існувала на 
момент інтерпретації, а не під час підготовки чи при-
йняття тексту, говорити про необхідність з’ясування 
намірів їх розробників немає сенсу. Іноді рішення 
ЄСПЛ йдуть врозріз із намірами розробників. Так, 
Суддя ЄСПЛ у відставці В.Г. Буткевич наголошує: 
«Це правда, що Конвенція і протоколи до неї мають 
тлумачитися у світлі умов, які існують нині, проте 
Суд не може, з метою еволюційного тлумачення, 
виводити з Конвенції право, яке не було включене до 
неї спочатку» [1, с. 8−83].

Юрисдикція ЄСПЛ згідно зі ст. 32 ЄКПЛ включає 
«всі питання, що стосуються інтерпретації та засто-
сування протоколів», а також Суд має аргументу-
вати свої рішення (п. 1 ст. 45), які є обов’язковими 
до виконання тільки державою-учасницею проце-
су – як відповідача, або ж заявника. ЄСПЛ неодно-
разово підкреслював, що він дотримується інтер-
претаційних засад Віденської Конвенції про право 
міжнародних договорів 1969 р. Практика свідчить 
про використання Судом напрацьованої ним влас-
ної методології інтерпретації, в основі якої лежить 
метод консенсусу, тобто поєднання інтерпретації 
міжнародних договорів (ЄКПЛ) із практикою дер-
жав-членів (національною правовою системою), 
використання досить широких стандартів, аналіз 
конституційних інтерпретацій. 

Говорячи про особливості інтерпретаційної прак-
тики ЄСПЛ стосовно правозахисних договорів, 
варто підкреслити, що прикметною ознакою інтер-
претаційної діяльності Європейського суду з прав 
людини є особливий характер міжнародних догово-
рів щодо прав людини загалом та Європейської Кон-
венції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 р., зокрема, що зумовлює актуалізацію 
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їх інтерпретації в контексті об’єкта і мети договорів, 
тобто фокусування уваги на захист прав конкрет-
ної особи, а не наміри держав-членів при укладанні 
ЄКПЛ. Також мають місце особливості інтерпрета-
ції інституційного характеру, які створювали певні 
відмінності на різних етапах організаційної транс-
формації діяльності ЄСПЛ .

Європейський Суд із прав людини, дотримуючись 
стандартів інтерпретації, передбачених ст.ст. 31, 32, 
26 Віденської Конвенції про право міжнародних 
договорів (англ. – VCLT), напрацював власну сис-
тему методів, підходів, принципів – методологію 
інтерпретації, серед яких найбільше уваги приді-
ляє методу консенсусу, судовому активізму, методу 
«балансування».

Важливим підходом в інтерпретаційних механіз-
мах прецедентного права ЄСПЛ є концепція європей-
ського консенсусу. Очевидно, що знання стандартів, 
розроблених Європейським судом із прав людини, 
розуміння процесу і механізмів інтерпретації, вико-
ристовуваних задля їх встановлення, має вирішальне 
значення для їх правильного застосування на наці-
ональному рівні, особливо з урахуванням того, що 
національні суди відіграють важливу роль у процесі 
інтерпретації. 

Європейський консенсус – це концепція, яка 
використовується Судом, і випливає з еволюційного 
характеру тлумачення Європейської конвенції про 
права людини. Як неодноразово заявлялося ЄСПЛ, 
Конвенція є «живим» інструментом для держав-чле-
нів, в яких вона застосовується. Щоб краще зрозуміти 
його, важливо з’ясувати, як принцип консенсусу вико-
ристовується при інтерпретації Конвенції. Суд вико-
ристовує цей принцип як для аргументації широкого 
діапазону розсуду, наданого державам-членам за від-
сутності консенсусу, (що призводить до стагнації роз-
витку прецедентного права), так і для нав’язування 
нових стандартів, коли в більшості країн-членів 
є чітка тенденція динамічної інтерпретації Конвенції. 
Метод консенсусу, безумовно, є виявом еволюційно-
го підходу у роботі Суду, що особливо важливо для 
держав-членів, які мають аналогічні проблеми, хоча 
й обмежує сферу вільного розсуду держави. 

Серед причин використання методу консенсусу 
судді ЄСПЛ виокремлюють такі:

1) посилення легітимності ЄКПЛ у разі еволю-
ційної інтерпретації;

2) необхідність переконання Договірних Сторін 
та ухвалення прийнятних судових рішень;

3) уникнення свавільного прийняття рішень 
(наприклад, коли судді надають перевагу власним 
моральним поглядам);

4) визначення обсягу свободи розсуду;
5) надання допомоги Суду у вирішенні нових 

питань інтерпретації (Конвенції) або питань, що 
мають особливе значення чи є спірними .

Більшість суддів ЄКПЛ (за результатами опи-
тування) переконані, що гнучкий та неавтоматич-
ний підхід Суду до європейського консенсусу може 
забезпечити достатню гарантію проти зловживання 
мажоритарною логікою у практиці ЄСПЛ, і підтри-

мали можливість концептуалізації європейського 
консенсусу як спростовної презумпції, якою можна 
знехтувати, якщо є вагомі причини для цього.

Такий підхід тісно пов’язаний з іншою доктри-
ною – «межею розсуду держав», яка також вико-
ристовується як принцип інтерпретації. «Межа 
розсуду» держав позначає оперативний простір, 
яким користуються національні влади при виконан-
ні своїх зобов’язань із реалізації Конвенції. Таким 
чином, чим обмеженіший ступінь консенсусу, тим 
більша свобода розсуду залишається за держава-
ми (Lautsi v. Italy 18 March 2011).

Суд часто переходить до порівняльного аналізу 
на підтримку своїх правових позицій при інтерпре-
тації Конвенції. У деяких випадках цей метод може 
привести до встановлення європейського консенсу-
су, або «загальноєвропейського стандарту». Однак 
у тексті Конвенції не міститься ні визначення, ні 
критеріїв його використання. Він був розроблений 
на основі прецедентного права і може бути визна-
чений тільки у результаті аналізу справ, в яких він 
використовувався, оскільки Суд ніколи не уточню-
вав, що означає ця концепція. Концепція зазвичай 
аналізується у контексті доктрини меж розсуду, але 
цей підхід не є вичерпним. «Загальноєвропейський 
стандарт» є порівняним поняттям. Як і межа роз-
суду, спосіб його використання Судом, його обсяг 
та визначальні чинники, включені до правових пози-
цій Суду, можуть відрізнятися, зробити його важ-
ливим засобом як для розвитку юриспруденції, так 
й для його стагнації. Ця концепція використовуєть-
ся не тільки для підтримки принципів інтерпретації 
Конвенції, але й також для визначення або уникнен-
ня визначення концепцій, застовуваних у розгляну-
тих ним справах.

Підхід, що відображає природу «живого інстру-
менту» Конвенції, підтримується саме використан-
ням інтерпретаційних принципів, таких як принцип 
«європейського консенсусу», який забезпечує мате-
ріальну основу, необхідну для підтримки аргументів 
Суду, коли він вирішує розвивати свою судову прак-
тику у певному напрямі.

Використання консенсусу на європейському рів-
ні як методу аргументації рішень Суду є необхідним 
і випливає з необхідності легітимності висновків, 
яких він доходить у випадках, переданих для аналі-
зу [7, pp. 534−553]. Система захисту прав людини, 
створена відповідно до Конвенції, має консенсус-
ний характер і, отже, потребує постійної непрямої 
перевірки того напряму, в якому вона розвиваєть-
ся, з боку держав, які її створили, або приєдналися 
до неї пізніше. Суд найкраще резюмував це у своїх 
різних рішеннях, в яких він використовував цей під-
хід. Оскільки Конвенція, перш за все, є системою 
захисту прав людини, Суд має враховувати мінливі 
умови у Договірних Державах і реагувати, напри-
клад, на будь-який консенсус щодо стандартів, які 
мають бути досягнуті. Одним із відповідних факто-
рів у визначенні сфери розсуду, наданої владі, може 
бути наявність взаєморозуміння між законами Дого-
вірних Держав.
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Розробка «єдиного стандарту» прав людини має 
бути поступовим процесом, оскільки вся правова 
база, у принципі ,заснована на згоді держав-членів. 
Таким чином, перш ніж розширювати захист певних 
прав і свобод, Європейський Суд перевіряє ситуацію 
у державах-членах, особливо, коли розглядаються 
делікатні питання.

Європейський Суд використовував різні тер-
міни, посилаючись на концепцію європейського 
консенсусу, призначену для визначення наявності 
спільного європейського підходу. Суд, наприклад, 
використовував фразу «міжнародний консенсус 
між договірними державами Ради Європи» у справі 
Lee v UK  25289/94, 18 January 2001, §95), або «будь-
який європейський консенсус» у справі Evans v. UK 
(6339/05, 10 April 2007, §45), «загальний стандарт 
між державами-членами Ради Європи» у справі 
T. v. UK ( 24724/94, 16 December 1999, §72), «Загаль-
ноєвропейський стандарт» у справі X, Y and Z v. UK 
(21830/93, 22 April 1997, §44), «загальна тенден-
ція»  – Unal Tekeli v. Turkey (29865/96, 16 November 
2004, §61). Ці відмінності у термінології не вплину-
ли на значення юридичних термінів. 

Концепція «європейського консенсусу» зазви-
чай використовується для порівняльного огляду, 
який стосується наявності спільного бачення, осо-
бливо у законодавстві та практиці держав-членів, 
на підставі якої Суд може зробити свої висновки. 
Цей стандарт відіграє ключову роль у широкому або 
більш вузькому розумінні межі розсуду, встановле-
ного у конкретному випадку. Тобто, якщо в Європі 
є консенсус, який суперечить поведінці держави-
відповідача у справі, поданій до Суду на розгляд, 
то Суд може встановити порушення і просити дер-
жаву-відповідача узгодити поведінку із необхідним 
стандартом. З іншого боку, відсутність консенсусу 
у цьому плані призведе до того, що держава вико-
нає зобов’язання просуватися до відповідного стан-
дарту і надане їй право вибору може бути навіть 
ширшим, ніж зазвичай надається щодо певного 
предмета. У справі X and others v. Austria (19010/07, 
19 February 2013, §148) інтерпретувалося, що від-
сутність консенсусу щодо порівняної важливості 
розглянутого інтересу або про найкращі способи 
його захисту (особливо коли справа стосується делі-
катних питань, пов’язаних із мораллю чи етикою), 
виправдовує ширшу свободу розсуду, за винятком 
випадків дискримінаційної поведінки.

У справі Schalk and Kopf v. Austria (30141/04, 
24 June 2010, §§ 105−106) аналізуючи сфери, в яких 
формується консенсус, Європейський суд надав дер-
жавам-членам широку свободу розсуду під час адап-
тації національного законодавства.

У справі Fabris v. France (16574/08, 7 February 
2013, §5611) було встановлено, що Суд буде брати 
до уваги події в державах-членах із питань, що під-
лягають розгляду, і буде реагувати при визначенні 
консенсусу.

У ситуаціях, коли Суд стикається з визначенням 
концепцій, щодо яких немає єдиного підходу на євро-
пейському рівні, свобода розсуду держав-членів буде 

знову переважати, щоб дати їм свободу регулювати 
цей аспект. (як, наприклад, було пояснено у справі 
Mehmet Senturk and Bekir Senturk v. Turkey (13423/09, 
9 April 2013, §107).

Як було встановлено у справі Vallianatos 
and other v. Greece (29381/09, 7 November 2013, 
§9114), якщо консенсус є щодо конкретного питан-
ня, то держава-член, яка поводиться всупереч біль-
шості, має обґрунтувати свій вибір. Крім того, Суд 
має вибрати інструменти та матеріали для аналізу 
існування консенсусу. Аналогічним чином, у справі 
Demir and Baykaya v. Turkey (34503/97, 12 November 
2008, §§ 76−86) Суд прямо заявив, що для досяг-
нення певного висновку він розглядає як відповідне 
національне законодавство та практику, так і елемен-
ти міжнародного права, що мають відношення до 
цього питання. Порівняльний аналіз, як було зазна-
чено у справі Bayatyan v. Armenia (23459/03, 7 July 
2011, §§ 102, 122), має на увазі не тільки порівняння 
ситуації у державах-членах, а й міжнародний кон-
текст, оскільки консенсус за необхідними міжнарод-
ними стандартами є елементом, який Суд розглядає. 
Прикладом зважування на існування історико-полі-
тичних умов, характерних для конкретного району, 
або держави-члена, які можуть служити виправдан-
ням для прийняття поведінки, що суперечить тому, 
що встановлено консенсусом між державами-члена-
ми, є справа Tanase v. Moldova (7/08, 27 April 2010, 
§17217).

Коли йдеться про основні, або «інтимні», права 
заявника, недолік консенсусу буде переважати, щоб 
виправдати надання великої свободи розсуду держа-
ві. З іншого боку, держави, які є першопрохідцями 
у впровадженні нових елементів у національно-
му контексті, навіть за відсутності консенсусу, як 
було пояснено Судом у справі S. and Marper v. UK 
(30562/04, 4 December 2008, §§ 102, 112), мають 
дотримуватися вимог дотримання справедливого 
балансу між розглянутими інтересами. Серед справ, 
в яких Суд використовував європейський консен-
сусний підхід у своєму аналізі, щоб зробити висно-
вок про відсутність порушення у світлі його від-
сутності, є випадки, пов’язані з репродуктивністю 
за допомогою медичних технологій (S.H. v. Austria, 
57813/00, 3 November 2011), зображенням релігій-
них символів (Lautsi and others v. Italy, 30814/06, 
18 March 2011), аборти (A. B. and C. v. Ireland , 
25579/05, 16 December 2010), правові наслідки змі-
ни статі (Hamalainen v. Finland, 37359/09, 16 July 
2014), питання, пов’язані з правом на життя (поча-
ток життя, евтаназія) (Vo v. France, 53924/00, 8 July 
2004; Pretty v. UK, 2346/02, 29 April 2002), усинов-
лення (Kearns v. France, 35991/04, 10 January 2008).

Кілька прикладів, в яких Суд встановив порушен-
ня щодо держави на підставі існування консенсусу 
на європейському рівні, включають справи, що сто-
суються права на ім’я Unal Tekeli v. Turkey (29865/96, 
16 November 2004), рівності дітей, народжених поза 
шлюбом (Mazurek v France, 34406/97, 1 February 
2000), елементів, що визначають злочин зґвалтуван-
ня (M.C. v. Bulgaria, 39272/98, 4 December 200328).
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Очевидно, що аргумент про консенсус (або його від-
сутність) використовувався у рішеннях Суду з широко-
го кола прав, які можуть бути застосовані практично до 
будь-якої юридичної чи моральної дилеми. 

Важливою особливістю інтерпретації ЄКПЛ 
Судом є використання ним розробленого власноруч 
автономного методу, який спирається «переважно на 
внутрішнє право держав-членів та їхні міжнародні 
зобов’язання», але не обмежується значенням окре-
мих понять у рамках національних правових систем, 
а орієнтується на їх зміст у рамках Конвенції, що 
може значно розширювати їх зміст. Водночас Суд 
також використовує методику «балансування», яку 
застосовує у таких випадках:

1) Суд констатував втручання у право, то він 
встановлює чи було таке втручання виправданим 
(пропорційність мети і вимог) (наприклад у справі 
Stoll v. Switzerland (2007));

2) Суд вирішує, чи є невиправдана дискримінація 
при застосуванні ст. 14 ЄКПЛ разом з іншими стат-
тями (Marckx v Belgium (1979));

3) Суд визнає, що певні права мають також 
позитивний вимір у тому сенсі, що вони не тільки 
гарантують відсутність державного втручання, а 
й зобов’язують державу активно захищати ці права 
(Christine Goodwin v. the United Kingdom (2002));

4) Суд час від часу визначає зміст дуже неви-
значених термінів шляхом процесу збалансування 
(Sitaropoulos and Giakoumopoulo v Greece (2012)).

Ще однією важливою особливістю інтерпретацій-
ної діяльності ЄКСЛ є його схильність до «судового 
активізму». Цей термін використовують ще з 1947 р., 
нині він міцно закріпився в науково-категорійному 
апараті дослідників міжнародного та європейського 
права, але вживають у різних значеннях. Як прави-
ло, його використовують для критики суддів, які не 
просто інтерпретують чи застосовують юридичний 
текст в активний спосіб, а вирішують справи, не вра-
ховуючи норму закону, яку мають намір застосувати. 
Або ж його використовують, щоби звинуватити суд-
дів, які не дотримуються принципу доброчесності 
під час винесення рішень.

Під судовим активізмом розуміють випадки, коли 
міжнародні суди виходять у рішеннях за межі форму-
лювань міжнародних договорів, які визначають сфе-
ри дії та наміри держав. Дискусія про судовий акти-
візм міжнародних судів в основному фокусує увагу 
на їх інтерпретаційній та правотворчій активності, 
яка не передбачалася державами при створенні того 
чи іншого міжнародного суду. Діяльність Європей-
ського Суду з прав людини у контексті «судового 
активізму» проявляється у кількох формах. Напри-
клад, О. Євсєєв зазначає, що «судовий активізм» має 
місце, по-перше, тоді, коли у Суду є кілька варіан-
тів тлумачення у рамках його прецедентної прак-
тики, але Суд виходить за ці рамки. По-друге, коли 
Суд здійснює пошук певних процесуальних проце-
дур (автор наводить приклад «катинської справи» 
Janowiec and others v. Russia), коли Суд не відхилив 
подану скаргу як не відповідну критерію ratione 
temporis і відкрив провадження у справі) [3].

У міжнародному судочинстві феномен «судовий 
активізм» характеризується певними особливостя-
ми. По-перше, незалежно від того, чи може інтерпре-
тація розглядатися як судова активність, вона одно-
значно тісно пов’язана із самим текстом договору. 
По-друге, коли міжнародний суддя приймає рішення 
по справі, він має на власний розсуд здійснити інтер-
претацію договору та водночас не відступити від 
загальних принципів інтерпретації міжнародного 
договору. По-третє, міжнародні судді повинні мати 
обмеження на здійснення своїх повноважень [13]. 

Стосовно проблеми «судового активізму» у право-
судді ЄСПЛ, наголосимо, що, незважаючи на гострі 
дискусії з цього питання, до позитивних «активіст-
ських» характеристик у його практиці, можна цілком 
зарахувати розширення судової компетенції та нові 
підходи до інтерпретації договорів (до речі, у вітчиз-
няній науці до цього явища підходять доволі обереж-
но, тому у дослідженнях вітчизняних вчених частіше 
вживається термін «суддівська активність», «суд-
дівський розсуд» [2, c. 16; 5]. На наше переконан-
ня, в контексті сучасних глибоких трансформацій, 
здійснюваних у напрямі об’єктивного міжнародного 
правосуддя, судовий активізм як спосіб усвідомлен-
ня справедливої природи права відображає тенден-
цію, що Суд прагне підвищувати свою активність 
у захисті основоположних прав та об’єктивно від-
ходить від формального (позитивістського) застосу-
вання правових норм.

Функціонування ЄСПЛ саме як суду, його інтер-
претаційний метод побудови цілісної системи за 
допомогою неформального прецеденту та вста-
новлення стандартів шляхом порівняння правових 
норм країн-членів видається доволі легітимним для 
визначення ідентифікуючих еволюційних стандартів 
і максимально сприяє їх встановленню і закріплен-
ню. Обов’язковість рішень ЄСПЛ лише для сторін 
спору не тільки не виключає, а й наполягає на необ-
хідності відповідності законодавства країн-членів 
цим стандартам, які мають бути досить широкими. 
В іншому випадку на нього чекають звинувачення 
у здійсненні правотворчих функцій (зокрема, при-
йнятті «законодавчих» рішень), однак занадто широ-
кі стандарти неймовірно ускладнюють його функці-
онування.

Висновки. Отже, особливостями інтерпретацій-
ної діяльності Європейського суду з прав людини 
є особливий характер міжнародних договорів щодо 
прав людини загалом та Європейської Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 р. зокрема, що зумовлює актуалізацію їх інтер-
претації в контексті об’єкта і мети договорів, тобто 
фокусування уваги на захисті прав конкретної особи, 
а не намірах держав-членів під час укладання ЄКПЛ. 
Також мають місце особливості інтерпретації інсти-
туційного характеру, які створювали певні відмін-
ності на різних етапах організаційної трансформації 
діяльності ECHR. Але верховенство права утворює 
центральний принцип інтерпретації Конвенції.

Європейський Суд із прав людини, дотриму-
ючись стандартів інтерпретації, передбачених 



219

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019
 
ст.ст. 31, 32, 26 Віденської Конвенції про право 
міжнародних договорів (англ. – VCLT), напрацю-
вав власну систему методів, підходів, принципів – 
методологію інтерпретації, серед яких найбільше 
уваги приділяє методу консенсусу, судовому акти-
візму, методу «балансування». ЄСПЛ демонструє 
дедалі більшу прихильність до еволюційного мето-
ду інтерпретації, застосовуючи доктрину «живо-
го інструменту», проте завжди спирається на 
ґрунтовне вивчення внутрішнього законодавства 
держав-членів, їхніх міжнародних зобов’язань 
та правореалізаційну практику. Консенсусний 
метод, який ЄСПЛ здебільшого використовує щодо 
інтерпретації, дещо не вписується у передбачені 
п. 3 ст. 31 VCLT правила. Нерідко під час обгово-

рення та в судових рішеннях йдеться про викорис-
тання цілеспрямованого підходу, насамперед, щодо 
об’єкта та мети, контексту та подальшої практики 
задля підвищення стандартів прав людини. Іноді 
це сприяє прискоренню еволюції/реформуванню 
позитивних змін національного законодавства, а 
іноді констатує регрес у внутрішньому праві. Проте 
ЄСПЛ більш схильний апелювати до інтерпретації 
правових норм, аніж до процесу їх застосування.

Консенсусне розслідування дає змогу ЄКПЛ 
прив’язувати свої рішення до темпів зміни наці-
онального законодавства, визнаючи політичний 
суверенітет держав-респондентів і водночас легіти-
мізувати власні рішення проти них, дотримуючись 
принципів демократичної правової держави.
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