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РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

УДК 340.132.6

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

Береза Н.В.,
старший викладач кафедри кримінального права та процесу 

Тернопільський національний економічний університет

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем сучасності – питанню правових основ діяльності інституту адвокатури 
в Україні, оскільки без створення гарантій для захисту прав людини, без забезпечення механізму функціонування цього специфічного 
демократичного інституту, яким є адвокатура, розбудова правової держави є неможливою.

Ключові слова: адвокатура, адвокат, адвокатська діяльність, правові основи діяльності адвокатури, закон, Конституція – основний 
закон.

Береза Н.В. / ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В УКРАИНЕ / Тернопольский национальный эко-
номический университет, Украина

Статья посвящена освещению одной из актуальных проблем современности – вопросу правовых основ деятельности института ад-
вокатуры в Украине, поскольку без создания гарантий для защиты прав человека, без обеспечения механизма функционирования этого 
специфического демократического института, каким является адвокатура, развитие правового государства невозможно.

Ключевые слова: адвокатура, адвокат, адвокатская деятельность, правовые основы деятельности адвокатуры, Конституция –  
основной закон.

Bereza N.V. / LEGAL FRAMEWORK OF ADVOCACY INSTITUTE IN UKRAINE / Ternopil National Economic University, Ukraine
The article deals with one of the keen problems of our time – the question of the legal basis for the legal profession in Ukraine. Whereas, not 

having established guarantees for the protection of human rights, not having provided a specific mechanism of functioning for democratic institu-
tions, which advocacy is, it is impossible to build the rule of law.

Foreign and Ukrainian modern lawyers, scholars, scientists in the theory of human rights pay attention in their writings for the activities of the 
legal profession. However, the main source of our study is regulations of governing the activities in the advocacy in the modern period. Therefore, 
the purpose of the article is the study of legislation, covering not only the laws but also regulations of government ministries and agencies, which 
will enable us to form the legal basis of the hierarchy for the legal profession in Ukraine in order of importance.

An extremely important step in the realization of the guaranteed basic law of Ukraine – the Constitution, is the mechanism of human rights 
protection and immediate legal prerequisite for the functioning of the legal profession, i.e. acting Law of Ukraine «On Advocacy and Advocate’s 
Activity» adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on July 5, 2012. This law states that advocacy in Ukraine operates on the principles of the 
rule of law, legality, independence, confidentiality and avoidance of interest and advocacy conflicts; it is recognized as an independent profes-
sional advocate for the implementation of the activities for defense, representation and provision of other types of legal assistance.

Due to the Law of Ukraine «On Advocacy and Advocate’s Activity» legal framework of the legal profession is close to the internationally  
recognized democratic standards, and this in turn should provide lawyers professional legal assistance to anyone who needs it. It has been 
improved the procedure for admission to the legal profession, defined types and guarantees of advocacy, cleared out the system of the legal 
profession. It has also been introduced the Unified Register of Advocates in Ukraine, established an effective mechanism for disciplinary lawyers 
and regulated the participation of advocates from the foreign states in the implementation of advocacy in Ukraine and demarcated relationship 
Advocacy and the state, which is an essential guarantee of the independence of the Advocacy.

Key words: advocacy, advocate, advocate’s activity, legal framework for the legal profession, law, Constitution – fundamental law.

До питання про діяльність інституту адвокатури звер-
талися у своїх працях як зарубіжні, так і сучасні україн-
ські юристи, науковці, вчені в галузі теорії прав людини. 
Проте,  основним  джерелом  нашого  дослідження  будуть 
нормативно-правові  акти,  що  регулюють  діяльність  ад-
вокатури  у  сучасний  період. Відтак, метою статті  є  до-
слідження актів законодавства, які охоплюють не лише за-
кони, але й нормативні акти уряду, міністерств і відомств, 
що  дозволить  нам  сформувати  ієрархію  правових  основ 
діяльності інституту адвокатури в Україні у порядку зна-
чимості (важливості).

Конституція України – це Основний закон, на основі 
якого, згідно з яким і не всупереч якому приймаються усі 
інші нормативно-правові акти. 

Щодо діяльності адвокатури, то Конституція України 
(ч. 2 ст. 59) проголошує, що «для забезпечення права на 
захист від обвинувачення та надання правової допомоги 
при вирішенні справ у судах та інших державних органах 
в Україні діє адвокатура» [1]. З наведеного бачиться, що 
саме  це  конституційне  положення  закладає  загальні  за-

конодавчі  засади  діяльності  цього  правового  інституту, 
розкриває його роль, завдання й повноваження.  Із зазна-
ченої ст. 59 Конституції України випливає, що всі інші, не 
названі у ч. 2 цієї статті види правової допомоги (напри-
клад,  представництво  інтересів  фізичних  та  юридичних 
осіб),  не  становлять  виключної  компетенції  адвокатури, 
вона вправі здійснювати й усі не заборонені законом види 
правової допомоги. Власне, тим, що стаття, присвячена ді-
яльності адвокатури, уміщена в розділі II Основного Зако-
ну «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», 
підкреслюється особливий характер даного правового ін-
ституту, діяльність якого спрямована на допомогу держа-
ві і людині у виконанні нею певних функцій, визначених 
Конституцією України [1].

З  описаного  вбачається,  що  зазначена  норма  –  це 
єдина в Конституції України норма, в  якій  зустрічається 
слово «адвокатура». Проте, ще кілька статей Конституції 
України  в  тому чи  іншому  аспекті  торкаються діяльнос-
ті  української  адвокатури  з  надання  правової  допомоги. 
Так, ч. 4 ст. 29 Конституції України передбачає право за-
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арештованого  чи  затриманого  користуватися  правовою 
допомогою захисника. Стаття 63 гарантує підозрюваному, 
обвинуваченому та підсудному право на захист. Слід та-
кож зазначити, що права і свободи, передбачені ст. 29, 59, 
63, не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного або 
надзвичайного  стану  (ст.  64 Конституції України),  тобто 
право на захист, згідно з Конституцією України, є правом 
абсолютним, і тому будь-яке втручання у здійснення цього 
права з боку держави має визнаватися неправомірним [1].

Отже,  проаналізувавши  зазначені  статті  Конституції 
України, можна дійти висновку, що види діяльності,  по-
кладені  на  адвокатуру,  чітко  розмежовані:  забезпечення 
права  на  захист  від  обвинувачення  та  надання  правової 
допомоги.

Надзвичайно важливим кроком в реалізації гарантова-
ного Основним Законом України механізму захисту прав 
людини  та  безпосередньою  правовою  умовою  забезпе-
чення функціонування інституту адвокатури є діючий За-
кон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
ухвалений Верховною Радою України 05 липня 2012 року. 
Даний  Закон  проголошує,  що  адвокатура  України  здій-
снює свою діяльність на принципах верховенства права, 
законності, незалежності, конфіденційності та уникнення 
конфлікту  інтересів, а адвокатська діяльність ним визна-
ється як незалежна професійна діяльність адвоката щодо 
здійснення захисту, представництва та надання інших ви-
дів правової допомоги [2].

В цілому Закон України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» складається з десяти розділів, а саме:

– Розділ І Загальні положення (статті 1-5).
Цей розділ визначає адвокатуру України як недержав-

ний самоврядний  інститут, що забезпечує здійснення за-
хисту,  представництва  та  надання  інших  видів  правової 
допомоги на професійній основі, а також самостійно вирі-
шує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, 
встановленому Законом.

Адвокатуру України складають усі адвокати України, 
які мають право здійснювати адвокатську діяльність. 

З метою забезпечення належного здійснення адвокат-
ської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяль-
ності,  захисту професійних прав адвокатів,  забезпечення 
високого професійного рівня адвокатів та вирішення пи-
тань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні 
діє адвокатське самоврядування [2]. 

З наведеного розуміємо, що адвокатура – це недержав-
ний самоврядний  інститут, який самостійно вирішує пи-
тання своєї організації і діяльності та основним завданням 
якого є надання фізичним і юридичним особам усіх видів 
юридичної допомоги на професійній основі.

Тобто,  не  дивлячись  на  те,  що  адвокатура  виконує 
функцію особливої державної ваги – захист прав і закон-
них інтересів громадян, вона не є державною структурою, 
а  є  професійним  об’єднанням,  незалежним  від  органів 
влади. Відповідно,  адвокат  –  не  державний  службовець, 
а  людина  вільної  професії, що  незалежна  від  державної 
влади та громадськості. Власне лише за таких умов і в та-
кому статусі адвокатура та адвокати можуть дебатувати з 
державним обвинуваченням, виявляти та виправляти по-
милки слідства та суду.

– Розділ II Набуття права на заняття адвокатською ді-
яльністю,  організаційні  форми  адвокатської  діяльності 
(статті 6-18).

Даний розділ визначає хто, за яких умов, на яких під-
ставах, згідно яких вимог може бути адвокатом. Йдеться 
мова також про складення кваліфікаційного іспиту, стажу-
вання адвоката, присягу адвоката, адвокатське бюро, адво-
катське об’єднання, єдиний реєстр адвокатів, об’єднання 
адвокатів, що, в свою чергу, створило передумови до при-
йняття ряду нормативно-правових актів, які допомагають 
детальніше  врегулювати  право  на  заняття  адвокатською 
діяльністю.

–  Розділ  III  Види  адвокатської  діяльності,  права  і 
обов’язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності (стат-
ті 19-25).

Мова йде про те,  які  саме є види адвокатської діяль-
ності,  про  професійні  права  і  обов’язки  адвоката,  про 
адвокатську  таємницю,  гарантії  адвокатської  діяльності, 
адвокатський  запит,  надання  адвокатом безоплатної пра-
вової допомоги, що теж тягне за собою розроблення і за-
стосування окремих положень і програм з метою надання 
якісних адвокатських послуг.

–  Розділ  IV  Договір  про  надання  правової  допомоги 
(статті 26-30).

Даний розділ визначає підстави для здійснення адво-
катської  діяльності, форму  та  зміст договору про надан-
ня правової допомоги, підстави для відмови в укладенні 
договору  про  надання  правової  допомоги,  припинення, 
розірвання  договору  про  надання  правової  допомоги,  а 
також дається чітке визначення поняттю «гонорар», поря-
док обчислення гонорару, умови для встановлення розміру 
гонорару; зазначається, які документи посвідчують повно-
важення адвоката на надання правової допомоги, а також 
обумовлюється винагорода за якісно виконану роботу.

– Розділ V Зупинення та припинення права на заняття 
адвокатською діяльністю (статті 31,32).

Регламентуються  умови  зупинення  права  на  заняття 
адвокатською діяльністю, умови поновлення права на за-
няття адвокатською діяльністю, умови припинення права 
на заняття адвокатською діяльністю, умови накладення на 
адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення 
та позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, 
внесення відомостей до Єдиного державного реєстру ад-
вокатів України відомостей про зупинення та припинення 
права на заняття адвокатською діяльністю.

– Розділ VI Дисциплінарна відповідальність адвоката 
(статті 33-42).

Деталізуються загальні умови дисциплінарної відпові-
дальності адвоката, підстави для притягнення адвоката до 
дисциплінарної  відповідальності,  види  дисциплінарних 
стягнень, строки застосування дисциплінарних стягнень, 
ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність 
адвоката, стадії дисциплінарного провадження, перевірка 
відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, по-
рушення  дисциплінарної  справи,  розгляд  дисциплінар-
ної  справи, прийняття рішення у дисциплінарній справі, 
оскарження рішення у дисциплінарній справі.

– Розділ VII Адвокатське самоврядування (статті 43-58).
Регулюються  засади та  завдання адвокатського  само-

врядування,  діяльність  національної  асоціації  адвокатів 
України,  організаційні  форми  адвокатського  самовряду-
вання,  проведення  конференції  адвокатів  регіону,  діяль-
ність ради адвокатів регіону, представництво голови ради 
адвокатів  регіону,  діяльність  кваліфікаційно-дисциплі-
нарної  та  вищої  кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії 
адвокатури, діяльність ревізійної комісії адвокатів регіону 
та вищої ревізійної комісії адвокатури, процедура прове-
дення з’їзду адвокатів України, діяльність Ради адвокатів 
України, представництво голови Ради адвокатів України, 
обов’язковість  рішень  органів  адвокатського  самовряду-
вання, фінансове  забезпечення органів адвокатського са-
моврядування.

– Розділ VIII Здійснення в Україні адвокатської діяль-
ності адвокатом  іноземної держави. Особливості статусу 
адвоката іноземної держави (статті 59-61).

Описується  процедура  набуття  адвокатом  інозем-
ної держави права на заняття адвокатською діяльністю в 
Україні, особливості статусу адвоката іноземної держави, 
відповідальність  адвоката  іноземної  держави,  відносини 
адвоката іноземної держави з органами адвокатського са-
моврядування.

–  Розділ  IX  «Прикінцеві  положення»  інформує  про 
день набрання чинності Закону України «Про адвокатуру 
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та адвокатську діяльність» та його окремих статей і поло-
жень, про визнання певного переліку законодавчих актів 
такими, що втратили чинність, про внесення змін до від-
повідних нормативно-правових актів.

– Розділ X «Перехідні положення» деталізує повнова-
ження діяльності інституту адвокатури у відповідності із 
вимогами чинного законодавства [2].

Проте,  Конституція  України  та  Закон  України  «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» – це не вичерпний 
перелік нормативно-правових актів, які є основою право-
вої діяльності  інституту адвокатури. Власне, виходячи  із 
їх змісту, розроблено положення, програми, правила, по-
рядки,  що  дозволяють  чітко  і  детально  регламентувати 
адвокатську  діяльність  в  Україні.  Розглянемо  ті,  які,  на 
нашу  думку,  мають  визначальне  значення  для  інституту 
адвокатури.

Зокрема,  це  Правила  адвокатської  етики,  які  затвер-
джено Установчим З’їздом адвокатів України 17 листопа-
да 2012 року. Ці Правила мають на меті уніфіковане закрі-
плення традицій і досвіду української адвокатури в сфері 
тлумачення норм адвокатської етики, а також загальновиз-
наних деонтологічних норм і правил, прийнятих у міжна-
родному адвокатському співтоваристві. Правила слугують 
обов’язковою  для  використання  адвокатами  системою 
орієнтирів  при  збалансуванні,  практичному  узгодженні 
ними своїх багатоманітних та іноді суперечливих профе-
сійних прав та обов’язків відповідно до статусу, основних 
завдань адвокатури та принципів її діяльності, визначених 
Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» та  іншими законодавчими ак-
тами України, а також закріплюють єдину систему крите-
ріїв оцінки етичних аспектів поведінки адвоката у дисци-
плінарному провадженні  кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури [3].

Наступним є Положення про Раду адвокатів України, 
що затверджено Установчим З’їздом адвокатів України 17 
листопада 2012 року зі змінами, затвердженими позачер-
говим З’їздом адвокатів України 26-27 квітня 2014 року, і 
визначає її повноваження, порядок формування та діяль-
ності. Оскільки дане Положення затверджується Установ-
чим З’їздом адвокатів України, то зміни та доповнення до 
нього вносяться виключно З’їздом адвокатів України. Рада 
адвокатів  України  не  має  статусу  юридичної  особи.  До 
складу Ради адвокатів України входить тридцять членів – 
адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не 
менше п’яти років: по одному представнику від кожного 
регіону,  які  обираються конференцією адвокатів регіону, 
а  також  голова  та два  заступники  голови Ради  адвокатів 
України, які обираються З’їздом адвокатів України [4].

Далі  –  це  Положення  про  Вищу  кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію адвокатури, яке затверджено Установ-
чим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року, і є 
установчим документом, що  затверджується Установчим 
З’їздом адвокатів України. Зміни та доповнення до Поло-
ження  про  Вищу  кваліфікаційно-дисциплінарну  комісію 
адвокатури вносяться З’їздом адвокатів України. Цим По-
ложенням  визначаються  повноваження,  порядок  форму-
вання та діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури [5].

Положення про внески на забезпечення реалізації ад-
вокатського самоврядування затверджене Рішенням Ради 
адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 72 із зміна-
ми та доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів 
України від 4-5 липня 2014 року № 75. Це Положення ви-
значає порядок сплати, розподілу та використання внесків 
на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 
у структурі Національної асоціації адвокатів України, від-
повідно до положень Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» [6].

Ще  один  надзвичайно  важливий  документ  –  це  По-
рядок підвищення кваліфікації адвокатами України, який 

затверджено  рішенням  Ради  адвокатів України  16  люто-
го 2013 року зі змінами від 27 вересня 2013 року. Даний 
Порядок  визначає  загальну  організацію  процесу  підви-
щення  кваліфікації  адвокатів,  види  та  професійні  про-
грами  підвищення  кваліфікації,  оцінювання  отриманих 
результатів тощо. Дія Порядку поширюється на адвокатів, 
які  здійснюють  адвокатську  діяльність  у формах,  визна-
чених  Законом України  «Про  адвокатуру  та  адвокатську 
діяльність». Підвищення свого професійного рівня (підви-
щення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком 
адвокатів,  дотримання  якого  має  забезпечувати  безпе-
рервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх 
професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спе-
ціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері 
діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного 
досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією 
про зміни у чинному законодавстві та практиці його засто-
сування. Загальна організація процесу підвищення квалі-
фікації  адвокатів  в  Україні  здійснюється  Національною 
асоціацією адвокатів України, Радою адвокатів України та 
реалізується Національною асоціацією адвокатів України, 
радами  адвокатів  регіону,  вищою  кваліфікаційно-дисци-
плінарною комісією адвокатури та кваліфікаційно-дисци-
плінарними комісіями адвокатури [7].

Положення про комісію з оцінювання якості, повноти 
та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 
допомоги має особливе значення. Це Положення визначає 
порядок  організації  та  діяльності  комісій  з  оцінювання 
якості, повноти та своєчасності надання адвокатами без-
оплатної правової допомоги

Комісія з оцінювання якості, повноти та своєчасності 
надання адвокатами безоплатної правової допомоги є по-
стійно  діючим  колегіальним  органом,  який  утворюється 
радою адвокатів регіону. Комісія підконтрольна та підзвіт-
на раді адвокатів регіону. Завданням Комісії є здійснення 
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адво-
катами безоплатної первинної правової допомоги за звер-
ненням органів місцевого самоврядування та безоплатної 
вторинної  правової  допомоги  –  за  зверненням  центрів  з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги відпо-
відно до стандартів якості надання безоплатної правової 
допомоги [8].

Положення про ордер адвоката та порядок ведення ре-
єстру ордерів встановлює єдині для всіх адвокатів Украї-
ни правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку 
ордера  –  письмового  документа, що  посвідчує  повнова-
ження адвоката на надання правової допомоги у випадках, 
встановлених Законом України від 05 липня 2012 року № 
5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ін-
шими законами України. В Україні встановлюється єдина, 
обов’язкова для всіх адвокатів, типова форма ордера адво-
ката, яку затверджує Рада адвокатів України. Бланки орде-
рів виготовляються друкарським способом на замовлення 
Ради адвокатів регіону (АР Крим, областей, міст Києва та 
Севастополя),  в  порядку  встановленому  цим  Положен-
ням, і, як виняток, можуть бути виготовлені на замовлення 
Ради адвокатів України [9].

Положення  про  помічника  адвоката, що  затверджено 
відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську  діяльність»,  визначає  єдині  засади  організа-
ції, правовий статус та умови діяльності особи, яка займає 
посаду помічника адвоката та регламентує умови і поря-
док використання адвокатами при здійсненні своєї профе-
сійної діяльності праці помічників [10].

Порядок  допуску  до  складення  кваліфікаційного  іс-
питу, порядок складення кваліфікаційного іспиту та мето-
дика оцінювання результатів складення кваліфікаційного 
іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяль-
ністю в Україні розроблено і затверджено Радою адвока-
тів України на виконання положень Закону України «Про 
адвокатуру  та  адвокатську  діяльність».  Даний  Порядок 
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визначає перелік документів, що подаються особами, які 
виявили бажання складати кваліфікаційний іспит для на-
буття права на заняття адвокатською діяльністю, правила 
допуску до складення кваліфікаційного іспиту, складення 
кваліфікаційного  іспиту, оцінювання результатів кваліфі-
каційного  іспиту  та  прийняття  рішення  за  результатами 
складення  кваліфікаційного  іспиту  регіональними  квалі-
фікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури [11].

Програма складання кваліфікаційного іспиту поділена 
на дві частини. Перша – складання письмового іспиту. На-
лічує чотири напрямки для правової підготовки – складан-
ня  цивільних  процесуальних  документів,  господарських 
та  адміністративних  процесуальних  документів,  кримі-
нальних процесуальних документів та процесуальних до-
кументів щодо адміністративних правопорушень, а також 
складання  висновку  щодо  правової  позиції  та  тактики 
захисту  або надання  іншої правової  допомоги по фабулі 
наданої справи

Друга – складання усного іспиту. Налічує 15 напрямків для 
правової підготовки, кожен з яких включає 22 питання [12].

Програма  проходження  стажування  для  отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською ді-
яльністю передбачає всебічне і повне вивчення організації 
адвокатури та специфіки адвокатської діяльності в Укра-
їні, набуття практичних знань  і навичок, необхідних для 
здійснення адвокатської діяльності, підвищення теоретич-
ного рівня у відповідних галузях права [13].

Положення про організацію та порядок проходження 
стажування для отримання особою свідоцтва про право на 
заняття  адвокатською  діяльністю  затверджене  рішенням 
Ради адвокатів України 16 лютого 2013 року. Цим Поло-
женням  регулюється  порядок  проходження  стажування 
особами,  які  успішно  склали  кваліфікаційний  іспит  за 
Програмою  складення  кваліфікаційного  іспиту,  затвер-
дженою Радою адвокатів України, та отримали відповідне 
свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

Крім  цього,  Положенням  визначено  повноваження 
ради адвокатів України по організації стажування, повно-
важення ради адвокатів регіону по організації стажуван-
ня та видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю,  порядок  укладення  договору  на  керівництво 
стажуванням та оприлюднення інформації про адвокатів – 
керівників  стажування,  порядок  підготовки  та  подання 
звітів, їх оцінка тощо [14].

На завершення необхідно наголосити, що завдяки при-
йняттю  Закону України  «Про  адвокатуру  та  адвокатську 

діяльність»  правові  основи  діяльності  інституту  адвока-
тури наближено до загальновизнаних міжнародних демо-
кратичних стандартів, а це, в свою чергу, повинно забезпе-
чити надання адвокатами професійної правової допомоги 
кожному, хто її потребує. Удосконалено порядок допуску 
до  професії  адвоката,  визначено  види  та  гарантії  адво-
катської  діяльності,  чітку  систему органів  адвокатського 
самоврядування, запроваджено ведення Єдиного реєстру 
адвокатів України, встановлено дієвий механізм дисциплі-
нарної  відповідальності  адвокатів,  а  також  врегульовано 
питання  участі  адвокатів  іноземних держав  у  здійсненні 
адвокатської  діяльності  на  території України  та  розмеж-
овано взаємовідносини адвокатури та держави, що є сут-
тєвою гарантією незалежності адвокатури.

Отже,  правовою  основою  діяльності  інституту  адво-
катури в Україні є такі найважливіші нормативно-правові 
акти, як:

1. Конституція України (зокрема статті 29, 59, 63).
2.  Закон України «Про  адвокатуру  та  адвокатську ді-

яльність».
3. Правила адвокатської етики.
4. Положення про Раду адвокатів України.
5. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінар-

ну комісію адвокатури.
6. Положення про щорічні внески адвокатів на забез-

печення реалізації адвокатського самоврядування.
7. Порядок підвищення кваліфікації адвокатами Укра-

їни.
8. Положення про комісію з оцінювання якості, повно-

ти та своєчасності надання адвокатами безоплатної право-
вої допомоги.

9. Положення про ордер адвоката та порядок ведення 
реєстру ордерів.

10. Положення про помічника адвоката.
11.  Порядок  допуску  до  складання  кваліфікаційного 

іспиту, порядок складання кваліфікаційного іспиту та ме-
тодика  оцінювання  результатів  кваліфікаційного  іспиту 
для набуття права на  заняття адвокатською діяльністю в 
Україні.

12. Програма складання кваліфікаційного іспиту.
13. Програма проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською ді-
яльністю.

14. Положення про організацію та порядок проходжен-
ня стажування для отримання особою свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю.
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МІКРОРІВНЕВІ ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 
НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ
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історії держави і права та міжнародного права
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Стаття присвячена дослідженню мікрорівневих зовнішніх факторів, що впливають на формування правової свідомості молоді. Зо-
крема як останні розглядаються сім’я та найближче соціальне оточення молодої людини (друзі, товариші, знайомі, сусіди тощо). Вста-
новлюються особливості впливу кожного з цих факторів на формування правової свідомості молоді.

Ключові слова: правова свідомість, молодь, формування правової свідомості молоді, мікрорівневі зовнішні фактори, сім’я, най-
ближче соціальне оточення.

Ермоленко Д.А. / МИКРОУРОВНЕВЫЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ /  
Классический приватный университет, Украина

Статья посвящена исследованию микроуровневых внешних факторов, влияющих на формирование правового сознания молодежи. 
В частности в качестве последних рассматриваются семья и ближайшее социальное окружение молодого человека (друзья, товарищи, 
знакомые, соседи и т. д.). Устанавливаются особенности влияния каждого из этих факторов на формирование правового сознания мо-
лодежи.

Ключевые слова: правовое сознание, молодежь, формирование правового сознания, микроуровневые внешние факторы, семья, 
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Yermolenko D.O. / MICRO-LEVEL EXTERNAL FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF LEGAL CONSCIENCE OF YOUTH / 
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The article investigates the micro-level of external factors influencing the formation of legal consciousness of youth.
The features of the concept of «factor of formation of legal consciousness of young people». It is concluded that the formation of legal 

consciousness of young people is the result of interaction with other individuals, social groups and the state by intellectual assimilation received 
statements of legal phenomena.

It is argued that the factors that affect the formation of the legal consciousness of youth constitute two groups, which differ in the direction 
of impact: Internal – the individual characteristics of each young person; external – the activities of other entities, aimed at creating the legal 
consciousness of youth.

External factors that influence the formation of the legal consciousness of youth can be divided into three levels: macro, meso and micro 
level. In addition, all of these factors are divided into institutional (combine certain social institutions) and natural (the majority opinion, the informal 
leader of the patterns of behavior etc.). Require special attention institutional factors, because they are consciously and purposefully influence 
the legal consciousness of youth.

As micro leveled external factors are considered family and the immediate social environment of young people (friends, neighbors etc.). We 
establish features of influence of each of these factors on the formation of legal consciousness of youth.

Key words: legal consciousness, young people, formation of legal consciousness, micro-level external factors, family, immediate social 
environment.

Правосвідомість  людини не  виникає  з моменту  на-
родження, вона формується поступово та тривалий час 
у  міру  дорослішання  протягом  усього  життя  людини. 
На  думку  Н.  Ю.  Євплової,  тривалість  у  часі  процесу 
формування  правосвідомості  «практично  збігається  з 
набуттям  індивідом  дієздатності, що  знайшло  своє  ві-
дображення у нормах цивільного, кримінального та ад-
міністративного права,  які містять положення про  вік, 
при  настанні  якого  суб’єкт може  бути  притягнутий  до 
відповідальності» [1, c. 90]. Такий підхід заснований на 
презумпціях досягнення чи недосягнення індивідом ви-
значеного  законодавцем  середнього  рівня  правосвідо-
мості, який окреслює вікові рамки, що закладені в низці 
галузевих правових інститутів. Встановлення вказаних 

презумпцій  дає  змогу  визначити  рівень  правових  пре-
тензій до особистості, заходи необхідної правової допо-
моги  індивіду у  зв’язку з недосягненням ним необхід-
ного рівня правосвідомості.

Формування  правосвідомості  молоді  не  обмежується 
досягненням вікових меж, цей механізм набагато складні-
ший. Він зумовлений рядом факторів.

Поняття  «фактор  формування  правосвідомості»  осо-
бистості використовується у вітчизняній науці із середини 
80-х рр. минулого століття. Зазвичай під цим терміном ро-
зуміється «умова, що впливає на формування правосвідо-
мості особистості, тобто явище матеріального чи духовно-
го життя, яке викликає певні кількісні та якісні зміни у її 
функціонуванні. У вузькому значенні він означає фактор, 
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який  є  важливим для реалізації  явища,  але не породжує 
його безпосередньо, як це властиве причині» [2, c. 96].

Проблема визначення факторів, що впливають на фор-
мування  правосвідомості  молоді,  сьогодні  є  дуже  акту-
альною, адже має вже не лише науково-теоретичний, а й 
практичний характер і потребує більш глибокого вивчення 
у наукових дослідженнях. Знання факторів, що впливають 
на свідомість молоді, дають змогу визначити певні напря-
ми практичної роботи щодо формування правосвідомості, 
конкретні рекомендації щодо організації правовиховного 
процесу,  який  передбачає  свідомий  і  цілеспрямований 
вплив на молодь, соціальне середовище, джерела правової 
інформації та її засвоєння.

Існують різні точки зору щодо того, які фактори форму-
вання правосвідомості молоді можна назвати основними. 
Так, Є. Ф. Сулімов вважав, що «формування соціального 
суб’єкта відбувається під впливом двох взаємопов’язаних 
факторів: об’єктивних умов життя і діяльності та вихован-
ня» [3, c. 8-9].

Розглядаючи  проблеми  соціального  впливу  на  індиві-
да, В. С. Олейников виділяє три «сфери впливу на правову 
свідомість особистості: 1) неконтрольований, ненавмисний 
вплив на людину умов її життя, повсякденного побуту, ото-
чуючого середовища; 2) цілеспрямований вплив на особис-
тість батьків, працівників освіти та культури, державних та 
громадських  організацій;  3)  самовплив  (самовиховання), 
що має місце у певному віці та спирається на розвинуті до 
певного рівня інтелект та волю» [4, c. 142, 154]. Виходячи 
з цього, можна виділити три основних фактори формуван-
ня правосвідомості молоді: безпосередній правовий вплив, 
опосередкований  правовий  вплив  та  передача  знань,  цін-
ностей, установок.

Три  фактори  формування  правосвідомості  визначає  і  
С. Г. Спасибенко: «соціальне середовище, власне вихован-
ня та практична діяльність особистості, в якій вона змінює 
свою власну природу» [5, c. 11]. Аналогічний підхід засто-
совує С. М. Ковальов, який також виділяє три фактори, але 
останній він визначає як свідомий цілеспрямований вплив 
людини на саму себе, тобто самовиховання [6, c. 3].

Розбіжності в поглядах дослідників з приводу кількос-
ті основних факторів формування правосвідомості молоді, 
на нашу думку, є наслідком того, що більшість дослідників 
вважає, що «можуть бути ситуації, коли діяльність  (само-
виховання) особистості виходить за рамки виховного про-
цесу» [2, c. 97]. Однак при цьому важко заперечувати той 
реальний факт, що самовиховання тісно пов’язане з вихо-
ванням і є, по суті, його невід’ємною складовою.

На  процес  формування  правової  свідомості  молодої 
людини, вважає С. С. Яхонтов, впливає сукупність взаємо-
діючих факторів, а саме: а) безпосередні умови життя й ро-
боти; б) організована система навчання та виховання; в) за-
соби масової інформації. Але вчений не обмежується цими 
трьома  факторами,  зазначаючи,  що  при  цьому  динаміка 
домінуючих у правовій свідомості молоді поглядів прямо 
пов’язана із соціально-економічною та політичною ситуа-
цією, що  склалася  в  суспільстві. Відповідно радикальний 
вплив на цю динаміку в бажаному для суспільства напрямі 
можливий лише в контексті конкретних позитивних змін у 
суспільному розвитку [7, c. 209].

На  формування  правосвідомості  молодої  людини,  за-
значає М. М. Марченко, впливають такі фактори: світогляд-
ні аспекти, ідеологія як вираження інтересів класу, соціаль-
ної групи; здобута особою освіта, професійна належність, 
ставлення до релігії, проживання в місті чи сільській міс-
цевості, побутове середовище, у тому числі можливе спіл-
кування  з  особами,  що  були  в  місцях  позбавлення  волі; 
правові  уявлення  про  справедливість,  усвідомлення  прав 
та обов’язків людини, дозволів та заборон [8, c. 354-364].  
М. К. Горбатова, О. В. Надигіна та О. С. Носакова пропо-
нують доповнити цей перелік факторів такими:  історична 
інертність  правосвідомості,  що  знаходить  прояв  у  пере-

конанні  населення  в  недотриманні  законів  самим  законо-
давцем  та  практичній  можливості  ігнорування  норм,  що 
містяться в нормативно-правових актах; громадська думка; 
постійна  зміна  державою  правових  поглядів, що  виража-
ється у  зміні правових норм,  які містяться в нормативно-
правових актах,  та призводить до «розшарування» право-
свідомості; інформаційні технології [9, c. 269-270].

Отже,  слід  визнати,  що  формування  правосвідомості 
відбувається  у  результаті  взаємодії  особистості  з  іншими 
індивідами,  соціальними  групами  та  державою  шляхом 
інтелектуального  засвоєння  отриманих  відомостей  про 
правові  явища  та  психологічного  вироблення  власного 
ставлення  суб’єкта  до  цих  правових  явищ.  Таким  чином, 
фактори,  що  впливають  на  формування  правосвідомості 
молоді,  утворюють дві  великі  групи,  які  відрізняються  за 
напрямом впливу на свідомість: внутрішні – індивідуальні 
особливості кожної молодої людини; зовнішні – діяльність 
інших  суб’єктів,  спрямована  на  формування  правосвідо-
мості молоді.

Зовнішні  фактори,  що  впливають  на  правосвідомість 
молоді,  Н. Ю.  Євплова  поділяє  на  офіційні  (органи  дер-
жавної влади та їх посадові особи, міжнародні організації, 
освітні заклади, державні засоби масової інформації) та не-
офіційні (релігійна конфесія, соціально-демографічна гру-
па, колектив, лідери – «зразки для наслідування», індустрія 
розваг, недержавні засоби масової інформації) [1, c. 92-93]. 
Г. Р. Ішкільдіна до факторів, що зовні впливають на право-
свідомість,  зараховує:  панівний  у  суспільстві;  соціально-
економічний устрій; політичний режим; ідеологію; законо-
давство; моральну атмосферу; традиції; загальну освіту та 
спеціальне навчання [2, c. 99-100]. В. О. Щегорцов говорить 
про «інститути соціалізації особистості», які він поділяє на 
первинні (сім’я, групи спілкування) та вторинні (освітні за-
клади, трудові колективи, засоби масової інформації, зброй-
ні сили, церква) [10, c. 59].

Для  визначення  зовнішніх  факторів  формування  пра-
восвідомості  молоді,  на  нашу  думку,  можна  використати 
також  здобутки  інших  наук.  Так,  нагадаємо,  що  в  соціо-
логії  використовується  поняття  «агенти  соціалізації»,  яке 
запровадив американський соціолог Н. Смелзер. Сьогодні 
під  агентами  соціалізації  (іноді  використовується  термін 
«інститути  соціалізації»)  розуміються  групи  та  соціальні 
контексти,  у  рамках  яких  здійснюються  процеси  соціалі-
зації.  Найбільш  важливими  «агентами  (інститутами)  со-
ціалізації»  вчені  вважають  сім’ю,  освіту,  засоби  масової 
інформації  [11,  c. 103]. Як уже зазначалося вище, форму-
вання  правосвідомості  молоді  є  результатом  її  правової 
соціалізації,  тому можна вважати, що «агенти  (інститути) 
соціалізації» і є зовнішніми факторами формування право-
свідомості молоді.  З. Н. Каландарішвілі  використовує по-
няття «агенти правової соціалізації», якими він вважає «ті 
елементи соціально-правового середовища (соціально-пра-
вові інститути, спільності, конкретні заклади та люди), які 
забезпечують засвоєння особистістю правових і соціальних 
ролей,  цінностей  та  установок».  Дослідник  виділяє  п’ять 
структурних  груп «агентів правової  соціалізації»:  родина, 
однолітки,  територіально-сусідська  громада,  релігійні  ор-
ганізації (головним агентом тут є родина); інститут освіти 
(головним  агентом  тут  є  загальноосвітня  школа);  засоби 
масової інформації; молодіжні об’єднання, клуби за інтер-
есами; держава [12, c. 115].

У  кримінології  використовується  термін  «детермінан-
ти злочинності» (від лат. «determinare» – визначати), яким 
називаються комплекси соціальних явищ, спільна дія яких 
породжує  злочинність.  У  сучасній  кримінології  здобула 
підтвердження  та  подальшого  розвитку  –  на  рівні  теорії 
та практики – позиція,  відповідно до якої, поведінка осо-
бистості детермінується: а) суспільним середовищем – це 
загальносистемний рівень соціальної детермінації; б) без-
посереднім мезооточенням (соціальними групами та інсти-
туціями, до яких інтегрована особа) – це мезоінституційний 
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рівень детермінації; в) мікрооточенням, що включає сім’ю 
та внутрішній світ людини, частково підпорядкований соці-
альності (це мікрорівень детермінації) [13, c. 103]. На нашу 
думку, ці  три рівні детермінантів  злочинності можна роз-
глядати також як рівні детермінації (рівні факторів форму-
вання) правової свідомості молоді.

Отже,  ми  пропонуємо  розглядати  зовнішні  фактори, 
що  впливають  на  формування  правосвідомості  молоді,  у 
контексті саме кримінологічної теорії, тобто поділяючи їх 
на  три  рівні:  макро-,  мезо–  та  мікрооточення.  Крім  того, 
всі ці фактори можна умовно поділити на інституційні, що 
об’єднують певні соціальні інститути (сім’я, освітні закла-
ди, держава тощо), та стихійні (думка більшості, зразки по-
ведінки неформального лідера тощо). Особливий інтерес у 
рамках нашого дослідження становлять  інституційні фак-
тори, оскільки саме вони свідомо, цілеспрямовано вплива-
ють на формування правосвідомості молоді.

Первинним і, напевно, найважливішим фактором фор-
мування правосвідомості молоді є сім’я. Ще Л. Й. Петра-
жицький справедливо зазначав, що «рівень правової свідо-
мості індивіда залежить від того, як у його сім’ї в часи його 
дитинства був організований процес правового виховання. 
Батьки  та  вихователі  повинні  взагалі  звертати  серйозну 
увагу на розвиток у дитини міцної та живої правової пси-
хології» [14, c. 148]. Саме в сім’ї закладаються перші світо-
глядні установки людини та моделі  соціальної поведінки. 
Протягом усього життя людини саме думка членів сім’ї є 
найважливішою  для  визначення  соціальних  орієнтацій, 
тому що родина утворюється на основі спільності інтересів 
та цінностей. Як справедливо зазначає Ф. С. Тумусов, 85% 
людей у  світі живуть у  сім’ї,  тому саме  сім’я  є найбільш 
стійким  соціальним  утворенням,  фундаментом,  на  якому 
будуються «найскладніші конструкції суспільної організа-
ції» [15, c. 156].

На думку Ж. В. Чернової, у сучасному суспільстві до-
мінують два основних погляди на розвиток сім’ї: аларміст-
ський  (розгляд  кризи  сучасної  сім’ї)  та  модернізаційний 
(вивчення переходу родини до більш досконалих сімейних 
форм) [16, c. 201]. Так, американський соціолог і футуролог 
Е. Тоффлер звертає увагу на те, що в суспільстві майбут-
нього (він називає його «суспільство Третьої хвилі») в умо-
вах  інформаційної  цивілізації,  з  розвитком  комп’ютерних 
технологій відбудуться певні зміни у соціосфері – людина 
здобуває можливість навчатися та працювати вдома. У та-
ких умовах роль сім’ї як соціального інституту соціалізації 
молоді стає найважливішою та найголовнішою [17, c. 58].

Однак  зараз  ми  спостерігаємо  ситуацію,  яку  широ-
ка громадськість та наукові кола називають «криза сім’ї». 
Сім’я  як  біологічна,  економічна,  соціокультурна  система, 
джерело та опосередкована ланка передачі дитині соціаль-
ного досвіду в наш час зазнає трансформацій негативного 
характеру.  Збільшується  кількість  неповних  сімей,  частка 
батьків,  позбавлених  батьківських  прав,  типовим  явищем 
стало  «соціальне  сирітство»  (діти  залишаються  без  бать-
ківської опіки при живих батьках). Природно, що ситуація, 
коли для дитини  зразком наслідування  є  безробітні,  соці-
ально та морально розбещені батьки, є несприятливою при 
формуванні правосвідомості дитини.

Навіть у відносно благополучних сім’ях спостерігаєть-
ся  зниження  значення сімейних цінностей. Пріоритетною 
цінністю для багатьох батьків стає лише піклування про ма-
теріальне забезпечення сім’ї, виховання ж дітей відходить 
на другий план. Це призводить до деформації цінностей та 
ідеалів  підростаючого  покоління,  заважає  їм  сформувати 
власну внутрішню «систему координат», моральних пере-
конань.  Іншою  проблемою  може  стати  батьківський  пер-
фекціонізм (намагання досягати досконалості у всьому). На 
думку психологів, зокрема І. І. Селиванової, високий рівень 
батьківських вимог, дисфункціональні батьківські установ-
ки можуть бути причиною психологічних проблем у дітей і 
молоді [18, c. 51].

Крім того, шлюб перестав бути довічним та легітимним, 
сім’я  втрачає  свою традиційну форму,  яка передбачає на-
явність реєстрації, спільне проживання, спільне господар-
ство, єдиний бюджет, главу сім’ї, а також вірність подруж-
жя один одному. Набули поширення альтернативні форми 
сімейно-шлюбних  відносин:  «цивільний  шлюб»  (спільне 
проживання без реєстрації шлюбу), «комунальний шлюб» 
(спільне  проживання  декількох  пар),  «корпоративний 
шлюб» (оснований на матеріальному розрахунку, шлюбно-
му контракті), «відкритий шлюб» (схвалення позашлюбних 
інтимних  зв’язків),  «гостьовий  шлюб»  (подружжя  разом 
проводять дозвілля, увесь інший час кожен з них є вільним 
від  сімейних обов’язків,  «живе  своїм життям»)  та  ін. Ще 
однією проблемою є те, що деякі молоді люди або не ба-
жають брати шлюб, аргументуючи це потребою «наявнос-
ті особистого простору», або віддають перевагу кар’єрі, їх 
професійна діяльність не дає їм можливості створити сім’ю 
у  традиційному  її  розумінні.  Так,  І.  А.  Семенець-Орлова 
стверджує, що серед чоловіків віком до 28 років кількість 
осіб, які живуть спільним життям (співмешканці), переви-
щує кількість одружених [19, c. 388]. Усе це призводить до 
падіння виховного потенціалу сім’ї та, відповідно, до змен-
шення її значення при формуванні правосвідомості молоді.

Ще одним фактором мікрорівня формування правосві-
домості  є  близьке  соціальне  оточення  молодої  людини  – 
друзі, товариші, знайомі, сусіди тощо. Так, відомий англій-
ський  соціолог  Е.  Гідденс  важливим  агентом  соціалізації 
називає «групу однолітків, подружню компанію дітей при-
близно одного віку» [20, c. 84]. Значення групи однолітків 
у формуванні правосвідомості менш очевидне, ніж значен-
ня  сім’ї. Проте  навіть  за  відсутності  вікової  градації  діти 
більшу частину часу зазвичай проводять у компанії друзів 
свого віку. У сучасній ситуації, коли обидва батьки, як пра-
вило,  працюють,  відносини  однолітків  стають  ще  більш 
важливими, ніж раніше. Це підкреслюють теорії М. Мід та  
Ж. Піаже. Так, М. Мід зазначала, що представники певного 
покоління модулюють свою поведінку за поведінкою своїх 
сучасників (особливо це виявляється в підліткових групах 
однолітків),  і  тому  їх  поведінка  буде  відрізнятися  від  по-
ведінки їх батьків чи дідів. Крім того, кожний індивідуум, 
якщо йому вдасться виразити новий стиль, стає певною мі-
рою зразком для інших представників свого покоління [21]. 
Ж. Піаже робить особливий акцент на тому, що відносини 
між однолітками більш «демократичні», ніж між дитиною 
та батьками. Слово «одноліток» означає «рівний», і друж-
нім відносинам, що виникають між дітьми, дійсно прита-
манний певний егалітаризм. Енергійна або фізично більш 
сильна дитина може намагатися домінувати, але, оскільки 
відносини  однолітків  ґрунтуються  на  взаємній  згоді,  а  не 
на  залежності,  яка  характерна  для  родини,  дитина  може 
більше віддавати та більше отримувати. Ж. Піаже вказує, 
що, маючи владу, батьки можуть нав’язувати дітям норми 
поведінки. У групах однолітків, навпаки, дитина зустрічає 
інші умови взаємодії, за яких правила поведінки можна змі-
нювати та перевіряти [20, c. 85].

Але до близького соціального оточення дитини входять 
не лише однолітки, а і старші за віком люди, поведінка яких 
також може бути  зразком для наслідування. Згідно  з кри-
мінологічною теорією навчання, наслідування є досить по-
ширеним у суспільстві, зокрема, діти наслідують поведінку 
дорослих, і злочинність неповнолітніх заснована на такому 
наслідуванні [22, c. 309]. Аналогічні погляди висловлюють-
ся  і в психологічних дослідженнях. Так, К. Г. Юнг ствер-
джує,  що  несвідоме  виховання  через  приклад  настільки 
значуще, що «в разі впливу поганого прикладу навіть най-
кращий метод свідомого виховання виявляється абсолютно 
безсилим» [23, c. 167].

Таким чином,  до  основних  зовнішніх факторів мікро-
рівня формування правової свідомості молоді нами відне-
сені:  сім’я; найближче соціальне оточення молодої люди-
ни – друзі, товариші, знайомі, сусіди тощо.
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У статті здійснено ретроспективний аналіз формування нормативно-правової бази, становлення та розвитку основних напрямів 
та форм міжнародного співробітництва МВС із європейськими та міжнародними інституціями у сфері протидії транснаціональними ви-
дам злочинності, захисту прав і свобод людини. Акцентується увага на необхідності впровадження європейського досвіду з реалізації 
програм реформування ОВС з метою приведення їх діяльності у відповідність до європейських та міжнародних стандартів в контексті 
євроінтеграційного вектору України.
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The article presents a retrospective analysis of the formation of the regulatory framework, establishment and development of the main 
directions and forms of international cooperation of the bodies of Internal Affairs of Ukraine with the European and international institutions in 
combating transnational forms of crime, the protection of human rights and freedoms. It is carried out historical and legal analysis of the legal 
and institutional consolidation of the cooperation of Internal Affairs of Ukraine with the relevant law enforcement authorities and international 
institutions of the European Union and the Council of Europe in the fight against crime and the administration of justice. On the example of the 
practical implementation of the programs of legal cooperation between law enforcement bodies of Ukraine and the European institutions, it is 
given the characteristic of the development of cooperation in areas such as ensuring the protection and promotion of human rights, the rule of law, 
a democratic electoral process, strengthening the rights of women and children, the application of the European Convention on Human Rights, 
combating the financing of terrorism, money laundering and corruption, fight against illegal migration, reform of the personnel training process.

In the article it is emphasized that the cooperation with European and Euro-Atlantic law enforcement agencies in the sphere of justice and 
internal Affairs is one of the main aspects of the European integration of Ukraine. It is drawn the attention to the necessity to implement European 
experience in the realization of the reforming programs concerning internal Affairs bodies to bring their operations into line with European and 
international standards in the context of European integration vector of Ukraine.

In modern conditions the main objectives of the program, according to which the law enforcement bodies of Ukraine cooperate with European 
agencies, is to strengthen the capacity of Ukraine in ensuring the implementation of European and international treaties in the sphere of combat-
ing crime, the need to obtain more information about European standards in policing, combating crime, protecting public order, implementation 
of measures on human rights in the activity of law enforcement bodies as a priority in their work, ensure the widest possible access to European 
scientific resources. Among the priority areas of work there are also the cooperation with the public and civil society organizations.
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Інтеграція до європейського політичного, економічно-
го та правового простору визначена в державних та між-
народних документах стратегічним курсом України. Важ-
ливою подією в цьому процесі стало підписання 27 червня 
2014 року у Брюсселі «Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством  з  атомної  енергії  і  їхніми  державами-
членами, з іншої сторони» [1]. 

Співпраця з Європейським Союзом (далі – ЄС), між-
народними інституціями ООН, які опікуються проблема-
ми співробітництва у сфері юстиції та внутрішніх справ, 
є  одним  із  ключових  аспектів  реалізації  євроінтеграцій-
ного вектору України. У контексті зазначеного важливою 
складовою діяльності правоохоронних органів України є 
співпраця з органами правопорядку інших держав та між-
народними  інституціями, які опікуються проблемами за-
безпечення прав і свобод людини, боротьбою з транснаці-
ональними формами злочинності. Розглядаючи проблему 
діяльності правоохоронних органів нашої держави щодо 

міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю, 
необхідно зазначити, що вивчення становлення та розви-
тку цього важливого напрямку потребує глибокої уваги ві-
тчизняних науковців. 

Питання  міжнародного  співробітництва  правоохорон-
них органів України у боротьбі зі злочинністю є предметом 
наукових досліджень вітчизняних  та  закордонних науков-
ців. Із-поміж наукових доробків слід відзначити праці В. О. 
Боняка [2], Р. М. Безхлібника, А. І. Берлача, М. Г. Вербен-
ського [3], О. І. Виноградової [4], І. В. Лєшукової [5], І. Л. 
Олійник [6], польського дослідника Т. Серватко [7].

Водночас  бракує  ґрунтовних  праць,  присвячених  до-
слідженню  співпраці  Міністерства  внутрішніх  справ 
України (далі – МВС України) із міжнародними інституці-
ями та організаціями в реалізації програм реформування 
ОВС України, визначенню місця й ролі структурних під-
розділів ОВС  у  реалізації  завдань  у  цьому  напрямку  ді-
яльності.  Зазначеним  зумовлена  актуальність  теми  та  її 
практична значущість для визначення шляхів подальшого 
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реформування правоохоронних органів у контексті проце-
сів європейської інтеграції нашої держави.

Метою статті є  ретроспективний  аналіз  формуван-
ня  нормативно-правової  бази,  становлення  та  розвитку 
основних напрямів  та форм міжнародного  співробітни-
цтва МВС України  із  європейськими  та  міжнародними 
інституціями  у  протидії  транснаціональним  видам  зло-
чинності, захисту прав і свобод людини, реалізації про-
грам реформування ОВС України, приведення  їх діяль-
ності  у  відповідність  до  європейських  та  міжнародних 
правоохоронних  стандартів  в  контексті  євроінтеграцій-
ного вектору України.

Розпочинаючи  безпосереднє  висвітлення  проблеми, 
зазначимо, що  з метою реалізації  національної  політики 
поглиблення  міжнародного  співробітництва  у  сфері  бо-
ротьби  з  транснаціональною  організованою  злочинніс-
тю центральні органи виконавчої влади нашої держави у 
межах своєї компетенції взаємодіють із відповідними під-
розділами визначених міжнародних організацій,  зокрема 
Організації Об’єднаних Націй (ООН), Організації Північ-
ноатлантичного договору  (НАТО), Європейського Союзу 
(ЄС),  Центральноєвропейської  ініціативи  (ЦЄІ),  Півден-
но-Східної  європейської  ініціативи  (ПСЄІ),  Ради  Євро-
атлантичного Партнерства  (РЄАП), Організації  з  питань 
безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Ради Євро-
пи (РЄ), Організації Чорноморського Економічного Спів-
товариства  (ОЧЕС),  Міжнародної  організації  з  міграції 
(МОМ),  Співдружності Незалежних Держав  (СНД), Ор-
ганізації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ 
(Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова), Міжнародної 
організації з міграції (МОМ) та ін.

Характеризуючи співпрацю з ООН та іншими міжна-
родними організаціями у сфері правоохоронної діяльності, 
забезпечення прав та основних свобод людини, необхідно 
вказати, що Україна приєдналася до таких основополож-
них міжнародних документів у сфері прав людини як За-
гальна  декларація  прав  людини; Міжнародний  пакт  про 
політичні та громадянські права; Міжнародний пакт про 
економічні,  соціальні  та  культурні  права; Конвенція  про 
ліквідацію  всіх  форм  расової  дискримінації;  Конвенція 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; Фа-
культативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх 
форм  дискримінації  щодо  жінок;  Конвенція  проти  кату-
вань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів поводження і покарання; Факуль-
тативний протокол до Конвенції проти катувань та інших 
жорстоких,  нелюдських  або  таких,  що  принижують  гід-
ність, видів поводження та покарання та ін.

Відтак, зазначене покладає на нашу державу відповідні 
міжнародні зобов’язання, а саме як Сторона згаданих між-
народних договорів Україна має надавати періодичні до-
повіді щодо їх виконання до відповідних Комітетів ООН. 
У цих доповідях окреслено наявні основні положення по-
літики  держави;  заходи,  вживані  щодо  їх  упровадження 
(в числі іншого, на законодавчому рівні); інформація про 
виконання рекомендацій відповідних Комітетів ООН, ви-
значених  у  заключних  висновках  до  кожної  періодичної 
доповіді України; статистичні відомості тощо. 

Аналізуючи співпрацю правоохоронних органів Укра-
їни  з  відповідними  правоохоронними  органами  та  між-
народними  інституціями  європейських  країн  у  боротьбі 
зі злочинністю й здійсненні правосуддя, необхідно зазна-
чити, що системного характеру вона набула після видання 
Указу Президента України від 11 червня 1998 року за № 
615/98, яким було затверджено Стратегію інтеграції Украї-
ни до ЄС [8]. У подальшому Рада з питань співробітництва 
між Україною та ЄС із урахуванням стану виконання прі-
оритетів, визначених на попередньому засіданні, щороку 
схвалює пріоритетні напрямки двостороннього співробіт-
ництва у рамках  імплементації Угоди про партнерство й 
співробітництво між Україною та ЄС на наступний період.

Історико-правовий  аналіз  правового  й  інституціо-
нального  закріплення  співпраці  правоохоронних  органів 
України  з  відповідними  правоохоронними  органами  та 
міжнародними інституціями європейських країн в бороть-
бі  зі  злочинністю  й  здійсненні  правосуддя  свідчить,  що 
співробітництво з ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ 
є одним із головних аспектів європейської інтеграції Укра-
їни.  Спільною Стратегією ЄС щодо України,  схваленою 
Європейською Радою 11 грудня 1999 року, цю сферу спів-
робітництва було визначено як одну із найважливіших [9].

Варто  відзначити,  що  підмурівок  для  такого  співро-
бітництва  закладений Планом дій ЄС у  галузі юстиції  та 
внутрішніх справ в Україні від 12 грудня 2001 року, яким 
передбачений широкий спектр дій,  зокрема за напрямами 
управління кордонами та віз, міграції та притулку, боротьби 
зі злочинністю і тероризмом, а також у сфері зміцнення су-
дової влади, верховенства права та належного управління. 
Цей документ сформував розділ «Юстиція, свобода і безпе-
ка» Плану дій Україна – ЄС 2005 року. До нього також був 
доданий План-графік, який давав змогу відслідковувати ви-
конання Плану дій у сфері юстиції, свободи та безпеки [10].

Необхідно зазначити, що правовий і практичний базис 
для подальшого розвитку відносин Україна – ЄС забезпе-
чений Угодою про партнерство та співробітництво Укра-
їни  з ЄС  разом  із Планом  дій  «ЄС  – Україна»,  підписа-
ним 21 лютого 2005 року. Це стало ще одним важливим 
кроком  у  справі  європейської  інтеграції  нашої  держави. 
Планом дій визначені стратегічні рамки співробітництва, 
він спрямований на розбудову двосторонніх відносин на 
основі спільних європейських цінностей та містить пере-
лік пріоритетів як у рамках, так і поза рамками Угоди про 
партнерство й співробітництво між Україною та ЄС [11].

До того ж, набувши в листопаді 1995 року членства в 
РЄ, Україна  взяла на  себе низку  зобов’язань у  сфері  ре-
формування  чинного  законодавства  на  основі  норм  та 
стандартів РЄ. РЄ надає підтримку Україні у процесі ви-
конання  завдань,  спрямованих,  зокрема,  на  проведення 
внутрішніх  реформ у  ключових  сферах. Варто  відзначи-
ти, що за взаємодії  з органами влади України РЄ успіш-
но здійснила кілька програм співробітництва з Україною, 
спрямованих на розв’язання таких актуальних питань як 
забезпечення  свободи  пересування  на  континенті,  регу-
лювання міграційних потоків  на  континенті,  боротьба  із 
торгівлею людьми. 

У подальшому основні напрями взаємодії України та 
РЄ, зокрема такі як забезпечення прав людини, реформу-
вання судової системи, боротьба  із корупцією, соціальна 
єдність, покладені в основу низки Планів дій РЄ для Укра-
їни, які впроваджуються починаючи з 2005 року.

Допомога Україні в рамах Плану дій РЄ для України 
має форму  конкретних  проектів,  реалізовуваних  в Укра-
їні для розширення можливостей нашої держави в таких 
сферах, як забезпечення захисту й розвитку прав людини, 
верховенства  права,  демократичного  виборчого  процесу, 
зміцнення прав жінок та дітей, застосування Європейської 
конвенції з прав людини, боротьби проти фінансування те-
роризму, відмивання грошей та корупції.

Зокрема, План дій РЄ для України на 2015-2017 роки 
розроблено з урахуванням пріоритетних для України на-
прямів  реформ,  а  також  стану  виконання  обов’язків  та 
зобов’язань нашої держави, пов’язаних із членством в РЄ, 
таких як: конституційна реформа; реформа судової систе-
ми; реформа кримінальної юстиції та правоохоронних ор-
ганів;  зміцнення демократичного управління та реформа 
місцевого самоврядування, у тому числі децентралізація; 
боротьба з економічними злочинами та корупцією; захист 
прав людини [12]. МВС України в межах своїх повнова-
жень  є  безпосереднім  учасником  реалізації  зазначених 
проектів.

Позитивним  прикладом  практичної  реалізації  про-
грам правового співробітництва України та європейських 
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інституцій,  упроваджуваних  у  процесі  співпраці,  серед 
іншого,  і  з  МВС  України,  став  спільний  Проект  ЄС  та 
РЄ зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні 
(TRES), який впроваджувався в Україні з 2008 року. Про-
ект спрямований на з’ясування низки потреб – зокрема, на 
забезпечення  гендерної  рівності  та  виконання  положень 
Соціальної хартії (недискримінація, насильство щодо жі-
нок), на захист прав дітей (дитяча праця, жорстоке пово-
дження  й  насильство щодо  дітей),  а  також  захист  дітей, 
зокрема,  від  ризиків  торгівлі  людьми  й  сексуальної  екс-
плуатації. Також реалізується програма Moli-UA-2, метою 
якої є запобігання процесу відмивання грошей в Україні та 
контроль за діяльністю фінансових органів відповідно до 
європейських стандартів [13].

До  зазначеного,  наша  держава  в  напрямку  забезпе-
чення прав і свобод людини, правового співробітництва 
активно  співпрацює  з  низкою  Комітетів  експертів  РЄ. 
Серед них Європейський комітет із кримінальних питань 
(CDPC)  (European  Committee  on  crime  problems),  що  є 
відповідальним за нагляд та координацію напрямків ді-
яльності  РЄ  у  галузі  попередження  злочинів  та  контр-
олю за  злочинністю; Комітет експертів  із питань  засто-
сування  Європейської  конвенції  у  сфері  кримінального 
судочинства,  головним  завданням  якого  є  розроблення 
напрямів  поглиблення  міжнародного  співробітництва 
у  кримінальних  справах  та  пошуку шляхів  розв’язання 
практичних проблем, окреслених у заявах до конвенцій 
РЄ у вказаній сфері.

Розвивається  співпраця  з Комітетом  експертів  із  оці-
нювання заходів у боротьбі з відмиванням брудних коштів 
MONEYVAL. Комітет було засновано у 1997 році для здій-
снення контролю за  ефективністю систем держав-членів 
РЄ у боротьбі з відмиванням брудних коштів та фінансу-
ванням  тероризму,  а  також  для  дотримання  відповідних 
міжнародних стандартів у цій сфері. Такими стандартами, 
наприклад,  є  рекомендації  FATF,  включаючи  Спеціальні 
рекомендації щодо фінансування тероризму й терористич-
них  актів  та  пов’язані  з  питаннями  відмивання  грошей, 
Конвенція ООН про незаконний обіг наркотичних засобів 
та психотропних речовин, Конвенція ООН про боротьбу з 
транснаціональною організованою злочинністю, відповід-
ні директиви ЄС з попередження використання фінансо-
вої системи для відмивання брудних коштів та Конвенція 
РЄ про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом.

Саме МВС  України  ініціювало  розробку  пропозицій 
щодо  внесення  змін  до  законодавчих  актів  з  питань  за-
побігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів, 
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму 
в частині впровадження Сорока рекомендацій Групи з роз-
робки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 
(FATF), затверджених у новій редакції на Берлінському за-
сіданні Групи в червні 2003 року, та подальшої імплемен-
тації дев’яти Спеціальних рекомендацій зазначеної групи 
щодо  боротьби  з  фінансуванням  тероризму  і  Резолюції 
1373 (2001 рік), прийнятої Радою Безпеки ООН на 4385-
му засіданні.

Визначаючи роль МВС України у питаннях співпраці 
з міжнародними організаціями,  необхідно  зазначити, що 
Міністерство бере дієву участь у реалізації пріоритетних 
напрямків  зовнішньої  політики  України  і  відповідно  до 
своєї  компетенції  є  виконавцем  майже  двадцяти  заходів 
Плану дій «Україна-ЄС», зокрема в галузі «Юстиція, сво-
бода і безпека». Разом із цим, МВС України бере активну 
участь у роботі Урядового комітету з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції.

Як  уже  було  зазначено  вище,  сьогодні  для  України 
важливим є впровадження євростандартів у всіх галузях 
діяльності  органів  державної  влади  та  управління.  Най-
актуальнішим питанням є реформування правоохоронної 
системи.

Заходи  з  реформування  органів  та  підрозділів  ОВС 
України є здійснюваними також у рамках виконання що-
річних  національних  програм  із  підготовки  України  до 
набуття  членства  в  НАТО.  В  основу  цього  процесу  по-
кладено  принципи  структурної  цілісності  та  оптимізації 
функціонування системи МВС України, визначення його 
пріоритетних завдань і функцій, ефективного використан-
ня ресурсів, прозорості його діяльності, а також взаємодії 
з іншими суб’єктами правоохоронної діяльності.

Співпраця в рамках зазначених програм дозволяє про-
довжити підтримку та розвиток співпраці з НАТО, а також 
застосовувати  відповідний  досвід  правоохоронних  орга-
нів держав-членів та держав-партнерів Альянсу з питань 
забезпечення внутрішньої  безпеки держави; продовжити 
виконання  програм,  якими  передбачено  співробітництво 
органів  та  підрозділів МВС України  з  правоохоронними 
органами  держав-членів  НАТО  у  справі  підготовки  під-
розділів громадської безпеки та спеціального призначення 
щодо забезпечення охорони громадського порядку під час 
проведення масових заходів.

Ще одним прикладом практичної співпраці з європей-
ськими організаціями,  які  опікуються проблемами впро-
вадження  європейських  стандартів  дій  поліції  у  країнах 
Східної Європи, стала співпраця у напрямку підвищення 
рівня психологічної готовності працівників міліції до дій 
в екстремальних умовах службової діяльності. Для впро-
вадження  європейських  стандартів  дій  поліції  у  країнах 
Східної Європи, покращення взаємодії працівників право-
охоронних органів з населенням, захисту прав громадян, 
підвищення  громадської  безпеки,  зокрема  протидії  ла-
тентним злочинам, що скоюються на побутовому ґрунті, а 
також безпеки професійної діяльності працівників у сис-
темі  службової  підготовки  було  запроваджено  викорис-
тання  розроблених  інститутом  «Відкритого  суспільства» 
(Угорщина)  за  участю  голландських фахівців  організації 
навчання і тренінгів «Cirguest» навчальних модулів: «На-
вички  спілкування»,  «Втручання  в  конфлікти»,  «Попе-
редження  стресу  та  посттравматичного  синдрому»,  «За-
стосування  вогнепальної  зброї»,  «Дорожньо-транспортні 
пригоди»,  «Поліція  і  жертви»,  «Сучасні  методи  роботи 
поліції» [14].

Україна  провадить  політику  врахування  позитивного 
досвіду, накопиченого країнами ЄС в такій важливій сфе-
рі, як етнополітика, а саме у виробленні механізму захисту 
прав національних меншин [15, с. 21]. У контексті зазна-
ченого  важливим  напрямком  діяльності  в  реформуванні 
МВС України  є  запобігання правопорушенням на  ґрунті 
расизму та нетерпимості. На цьому напрямку МВС Украї-
ни співпрацює з Європейською комісією проти расизму та 
нетерпимості,  до  складу  якої  входять  представники  всіх 
47 країн ЄС.

Ефективно розвивається і співпраця між МВС України 
та Регіональним представництвом Управління Верховного 
Комісара ООН із питань біженців у Білорусі, Молдові та 
України  (далі – УВКБ ООН) як щодо проблем біженців, 
так і загалом щодо протидії нелегальній міграції. В рамах 
цього співробітництва Державний департамент із питань 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС 
України бере активну участь у започаткованій ще у 2001 
році УВКБ ООН  ініціативі щодо сприяння діалогу  з пи-
тань  притулку  й  міграції  серед  країн  Східної  Європи  – 
Седеркопінгському  процесі. Участь  у  цьому  процесі  до-
зволяє  представникам  відповідних  служб  МВС  України 
стати  активними  учасниками міжнародних  зустрічей,  на 
яких вони мають змогу висвітлювати міграційну ситуацію 
в Україні, одержують можливість зорієнтуватись у мігра-
ційній  політиці  світу,  обмінятися  думками  та  виробити 
єдино прийнятну стратегію боротьби з незаконною мігра-
цією.

МВС  України  також  бере  участь  у  фінансованому 
ЄС  проекті  «Підтримка  діяльності УВКБ ООН  у Схід-
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ній Африці та Східній Європі», розробленому в рамках 
регіональних  програм  захисту.  Цей  проект  під  назвою 
«Проект  із  регіональної  підтримки  захисту»  у  Східній 
Європі упроваджує УВКБ ООН, і передбачає діяльність 
у  Білорусі, Молдові  та  Україні.  Участь  у  реалізації  за-
значених проектів дозволяє більш ефективно вирішувати 
проблеми, що виникають як у осіб без громадянства, так 
і у біженців [16].

Завдання розбудови України як демократичної право-
вої  держави,  входження  України  в  європейські  та  євро-
атлантичні  структури  вимагає  комплексного  розв’язання 
питань оптимізації складу та чисельності ОВС, удоскона-
лення їх діяльності, серед іншого і в питаннях кадрового 
забезпечення та професійної підготовки працівників.

Удосконалення  кадрового  забезпечення  та  професій-
ної  підготовки  працівників  міліції  як  складова  процесу 
реформування правоохоронної системи спирається на роз-
виток законотворчого процесу та оптимізацію законодав-
ства України  в  зазначеній  сфері. Ця  діяльність  здійсню-
валася з урахуванням позитивного вітчизняного досвіду й 
рекомендацій провідних міжнародних організацій, а саме: 
РЄ, ЄС, ГАТТ/СОТ. Необхідно зазначити, що експерти РЄ 
ще у 2006 році, проаналізувавши діяльність ОВС України, 
надали певні оцінки та відповідні рекомендації, які, зокре-
ма, стосувалися й питань реалізації кадрової політики та 
професійної підготовки правоохоронців  [17]. Прикладом 
практичної співпраці МВС України із європейськими ін-
ституціями став здійснюваний спільно з офісом ОБСЄ в 
Україні проект «Міліція та права люди: європейський ви-
мір», спрямований на вдосконалення навчальних програм 
підготовки працівників ОВС з урахуванням європейських 
стандартів у галузі правоохоронної діяльності.

За  сучасних  умов  із  урахуванням  досвіду  діяльності 
європейських правоохоронних інституцій та напрацьова-
них  результатів  за  вищезазначеними напрямками міжна-
родного  співробітництва  в  українській  міліції  розпочато 
масштабну  трансформацію,  якою  передбачено  низку  за-
ходів, ужиття яких повинно гарантувати позитивний оста-
точний результат: утворення МВС України як цивільного 
органу європейського зразка.

В цьому контексті важливого значення має співпраця 
МВС України  з Консультативною місією ЄС  з реформу-
вання  цивільних  структур  безпекового  сектору  України 
(EUAM Ukraine),  яка  була  створена Радою ЄС 22 липня 
2014 року на прохання української сторони. Серед осно-
вних  цілей  її  діяльності  –  реорганізація  та  реструктури-

зація правоохоронних та безпекових служб таким чином, 
який би дозволив відновити контроль над ними та довіру 
суспільства [18]. Що стосується співпраці з МВС України, 
то першочерговим завданням місії ЄС є налагодження ро-
бочих стосунків між закордонними представниками та мі-
ліцією,  співпраця  з правоохоронними органами України, 
орієнтована на більш тісний зв’язок з регіональними пред-
ставниками для підтримки реформ у галузі нової поліції.

Підсумовуючи,  слід  зазначити,  що  революційні  змі-
ни, які відбулися в нашій державі, підписання Україною 
21 березня 2014 року політичної частини Угоди України з 
ЄС, надали нового імпульсу процесам реформування сис-
теми МВС України в напрямку європейських стандартів 
правоохоронної діяльності.

Безумовно,  реформування  системи  МВС  України  є 
частиною шляху європейської інтеграції. Відтак, у сучас-
них  умовах  основними  завданнями  програм,  за  якими  з 
європейськими структурами співпрацюють правоохорон-
ні  органи України,  є  зміцнення  спроможності України  в 
аспекті забезпечення імплементації європейських міжна-
родних договорів у сфері протидії криміналу. 

Крім  того,  серед  основних  завдань,  які  підлягають 
нагальному  розв’язанню  в  рамках міжнародного  співро-
бітництва  з  європейськими  інституціями  на  шляху  по-
дальшого  реформування  ОВС  України,  є  необхідність 
отримання  більш  детальної  інформації  з  приводу  євро-
пейських  стандартів  у  роботі  поліції,  протидії  злочин-
ності,  охорони  громадського  порядку,  виконання  заходів 
із дотримання прав людини в діяльності правоохоронних 
органів як пріоритетного напрямку в роботі відомства, за-
безпечення можливості більш широкого доступу до євро-
пейських наукових ресурсів. 

Серед пріоритетних напрямків роботи також співпра-
ця з населенням і громадськими організаціями. При цьо-
му необхідно зважати на те, що відносини європейського 
зразка  передбачають  невтручання  правоохоронних  орга-
нів  у  сферу особистого життя,  неможливість  криміналь-
ного переслідування без реальних правових підстав тощо. 
Також важливою передумовою громадської довіри та під-
тримки є ознайомлення населення з роботою міліції.

Саме  такі  принципи  закладені  в  діяльності  європей-
ської правоохоронної системи і вони повинні стати дорож-
ньою картою на шляху реформування ОВС нашої держа-
ви. Безумовно, багато ініціатив було впроваджено в життя, 
але за викликом сучасності чимало проблем у правовому 
полі потребує подальшої спільної уваги.
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ЗАБОРОНА ДОСЛІДІВ НАД ЛЮДЬМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІСТУ ПРАВА НА ГІДНІСТЬ

Кожан В.В.,
здобувач кафедри теорії та філософії права 

Національний університет «Львівська Політехніка»

У статті досліджено підходи до вирішення проблеми дослідів над людьми, охарактеризовано умови допустимості їх проведення, за-
пропоновано зміни правового регулювання дослідів над людьми.

Ключові слова: право на гідність, досліди над людьми, вільна згода на проведення досліду, умови проведення дослідів над людьми. 

Кожан В.В. / ЗАПРЕТ ОПЫТОВ НАД ЛЮДЬМИ КАК ЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВА НА ДОСТОИНСТВО / Национальный универ-
ситет «Львовская Политехника», Украина

В статье исследованы подходы к решению проблемы опытов над людьми, охарактеризованы условия допустимости их проведения, 
предложены изменения правового регулирования опытов над людьми.

Ключевые слова: право на достоинство, опыты над людьми, свободное согласие на проведение опыта, условия проведения опы-
тов над людьми.

Kozhan V.V. / BAN EXPERIMENTS ON HUMAN BEINGS AS PART OF THE CONTENT OF THE RIGHT TO DIGNITY / National 
University Lviv Polytechnic, Ukraine

This article focuses on the issue of experimentation on human beings in the context of the characteristics of the right to dignity. Human 
dignity is the basic category to characterize the whole system of human rights. However, scientists invest in this concept sometimes different 
meanings. This article explores various approaches to understanding the concept of «human dignity», the role which assign dignity in theory of 
law, highlighted the concept of human dignity in different guises in which it appears in jurisprudence. We formulated the concept of the right to 
dignity; we defined features that characterize this right, particularly focusing on the naturalness of this law, we defined components of the right 
to dignity and its contents. The article prompted to select the content of the right to dignity of two components: opportunities and prohibitions. 
As a part of the content of the prohibition of the right to dignity stands experimentation on human beings without their consent. We followed the 
experiments in place of elements of the right to dignity, illustrated the concept of the experiments, defined categories of persons, who can or can’t 
be experimented, we described conditions admissibility of their conduct. In this article we have shown the need to obtain consent to conduct 
the experiment on person and substantiated cases where it is possible to obtain the consent of relatives or friends, and the terms of therapeutic 
experimentation. We examined legal regulation of experiments on human beings of national and international level. We offered the changes of 
regulation experiments on people. 

Key words: human dignity, right to dignity, features of the right to dignity, experiments on human beings, subjects of experimentation, ethical 
principles of medical research involving human as an object of experiment, free consent to the experiment, therapeutic experimentation, non-
therapeutic experimentation, conditions of experiments on human beings.

Актуальність теми. Частина  3  статті  28  Конституції 
України стверджує, що жодна людина без  її вільної згоди 
не може  бути  піддана медичним,  науковим чи  іншим до-
слідам  [1]. Проте,  зважаючи на  стрімкий розвиток науки, 
необхідність у експериментуванні над людьми для визна-
чення корисності  різноманітних препаратів  тощо  зростає. 
Тому  питання  експериментування  над  людьми  повинно 
знайти чітку регламентацію з боку держави на рівні закону.

Питаннями  допустимості  проведення  експериментів 
над людьми займалися В.Бірштейн, В.М. Корнацький, Д. 
Катц, А.В. Стефанов та інші вчені.

Метої статті  є  визначення  допустимості  проведення 
дослідів над людьми.

Виклад основного матеріалу. Людина є  істота бага-
тоаспектна. Окрім ознак, якими вона характеризується як 

істота біологічна, тобто приналежна до типу Хордові, кла-
су Ссавці, ряду Примати, яка здатна до життєдіяльності, 
обміну речовин,  розмноження  тощо,  людині притаманна 
ще сукупність інших ознак, які вирізняють її поміж осо-
бин живого світу. Таким ознаками виступає соціалізація та 
мораль. Сукупність таких ознак складає собою категорію 
гідності.

Науковці  по-різному  трактують  поняття  «гідність». 
Тому підходи вчених до визначення гідності можна поді-
лити на декілька груп. 

Представники першої групи – суб’єктивістського під-
ходу –  розуміють  гідність  як  самооцінку людиною своєї 
значущості [17, с. 29; 13, с. 127; 11, с. 229-230, 302]. 

Наступним  підходом  до  інтерпретації  гідності  є 
об’єктивістсько-соціальний. Представники цієї групи вва-
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жають,  що  гідність  людини  визначається  суспільством 
[21, с. 189; 12, с. 69; 6, с. 5-6; 18, с. 4-5; 14, с. 5; 15, с. 11; 
10, с. 135-136; 20, с. 10]. 

Також  у  науковій  літературі  сформувався  ще  один 
підхід  до  визначення  гідності  –  це  суб’єктивістсько-
соціальний,  який  поєднує  два  вищезгадані  підходи.  На-
приклад, В. Бортник під гідністю людини розуміє цінність 
окремого індивіда, сукупність тих його духовних, фізич-
них  якостей,  які  відповідають  потребам  даного  суспіль-
ства і тому розглядаються останнім як цінність [7, с. 148].

Даний підхід дозволяє розуміти гідність з двох сторін: 
суб’єктивної та об’єктивної. Так, А. Церковна характери-
зує гідність як найвищу соціальну цінність, яка свідчить в 
об’єктивному аспекті про значущість людини для суспіль-
ства з точки зору її моральних, духовних, фізичних (при-
родних) якостей, тобто значущість індивіда як людини, як 
представника людства незалежно від належності до тієї чи 
іншої соціальної спільноти, групи й становища в суспіль-
стві, а в іншому, суб’єктивному, аспекті – про особистісну 
значущість  для  особи  її  моральних,  духовних,  фізичних 
(природних) якостей незалежно від соціальної належності 
до тієї чи  іншої спільноти людей  і становища в суспіль-
стві, усвідомлення і почуття цієї значущості [22, с. 42-43].

Окрім  вищенаведених  підходів  до  розуміння  гіднос-
ті,  П.М.  Рабінович  виділяє  ще  один  –  об’єктивістсько-
антропологічний.  За  таким  підходом,  гідність  людини  є 
властивістю усіх членів людської сім’ї й усі люди є рівни-
ми у своїй гідності, про що йдеться, зокрема, у преамбулах 
до кожного з трьох актів, які складають Міжнародну хар-
тію прав людини. На основі цього гідність людини можна 
визначити як самоцінність людини як родової біосоціаль-
ної істоти, змістовно зумовлювану, насамперед, існуючи-
ми суспільними відносинами, а також іншими факторами 
людського буття [16, с. 8]. 

Проведений  аналіз  різних  підходів  і  уявлень  учених 
про поняття гідності дав нам змогу виділити найбільш по-
ширені дефініції досліджуваного феномена:

– комплексний інститут (суспільні відносини, що скла-
даються з приводу охорони гідності особи, які в тому чи 
іншому  обсязі  є  предметом  регулювання  кримінального, 
цивільного,  сімейного,  адміністративного  та  ін.  галузей 
права при керівній ролі конституційних положень),

– принцип (основа правового статусу особи, яка є спо-
лучною ланкою всієї системи конституційних прав і сво-
бод людини і громадянина),

–  суб’єктивне  право  (особистість  є  повноправним 
суб’єктом, який може захищати свої права всіма незаборо-
неними способами від посягань як третіх осіб, так і дер-
жави, в тому числі, оскаржуючи рішення і дії останньої).

Особливий інтерес становить гідність як об’єкт права. 
Тому, визначивши поняття гідності, варто навести дефіні-
цію права щодо гідності. У наукових колах існує дискусія 
щодо самої назви права, яке регулює відносини гідності.

О.В. Власов розглядає право на гідність як можливість 
реалізації моральної сутності і призначення за допомогою 
арсеналу юридичних засобів, які також вимагають утри-
мання від посягань третіх осіб і за необхідності забезпе-
чують державний захист [8, с. 31].

М.Л. Гаскарова аналізує право на гідність і як загаль-
нолюдську  цінність,  і  як  одне  з  основних  прав  людини, 
охорона якого носить двоаспектний характер:

а) охорона честі та гідності від посягань з боку держа-
ви як запобігання вторгненню держави в особисту сферу 
індивіда;

б) охорона честі та гідності людини як конституційна 
вимога втручання держави в разі порушення гідності осо-
бистості з боку суспільства [9, с. 10].

На  основі  досліджених підходів  до поняття права на 
гідність можемо визначити його ознаки:

Право  на  гідність  є  природним.  Воно  належить  лю-
дині  від народження. Проте,  зважаючи на неповторність 

людського ембріона, який виступає потенційною особою, 
можна говорити і про належність права на гідність і нена-
родженій дитини.

Можна  говорити  про  належність  права  на  гідність  і 
після смерті, захист якого покладається на родичів чи дер-
жаву.

Право на гідність є соціально визначеним. Його зміст 
залежить  від  конкретно-історичних  умов  розвитку  сус-
пільства.

Право  на  гідність  є  невід’ємним  та  невідчужуваним. 
Невід’ємність  права  на  гідність  полягає  в  неможливості 
його  позбавлення,  а  невідчужуваність  –  у  неможливості 
його передачі.

Право на гідність є абсолютним. Воно не передбачає 
винятків і не може бути обмежене, навіть в умовах воєн-
ного чи надзвичайного стану.

Право на гідність є всезагальним, тобто належить кож-
ній особі людського виду, індивідууму.

Гідність як об’єкт права на гідність – визнання ціннос-
ті кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної 
істоти.

Гідність  характеризується  подвійною  природою,  ви-
ступаючи, з одного боку, фактором публічних взаємовід-
носин та, з іншого боку, фактором особистого життя лю-
дини.

Отже,  як  бачимо,  право  на  гідність  як  особисте  пра-
во людини охоплює собою гідність  і  в об’єктивному,  і  в 
суб’єктивному значеннях. На основі цього можемо визна-
чити право на гідність як природну, невід’ємну та невідчу-
жувану можливість визнання цінності кожної людини як 
біопсихосоціальної  істоти з боку  інших людей, організа-
цій, держави тощо та можливість усвідомлення людиною 
своєї цінності. 

Як і кожне право, право на гідність містить у собі пев-
ний зміст. Зміст права на гідність можемо визначити як су-
купність двох складових: можливостей та заборон. Мож-
ливостями  виступає  право  на  використання  (реалізацію) 
гідності. Сутність цього права – у можливості реалізації 
гідності.

Особливу  увагу  потрібно  приділити  саме  заборонам. 
Якщо звернутися до Конституції України, то ст. 28, при-
свячена праву на гідність, забороняє: катування людини; 
жорстоке, нелюдське поводження з людиною чи покаран-
ня;  таке, що  принижує  гідність  людини,  поводження  чи 
покарання; медичні, наукові чи інші досліди щодо людини 
без її вільної згоди [1]. 

Дослід (експеримент) – відтворення якого-небудь яви-
ща або спостереження за новим явищем у певних умовах з 
метою пізнання, вивчення та дослідження [5, с. 360].

Усі експерименти можна поділити дві групи: науково-
дослідні  та  терапевтичні.  Перші  полягають  у  виявленні 
динаміки певного препарату чи явища, останні мають на 
меті лікування пацієнта.

У  науковій  літературі  виділено  також  категорії 
суб’єктів, які можуть підлягати експериментуванню: 

експериментування на собі самих;
на добровольцях;
на засуджених до смерті  (в країнах, де  існує смертна 

кара);
експериментування на хворих;
на ув’язнених;
на військовополонених [19, с. 302-305].
Вважаємо, що виділення людей, які за тими чи інши-

ми ознаками можуть піддаватися дослідам, є неетичним, 
адже  гідність притаманна кожній людині,  незалежно він 
її статусу. 

Експериментування на собі самих допустиме, оскіль-
ки  передбачає  добровільність  участі.  Проте,  зважаючи 
на  проголошення  людини  як  найвищої  цінності,  законо-
давством  потрібно  передбачити  присутність  інших  осіб 
під  час  проведення  експерименту  над  собою,  які  були  б 
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у змозі  зупинити експеримент у разі непередбаченого та 
серйозного ризику. 

У деяких державах на смертниках, яким, можливо, обі-
цяли  скасування  страти,  проводяться  вельми  небезпечні 
для їхнього життя досліди. Деякі вчені за наявності згоди 
засудженого вважають виправданими небезпечні  і навіть 
такі, що  характеризуються  смертельним  ризиком,  експе-
рименти. Вони кажуть, що в подібній ситуації йдеться про 
свого роду заміну способу страти (смерть від лікарського 
препарату замість смерті на електричному стільці), проте 
вважається, що подібні експерименти не повинні завдава-
ти  додаткового  страждання  або  приниження  [19,  с.  288, 
304]. Але прихильники експериментування на засуджених 
до  смерті,  на  мою  думку,  не  враховують  неможливості 
отримання  в  таких  умовах  вільної  та  інформованої  зго-
ди. У всякому разі пропозиція визнати правомірним про-
ведення  експериментів  на  засуджених  до  страти  не  була 
взята до уваги в Гельсінському документі через труднощі 
досягти угоди щодо цієї проблеми. З етичної точки зору 
подібне  експериментування,  яке  характеризується  таким 
смертельним ризиком, уявляється неприйнятним.

Проведення  експериментів  на  ув’язнених  та  військо-
вополонених не повинні принижувати гідності людини та 
мають  відповідати  всім  умовам  експериментування,  які 
будуть наведені нижче. 

Особливої уваги вартує можливість проведення експе-
риментів на хворих та на добровольцях. 

Експериментування  на  хворих  може  проводитися 
в  якості  терапевтичного  чи  науково-дослідного.  У  разі 
останнього лікар може назначити препарат лише за наяв-
ності  згоди  хворого  або,  якщо пацієнт неповнолітній  чи 
недієздатний, за наявності згоди опікуна. 

За наявності ситуації, коли застосування тієї чи іншої 
методики  або  того  чи  іншого  лікарського  препарату,  які 
ще не отримали схвалення, надає останній шанс у спробі 
порятунку життя особі, яка у всіх інших випадках безна-
дійно приречена,  та якщо згоди не можна отримати без-
посередньо  від  пацієнта,  або  від  його  близьких,  або  від 
опікуна, то така згода може вважатися фактично безмовно 
отриманою, виходячи із загальної волі пацієнта або його 
родичів, спрямованої на те, щоб зробити все можливе для 
порятунку життя пацієнта. 

Основним  аспектом  можливості  проведення  експе-
риментів над людьми є наявність з  їхнього боку вільної, 
інформованої,  ясно  вираженої  та  особистої  згоди. Варто 
також на законодавчому рівні відзначити, що в тому разі, 
коли експериментування проводиться на особах, які через 
роботу  або  якимось  іншим чином  залежать  від  експери-
ментатора,  або  є підстави припускати, що на цих людей 
міг бути спрямований моральний тиск, моральна вага та-
кої згоди вельми сумнівна [19, с. 305]. 

Основним документом міжнародного рівня, який регу-
лює проведення дослідів на  людях,  є Гельсінська декла-
рація  Всесвітньої  медичної  асоціації  «Етичні  принципи 
медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта 
дослідження» [2]. Варто також згадати Конвенцію про за-
хист прав і гідності людини щодо застосування біології та 
медицини від 04.04.1997,  яка розглядає проблеми науко-
вого експериментування на людині, перераховує умови, за 
наявності яких людина може на цілком законній підставі 
брати участь у науковому експерименті, обґрунтовує кри-

терії захисту осіб, які не в змозі самі повною мірою висло-
ви інформовану згоду [3].

Законодавчим актом України, який регулює проведен-
ня  експериментів,  є  Основи  законодавства  України  про 
охорону здоров’я. Ч. 2 ст. 44 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я прямо забороняє проведення науко-
во-дослідного  експерименту  на  хворих,  ув’язнених  або 
військовополонених, а також терапевтичного експеримен-
ту на людях, захворювання яких не має безпосереднього 
зв’язку з метою досліду [4].

Умовою проведення експериментів вищезгадана стат-
тя називає проведення їх із суспільно корисною метою за 
умови  їх  наукової  обґрунтованості,  переваги  можливого 
успіху  над  ризиком  спричинення  тяжких  наслідків  для 
здоров’я або життя, гласності застосування експерименту, 
повної  інформованості  і  вільної  згоди повнолітньої дієз-
датної  фізичної  особи,  яка  підлягає  експерименту, щодо 
вимог його застосування, а також за умови збереження в 
необхідних випадках лікарської таємниці [4].

На основі цьог, можна виділити ознаки  та умови до-
пустимості проведення експериментів над людьми:

дослід допускається, якщо він проводиться коректним 
чином і за морально прийнятних умов та, відповідно, слу-
жить для блага  людини  та  суспільства  і  сприяє примно-
женню цінності науки;

обов’язок держави і суспільства полягає в тому, щоб за-
охочувати наукові дослідження, спрямовані на полегшен-
ня людських страждань,  і перешкоджати зловживанням і 
наживі за рахунок окремих особистостей або суспільства;

доклінічна  стадія  експериментування  повинна  здій-
снюватися з особливою акуратністю, з установкою на мак-
симальне  розширення  ефективних  досліджень  з  метою 
зведення  до  мінімуму  ризику  на  стадії  проведення  їх  на 
людині;

дослідження повинні здійснюватися компетентним спе-
ціалістом  та  у  належно оформленому  та  відведеному для 
цього місці, такі дослідження повинні контролюватися та-
кими ж спеціалістами, відповідальними та компетентними;

при  проведенні  дослідження  має  бути  встановлений 
допустимий  ступінь  ризику,  пропорційний  меті  дослі-
дження,  щоб  гарантувати  цілісність  індивіда,  на  якому 
проводиться дослідження;

інформована  згода  абсолютно  необхідна  в  разі  нете-
рапевтичного експериментування, мета і вигоди якого не 
мають безпосереднього відношення до індивіда, на якому 
проводиться дослід. Тим самим таке  експериментування 
не повинно поширюватися на тих, хто не здатний дати по-
вністю вільну й свідому згоду; 

охорона особистих даних, або необхідна обережність, 
з якою слід поводитися з даними, що стосуються індиві-
дів, які піддаються клінічним експериментуванням;

нагляд  за  проведенням  експерименту,  проведення 
контролю  за  можливими  негативними  наслідками,  які 
може  викликати  прийом ліків,  та  повідомлення  про  такі 
наслідки органам охорони здоров’я.

Отже, як бачимо, статті Основ законодавства України 
про охорону здоров’я не охоплюють усіх аспектів прове-
дення експериментів над людьми, тому вважаємо за необ-
хідне  розробити  спеціалізований  нормативний  акт  рівня 
закону, який би повною мірою регулював відносини про-
ведення наукових експериментів над людьми.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ  
ТА РОЗВИТКУ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

Кубишкіна А.О.,
здобувач кафедри АГПФЕБ

Сумський державний університет

Cтаття присвячена дослідженню питання історії виникнення та розвитку апеляційного провадження з часів Київської Русі до утво-
рення незалежної держави – України. Приділена увага необхідності активізації наукових юридичних досліджень проблем апеляційного 
провадження в цивільному та кримінальному судочинстві з метою уніфікації та обґрунтування єдиних доктринальних засад розвитку та 
функціонування апеляційної інстанції. Проводиться аналіз правових актів, що дали поштовх для запровадження такої форми перегляду 
судових рішень, як апеляція, та робиться висновок щодо можливості їх впливу на сучасне апеляційне провадження з метою вдоскона-
лення діяльності судів у теперішній час.

Ключові слова: суд, судова система, судова реформа, апеляційне оскарження, апеляційна скарга, перегляд судових рішень.

Кубышкина А.А. / ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБ-
НЫХ РЕШЕНИЙ В УКРАИНЕ / Сумской государственный университет, Украина

Cтатья посвящена исследованию вопроса истории возникновения и развития апелляционного производства со времен Киевской 
Руси до создания независимого государства – Украины. Уделено внимание необходимости активизации научных юридических исследо-
ваний проблем апелляционного производства в гражданском и уголовном судопроизводстве с целью унификации и обоснования един-
ственных доктринальных основ развития и функционирования апелляционной инстанции. Проводится анализ правовых актов, которые 
дали толчок для внедрения такой формы пересмотра судебных решений, как апелляция, и делается вывод относительно возможности 
их влияния на современное апелляционное производство с целью усовершенствования деятельности судов в настоящее время.

Ключевые слова: суд, судебная система, судебная реформа, апелляционное обжалование, апелляционная жалоба, пересмотр 
судебных решений.

Kubyshkina A.А. / HISTORICAL – LEGAL ASPECT APPEAR AND DEVELOPMENT OF APPEAL OF COURT DECISIONS IN 
UKRAINE / Sumy State University, Ukraine

The article is devoted research of question of history of appear and development of appellate realization from times of Kievan Rus to forma-
tion of the independent state of Ukraine. Attention is paid to the necessity to encourage scientific research of the legal issues of the appellate 
realization in criminal and civil legal proceedings in order to unify and justify common doctrinal principles of development and operation of the 
appellate proceedings.

The analysis of legal acts which gave a shove for introduction of such form of revision of court decisions as an appeal and drawn conclusion 
in relation to possibility of their influence on modern appellate realization in the criminal and civil legal proceedings with the purpose of improve-
ment of activity of courts in a present tense is conducted.

Analysing historical – legal heritage of the state in relation to development of institute of appeal, it is possible to draw conclusion, that this 
institute of appeal of court decisions is not new for a domestic judicial right, but his development was carried out next to the legislation of those 
states in the complement of which entered those and another part of modern Ukraine.

The appeal of court decisions on Ukrainian lands first arose up as possibility of putting off trial case to the higher judicial body or deputy, 
that presented them (Novgorod deed, middle ХV century). Appeared actually appellate on content, but not on the name, the method of appeal 
of decreets on ukrainian lands, which entered in the complement of the Moscow state, have attitude to time of promulgation the «Code of law» 
1497, 1550 years; and on ukrainian lands, which entered in the complement of Lithuanian – Russian state, have attitude to time of promulgation 
the Statutes of the Great princedom Lithuanian, 1529, 1566, 1588 years.

Succeeding development of institute of appeal have attitude to prominent monument of the ukrainian legislation «Rights which malorosiyskiy 
people go to court after» (1743 year).

The period of distribution on ukrainian lands of norms of the Russian right goes along (Statutes of the civil and criminal legal proceedings, 
1864 year).

In the article registered, that as a result of the conducted reformations there formed instancial judicial system (courts of first instance, appeal 
courts, court of cassation). The institute of appeal of court decisions was separately fixed in Statutes, 1864 year.

The statutory appeal of court decisions on the territory of ukrainian lands existed to final establishment of Soviet power and it was again 
picked up thread in accordance with Constitution of Ukraine in 1996.

Key words: court, judicial system, judicial reform, statutory appeal, petition of appeal, revision of court decisions.

Однією  з  основних  засад  здійснення  судочинства  в 
Україні  є  забезпечення  винесення  судами  законних  і  об-
ґрунтованих  рішень  по  справах,  які  ними  розглядаються 
(ст. 129 Конституції України). Тому детальне забезпечення 
всіх умов для здійснення перевірки законності рішень су-
дів,  врегулювання  порядку  перегляду  судових  рішень  на-
буває сьогодні виняткового значення. Перш ніж проводити 
реформування судової системи, вдосконалювати діяльність 
чинних судових органів, у тому числі апеляційної  інстан-
ції,  необхідно  дослідити  та  проаналізувати  історико-пра-
вову  спадщину  держави,  що  дасть  нам  змогу  оцінити  та 
правильно визначити тенденції розвитку державно-право-
вих інститутів, створити оптимальну модель судоустрою, а 
отже, зробити судочинство більш ефективним.

Питання виникнення і розвитку інституту апеляційно-
го оскарження піднімали у своїх працях такі провідні вче-

ні та юристи, як О.О. Борисова, Д.С. Гудзь, О.Ю. Костю- 
ченко,  Ф.М.  Дмитрієв,  Я  Падох,  М.  Кобилецький,  
С. Кудін, П.Ф. Щербина, О.І. Чистяков.

Багатогранність  даної  проблематики  робить  її  прак-
тично  невичерпною  для  наукового  дослідження.  Саме 
тому дослідження в цьому напрямі ще не завершені і по-
требують подальшого поглиблення та праворозуміння.

За  часів Київської  Русі  суд  був  установою народною 
і  цілком  самостійною,  здійснював  правосуддя  згідно  із 
звичаєвим  правом.  Виконання  рішення  в  судовій  справі 
здійснювалося негайно. У цей період судова система при-
пускала лише одну інстанцію, а про існування інституту 
оскарження судових рішень, тим більше апеляції, не мо-
гло бути й мови [1, с. 126]. 

На  питання  про  виникнення  інституту  апеляції  на 
території  України  досі  немає  однозначної  відповіді.  Це 
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пов’язано з тим, що з часів Київської Русі майже не збере-
глись першоджерела права даного періоду, а ті акти права, 
які дійшли до нас у формі редакцій більш пізніх періодів, 
як правило, науковцями трактуються по-різному. 

Так, суперечливими є погляди сучасних авторів щодо 
положень Новгородської грамоти (сер. ХVст.). Одні ствер-
джують,  що  дане  джерело  права  не  передбачало  оскар-
ження судових рішень, а інші діячі науки, серед яких мож-
на виокремити О.І. Чистякова, вважають, що ст. 3 грамоти 
передбачала  перегляд,  «пересуд»  справ  у  вищій  судовій 
інстанції, якою на той час був намісник великого князя («а 
намесникам великого князя и тиунам пересуд свой ведати 
по старине»). 

Можна  цілком  погодитися  з  тим, що  хоча  «пересуд» 
у даному випадку ще не являвся способом апеляційного 
оскарження, але сам факт наявності даної статті свідчить 
про перші спроби законодавчого закріплення ієрархічнос-
ті судової системи і, відповідно, початок зародження пев-
ного інституту оскарження судових рішень у вигляді пере-
гляду рішень нижчестоящих судів вищестоящими.

Виникнення  власне  апеляційного,  за  змістом,  а  не  за 
назвою, способу оскарження рішень суду на українських 
землях, які з ХVІ ст. входили до складу Московської дер-
жави  (Чернігівсько-Сіверські  землі),  сучасні  дослідники 
пов’язують із часом видання Судебників 1497, 1550 рр.

Судебник 1497 року чітко визначив порядок оскаржен-
ня  судових  рішень,  врегулював  порядок  подачі  скарг  та 
перегляду  справ  по  даним  скаргам  судами  вищестоящої 
інстанції (пересуд) і відміни неправильного рішення. Кож-
на сторона наділялась правом перегляду справи у вищес-
тоящій інстанції, якщо вона ставила під сумнів протокол 
судового засідання і рішення суду (ст.ст. 19, 21-24, 64) [2].

У Судебнику 1550 року норми про апеляцію майже по-
вністю були  запозичені  з  попереднього Судебника. Про-
гресивною  була  норма,  що  виключала  обмеження  щодо 
перегляду рішень по певних категоріях справ, чим розши-
рювала коло справ, рішення по яких може бути оскаржено 
(ст. 51) [2]. 

Аналізуючи  положення  вищезазначених  Судебників, 
маємо можливість  визнати, що  в  даний  період  вже  було 
передбачено оскарження не дій судді, а саме рішення суду 
[3, с. 25].

У статті 9 глави Х «Соборного уложення» царя Олексія 
Михайловича  1649  р.  було  вже  чітко  визначено  розмеж-
ування як такої загальної скарги на апеляційну, тобто на 
таку, що подається на судове рішення, і приватну – таку, 
що подається на суддю, який його виніс  (оскаржувалися 
дії судді, затягування процесу, стягнення зайвого мита) .

У період Литовсько-Руської держави, впродовж другої 
половини XIV – першої половини XVI ст., суди, які функ-
ціонували на українських землях, що були під владою Ве-
ликого князівства Литовського (Східна Волинь, Київщина, 
Чернігово-Сіверщина, Поділля), керувалися при розгляді 
справ спочатку нормами звичаєвого права [4, с. 65].

Питання  процесуального  порядку  оскарження  й  апе-
ляційного  перегляду  справ  уперше  найбільш  докладно 
вирішувалось у Статуті Великого Князівства Литовського 
1529 року (артикули 1, 2, 5, 6 розділу VІ Статуту).

Даний  нормативний  акт  переважно  складався  з  при-
писів збірника давньоруського права – «Руської правди», 
заснованої  на  нормах  звичаєвого  права,  зокрема  щодо 
процедури «пересуду» рішень суду. Згідно з уже згаданим 
статутом,  оскарження  рішення  різноманітних  місцевих 
судів здійснювалося до суду Великого князя, який був ви-
щою судовою установою князівства. Судові функції могли 
виконувати як князь особисто та  за участі радних панів, 
так і його довірені особи, для яких суддівська діяльність 
не була основною [5, с. 17, 18]. 

Подальшого розвитку норми, які регулювали порядок 
оскарження судових рішень, набули в наступних Статутах 
Великого князівства Литовського 1566 р. і 1588 р. 

Другий Статут  (1566р.)  в  основному  складався  з  по-
ложень  польських  та  німецьких  правових  актів  (напри-
клад,  «Саксонське  зерцало»,  «Порядок  прав  міських» 
тощо), а ІІІ Статут (1588р.), який став надбанням світової 
правової науки після підписання Люблінської унії 1569 р. 
та  об’єднання Великого Князівства Литовського  з Поль-
ською короною, відзначився запровадженням низки зару-
біжних  правових  понять  у  кримінальному  й  цивільному 
праві [6, с. 204].

У даний період скарга на суддю спочатку була єдиним 
способом  оскарження  рішення  суду.  Вона  виносилась 
після видачі остаточного рішення до вищестоящого суду 
і підтверджувалась наданням закладу, який слугував ком-
пенсацією судді, якого звинуватили неправомірно. З часом 
скарга на суддів змінюється на апеляцію, яку можна було 
вносити на рішення нижчих усіх судів. Суд повинен був 
розглянути  таку  скаргу  й  винести  рішення,  що  підтвер-
джувало або відхиляло правомірність цієї скарги. Апеля-
ція не призупиняла виконання рішення суду.

З  1581  р.  Головний Литовський  трибунал  став  осно-
вною апеляційною  інстанцією  [7,  с.  105]. Головний три-
бунал Великого Князівства був новоствореним централь-
ним судовим органом на литовських землях, що розглядав 
справи по першій інстанції та апеляції на вироки земських, 
городських і підкоморських судів, а також панських судів 
стосовно шляхтичів, засуджених до смертної кари, тюрем-
ного ув’язнення або великого грошового штрафу. Рішення 
Головного трибуналу оскарженню не підлягали [8, с. 20].

У Галичині, що з другої половини XIV ст. перебувала 
у складі Королівства Польського, апеляційне оскарження 
судових рішень здійснювалося до вічових судів, які були 
вищими апеляційними установами. З XV ст. апеляція здій-
снювалася до короля. Із судів західноукраїнських міст апе-
ляції направлялися до суду м. Львова, а звідти – до комі-
сарського суду м. Кракова. Згодом апелювання на рішення 
магістратських судів здійснювалося до королівського суду.

Після створення Речі Посполитої (укладення Люблін-
ської унії 1569 року) під владою корони опинились майже 
всі українські землі. На них було запроваджено польський 
судоустрій, який характеризувався багатоманітністю судо-
вих органів. Скарги на рішення і вироки земських, грод-
ських  (замкових)  і  підкоморних  судів,  а  в містах  із  маг-
дебурзьким правом – міських судів, магістратів і ратушів, 
цехових судів, на території українських земель розглядав 
суд Великого князя. 

Луцький трибунал, створений 1579 року, діяв як вища 
апеляційна  інстанція  для  Брацлавського,  Волинського, 
Київського, Подільського, Руського та Чернігівського во-
єводств. На рішення міських судів, які здійснювали судо-
чинство за магдебурзьким правом, апеляція подавалась у 
Львівський суд.

Апеляційним судом третьої інстанції був «Німецький 
суд Краківського замку», після якого рішення можна було 
оскаржити до Королівського суду [9, с. 109]. 

Після ліквідації Луцького трибуналу з 1590 року апе-
ляції  став  розглядати  загальний  Люблінський  трибунал 
[10, с. 111].

У період Гетьманщини (1648 – 1763 рр.) було знищено 
судову систему Речі Посполитої, яка була становою. Так 
звані  статутні  суди,  що  складалися  із  земельних,  грод-
ських та підкоморських судів, були ліквідовані, і введено 
систему козацьких державних судів. Вони поділялися на 
провінціальні  суди  (сільські,  сотенні,  полкові),  причо-
му  кожний  вищий  суд  був  апеляційною  інстанцією для 
нижчого, та на центральні суди (Генеральний військовий 
суд,  Генеральна  Військова  Канцелярія  і  суд  гетьмана)  
[11, с. 25].

Генеральний військовий суд, що існував при гетьман-
ській резиденції, був спершу найвищим судом країни, але 
згодом  допускалися  апеляції  від  нього  до  Генеральної 
військової Канцелярії. Суд  гетьмана виникає  з його пре-
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рогатив як зверхнього судді держави з правом судити всі 
справи в першій або апеляційній інстанції. 

Судова система досліджуваного періоду характеризу-
валася, перш за все, надмірною централізацією діяльності 
її органів, їх безпосередньою підпорядкованістю вищесто-
ящим судовим інстанціям.

На Запорізькій Січі судами нижчого порядку були суди 
курінних  отаманів  і  паланкових  полковників,  вищого  – 
суди військового судді, кошового отамана і Січової Ради. 
Проти рішень військового судді можна було апелювати до 
кошового отамана або до Січової Ради. Кошовий суддя був 
зверхнім суддею, і тільки в мирний час можна було апелю-
вати проти його рішень до Січової Ради [12, с. 221]. 

Таким чином, на запорізьких землях склалася самобут-
ня система судових органів, яка поєднувала риси, харак-
терні для військової організації та адміністрації мирного 
часу, передбачаючи можливість оскаржувати рішення су-
дів нижчих інстанцій.

Наприкінці XVIII ст. самобутню судову систему Ліво-
бережної України, частини Правобережжя та Запорізької 
Січі було скасовано і натомість було поширено судоустрій 
Російської імперії. 

Подальший  розвиток  і  вдосконалення  апеляційного 
провадження відбувалися в період царювання Петра I.

 З початком реформ Петра І на правову систему Росії 
почали суттєво впливати інші правові системи, особливо 
німецька і французька.

Внаслідок запозичення з джерел права Західної Євро-
пи, Петром І було введено термін «апеляція», було запро-
поновано, щоб нижчі суди були «під правлінням» вищих, 
а  вищі  суди у  кожній  губернії  повинні  були підкорятися 
державній Колегії юстиції. Заборонялося подавати скарги 
і прохання до вищих суддів, минаючи суди нижчої інстан-
ції [13, с. 328].

17 вересня 1720 р. було видано Указ про порядок по-
дання апеляційної скарги. В апеляційній скарзі необхідно 
було визначити те, в чому саме полягає неправильність ви-
несеного судом першої інстанції рішення, і вказати, яким 
указам воно суперечить. Далі були затверджені  інстанції 
судів і порядок подання апеляційної скарги. 

Значний  розвиток  апеляційне  провадження  отримало 
у визначній пам’ятці українського законодавства «Права, 
за  якими  судиться малоросійський  народ»  (1743  р.),  яка 
містила окрему главу, присвячену питанням апеляційного 
оскарження, та в якій не тільки було закріплено поняття 
апеляції,  але  й  досить  детально  врегульована процедура 
апеляційного  оскарження  судових  рішень  (в  артикулах 
35, 36 глави 8), був визначений порядок подачі та прийо-
му апеляційної скарги, апеляційний строк на оскарження 
судового  рішення.  Деякі  науковці  навіть  пов’язують  із 
цим  нормативним  актом  виникнення  апеляційної  форми 
оскарження судових рішень [14, с. 5].

Особливістю й новелою апеляційного провадження у 
Правах  було  закріплення  того, що  судді  в  жодному  разі 
правильної  апеляції  нікому  забороняти  не  повинні. Суд-
дям за неправомірне рішення передбачалися штраф і кату-
вання. Скаржнику ж, який навмисно в правосудді звину-
ватив суддів, – штраф і покарання. Передбачалися також 
причини недопущення апеляції до розгляду, передусім у 
зв’язку з її неправильністю.

Апеляційний розгляд справ здійснював суд вищої  ін-
станції таким чином: від сільського – на козаків до сотен-
ного, а на посполитих – до ратушного градського суду, від 
сотенних судів, ратушного і від того магістрату, який при-
вілеями не виключено з юрисдикції полкової канцелярії, – 
до  полкового  суду  або  до  суду  полкової  канцелярії  –  до 
Військового Генерального Суду, а від Генерального Суду – 
до Генеральної військової Канцелярії, а від неї – до «імпе-
раторської величності » (Глава 7, п. 3, 5, 6) [15, 201-203].

Хоча вищезазначений кодекс так і не зазнав офіційного 
затвердження, але це в жодному разі не применшує істо-

ричної важливості та значення «Прав, за якими судиться 
малоросійський народ», оскільки неофіційно його почали 
вживати в українських судах одразу ж після його закінчен-
ня в 1743 році, про що свідчить значне число його копій, 
які збереглися до нашого часу. 

Після великої судової реформи, яку провів у 1760–1763 рр.  
гетьман К. Розумовський, в Україні було відновлено поль- 
ську судову систему з повітовими, земськими, підкомор-
ськими,  гродськими  судами  на  чолі  з  Генеральним  вій-
ськовим судом, який став апеляційною інстанцією для ви-
щезазначених судів. 

Процедура  апеляційного  провадження  майже  не  за-
знала змін, але було спрощено порядок подачі та розгляду 
апеляції за рахунок зменшення судових інстанцій, що при-
скорило  апеляційне  провадження  і  сприяло  зменшенню 
судової тяганини. 

Отже, відповідною судовою реформою поновлювалась 
в Україні стара статутна система судів та відокремлюва-
лась судова влада від адміністрації [16, с. 48].

Такий  стан  судової  системи  на  землях  Лівобережної 
України зберігся до запровадження указом Катерини ІІ від 
7 листопада 1775 року російського губернського устрою, 
відповідно  до  якого  вся  імперія  мала  бути  поділена  на 
50  губерній,  полкові  округи  були  знищені,  а  натомість 
з’явилися три намісництва – Київське, Чернігівське і Нов-
городсіверьке. 

За часів правління Катерини II було встановлено тер-
міни  апеляційного оскарження,  а  саме:  сторона повинна 
була  подати  апеляційну  скаргу  до  суду  другої  інстанції 
протягом річного терміну, а якщо вона перебувала за кор-
доном, то протягом двох років. Ці терміни давали право 
тільки  на  перегляд  справи.  Для  припинення  виконання 
рішення нижчого суду необхідно було подати апеляційну 
скаргу протягом одного місяця,  якщо ж  сторона перебу-
вала в іншому місті, то термін збільшувався до чотирьох 
місяців [17, с. 171]. 

У 1801 році Олександром І було встановлено апеляцій-
не свідоцтво, яке необхідно було обов’язково подавати ра-
зом з апеляційною скаргою. В апеляційному свідоцтві вка-
зувалися відомості про те, в якому суді прийнято рішення 
у  справі,  коли  оголошувалося  остаточне  рішення,  коли 
оголошувалося незадоволення рішенням, проти всього чи 
проти частини рішення подається скарга, а також інші ві-
домості. Правило апеляційного свідоцтва діяло ще близь-
ко тридцяти років.

На  землях Правобережної України до 1830 р.  продо-
вжувала діяти система польських судів. 

Можна вказати і на факти існування апеляційних судів 
на території західних земель України (Галичина, Буковина, 
Закарпаття), які були у складі Австрійської імперії. Згідно 
з австрійським положенням про суд 1849 р., судова влада 
відокремлювалася від законодавчої та виконавчої  і прого-
лошувалася незалежною. Запроваджувалися суди присяж-
них, повітові суди, повітові колегіальні суди, крайові суди 
і як апеляційна інстанція – вищий крайовий суд у Львові, 
компетенція  якого  охоплювала  всю  Галичину  і  Буковину. 
Вищою ревізійною інстанцією в державі був Верховний су-
довий і касаційний трибунал у Відні [18, с. 390-391].

У 1864 році  судова  система на всіх українських  зем-
лях, які перебували під владою Російської імперії, зазнала 
докорінних змін, наслідком яких стало проведення судової 
реформи, яка відображена в чотирьох законодавчих актах, 
прийнятих  20  листопада  1864  року  (серед  яких Статути 
цивільного та кримінального судочинства). 

У  результаті  проведених  перетворень  створюється 
чітка  система  судових  інстанцій, що  складалася  із  судів 
першої  інстанції,  апеляційних  судів  і  касаційного  суду. 
Першою  інстанцією  були  мирові  та  окружні  суди,  дру-
гою – апеляційні суди. Апеляційною  інстанцією для ми-
рових судів були мирові з’їзди (система мирової юстиції 
запроваджена  даною  реформою  була  ліквідована  у  1889 
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році), для окружних судів – Судові палати. Рішення судів 
другої інстанції були остаточними і підлягали негайному 
виконанню.  Апеляційне  провадження  було  аналогічним 
провадженню  в  першій  інстанції. Повноваженнями  суду 
касаційної  інстанції  був  наділений  Сенат  як  Верховний 
суд Російської імперії та вищий орган судового нагляду.

Як у цивільному, так і в кримінальному судочинстві да-
ного періоду було детально врегульовано порядок апеля-
ційного провадження справи в суді апеляційної інстанції 
та встановлено, що сторони могли подавати нові докази, 
просити про допит нових свідків, посилатися на нові фак-
ти, але не мали права висувати нові вимоги, не пред’явлені 
в суді першої інстанції. Апеляційний суд повинен був ви-
рішити справу, не повертаючи її в суд першої інстанції до 
нового розгляду і в межах апеляційної скарги, не виходячи 
за її доводи [19, с. 86].

Слід  зазначити,  що  система  оскарження  судових  рі-
шень, яка  існувала в той період, багато в чому схожа на 
чинну сьогодні систему. Це виявляється як у структурі су-
дових інстанцій, так і в повноваженнях судів щодо оскар-
ження судових рішень.

Важливий крок на шляху формування власної судової 
системи зробила Центральна Рада, коли прийняла 30 груд-
ня 1917 року спеціальний Закон «Про заведення апеляцій-
них судів». Функції судів апеляційної  інстанції відповід-
но до даного закону повинні були виконувати Київський, 
Харківський  та Одеський  апеляційні  суди  (проте,  як  за-
значає П. Музиченко, Харківський і Одеський апеляційні 
суди так і не були створені). 

Однак нетривале існування Української Народної рес-
публіки  (УНР)  та  доволі  напружені  зовнішньополітичні 
стосунки з Росією завадили завершенню становлення по-
вноцінної судової системи, і, як наслідок, правонаступник 
УНР  –  Українська  Держава  гетьмана  Скоропадського  – 
відновила стару імперську систему судоустрою.

З появою радянської влади інститут апеляції зупинив 
свою  діяльність  внаслідок  Декрету  про  суд №  1.  Однак 
надалі був затверджений інститут касації (введений у дію 
Положенням  про  народні  суди  і  революційні  трибунали 
УСРР  від  14  лютого  1919  р.),  процесуальний  зміст  яко-
го, як вказують дослідники, істотно відрізнявся від одно-
йменного інституту, притаманного європейському проце-
суальному законодавству [20, с. 5].

 Після безапеляційного розгляду справ за радянських 
часів у  сучасній Україні  апеляційне оскарження судових 
рішень як окрема складова судової системи України зна-
йшло  своє  відображення  в  Концепції  судово-правової 
реформи,  прийнятої Верховною Радою у  1992  році,  від-
повідно до якої головною метою була перебудова судової 
системи, створення нового законодавства, вдосконалення 
форм судочинства. Концепція 1992 р. встановила основні 
принципові положення судоустрою України, які знайшли 
своє остаточне закріплення в ст. 129 Конституції України 
1996 р. та законах України від 2001 року щодо внесення 
відповідних змін до КПК та ЦПК України.

Дослідивши історичний шлях зародження та розвитку 
апеляційного провадження на українських землях, можна 
зробити  висновок, що  апеляційне  оскарження  з’явилося 
ще за стародавніх часів та поступово формувалося й діяло 
залежно від історичного періоду, політичної влади, еконо-
мічної та соціальної ситуації в тій державі, до складу якої 
на певному етапі історичного розвитку входила та чи інша 
частина сучасної України. 

Проаналізувавши  історичний  досвід  апеляційного 
оскарження  та  з’ясувавши  особливості  апеляції  на  різ-
них  етапах  розвитку  української  державності,  ми маємо 
можливість скористатися надбаннями наших пращурів та 
сформулювати  на  цій  основі  рекомендації  та  пропозиції 
щодо  використання  позитивного  досвіду  того  часу  для 
вдосконалення діяльності судів сьогодні. 
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Стаття присвячена теоретичному аналізу здійснення Президентом України своїх повноважень у законодавчому процесі. Досліджу-
ється нормативне регулювання законодавчої діяльності президента, реалізація ним права законодавчої ініціативи, процедура промуль-
гації і опублікування законів. Зроблено аналіз окремих законодавчих повноважень президента в інших країнах. Наводяться пропозиції 
з удосконалення чинного законодавства.

Ключові слова: законодавчий процес, суб’єкт законодавчої ініціативи, законодавча ініціатива Президента України, промульгація, 
опублікування законів.

Погорелова З.А. / РОЛЬ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ / Ужгородский национальный университет, 
Украина

В статье осуществлен теоретический анализ реализации Президентом Украины своих полномочий в законодательном процессе. 
Автор рассматривает нормативное регулирование законодательной деятельности президента и вносит предложение по ее совершен-
ствованию. Рассматривается законодательная инициатива президента, процедура промульгации законов, а также анализируются за-
конодательные полномочия президентов других стран.

Ключевые слова: законодательный процесс, субъект законодательной инициативы, законодательная инициатива Президента 
Украины, промульгация, публикация законов.

Pogorelova Z.A. / THE ROLE OF HEAD OF STATE IN THE LEGISLATIVE PROCESS / Uzhgorodskyy National University, Ukraine
In the article the theoretical analysis of the exercise of its powers by the President of Ukraine directly related to the legislative process. 

Exploring the role of the president in the legislative process by considering legal regulation of the president and draws attention to the lack of 
orderliness of the matter.

On this occasion, put forward a proposal for a law that would define a special legislative procedure, which is characteristic of the legislature 
for the adoption of legislation that would define specific guarantees constitutionality of laws. This act would be a great collection of laws such as 
the Code that would have general part, where it defines the notion of regulation and its kinds, legal status, a special part would set out provisions 
regarding the procedure for the adoption of regulations, criteria which he is answer warranties of any type regulations. 

Determined legislative initiative of the President – as constitutional and procedural relationship, the stage of the legislative process that is 
right to the Verkhovna Rada of Ukraine bills or proposals for adoption of laws. Conducted a statistical snapshot of the right of legislative initiative 
in the Ukrainian parliament, Head of State, which is evidence of the need for improvement and improvement work on developing laws that car-
ried out the presidential administration and the need for the introduction of practice drafting legislation that will be made head of state parliament. 

We investigate the President’s powers in the legislative process in other countries, such as Lithuania, France, USA. Features procedures 
promulgation of laws in Slovakia and the Czech Republic. It is concluded that high-quality implementation of the legislative process is possible 
through liberation from inaccuracies, eliminate ambiguities and problem solving legislative procedure, provided the cooperation of Parliament and 
the President, are the proposals to improve the current legislation.

Key words: legislative process, legislative initiative of the President of Ukraine, promulgation, publishing of laws.

У світовій конституційно-правовій практиці відповід-
но до норм основних законів склалися різні форми участі 
глави держави у законодавчому процесі. До найважливі-
ших повноважень президента належать функції, пов’язані 
з  формуванням  та  діяльністю  парламенту  (це  і  призна-
чення виборів, і скликання й розпуск парламенту), і ті, які 
безпосередньо стосуються законодавчого процесу (право 
законодавчої  ініціативи,  право  вето,  право  промульгації 
законів).

Нормотворча діяльність Президента України, а також 
здійснення  ним  функцій,  пов’язаних  із  формуванням  і 
діяльністю  парламенту,  неодноразово  ставали  предме-
том  ґрунтованих  наукових  досліджень  як  вітчизняних, 
так  і  іноземних авторів. Автор спирався на  здобутки су-
часних  теоретиків  у  галузі  теорії  права,  конституційно-
го  права,  порівняльного  правознавства:  В.Авер’янова, 
С.Агафонова,  С.  Алексєєва,  А.  Зайця,  С.  Б.  Гавриша,  
В. С. Журавського, М. Козюбри, В. Погорілка, А. Колодія, 
В. Копєйчикова, В. Корельського, Н. Пархоменко, Л. Пе-
трової, Н. Плахотнюк, П. Рабиновича, Н. Сахарова, С. Се-
рьогіної, О. Скакун, Ю. Тихомирова, Ю. Тодики, М. Цвіка, 
В. Чиркина, В. Шаповала, В. Шатіло та  ін.  Із публікацій 
із цих проблем варто відзначити праці зарубіжних дослід-
ників, зокрема В. Богденор (Великобританія), Р. Бенжерон 
(Франція), Р. Пагано (Італія), Г. Ізберський (Канада). Свої 
дослідження в окресленій сфері вчені досить часто спря-
мовували на певну вузьку проблематику. Так, Я. О. Бер-
назюк досліджував конституційні основи правотворчості 
президента [1, c. 2], Л. Легін вивчав принципи нормотвор-

чості у контексті системного підходу до законодавчого за-
безпечення [2, с. 7], М. Савчин – конституційні механізми 
подолання політичних криз [3 с. 136], Д. Мазур – акти пра-
вотворчості  президента  [4,  с.  2],  але  відсутність  деталь-
ного і комплексного аналізу діяльності Президента саме в 
законодавчій сфері зумовила спробу зупинитись на деяких 
аспектах цієї проблеми у статті.

Досліджуючи  роль  президента  в  законодавчому  про-
цесі,  автор  ставив  такі  завдання:  дослідити  нормативне 
регулювання законодавчої діяльності президента; проана-
лізувати  реалізацію  главою  держави  права  законодавчої 
ініціативи; провести паралельний аналіз реалізації цього 
права у міжнародній практиці; висвітлити питання підпи-
сання й офіційного оприлюднення законів України.

Регулювання законодавчої діяльності Президента Укра-
їни  здійснюється  сьогодні  низкою  законів  і  підзаконних 
нормативно-правових  актів.  Підготовка  законопроектів 
Адміністрацією  Президента  України,  порядок  внесення 
законопроектів  до парламенту,  вимоги до  законопроектів, 
розгляд  і прийняття, а також підписання  і введення в дію 
законів  врегульовано  на  рівні  Конституції,  законом  «Про 
Регламент  Верховної  Ради  України»,  Законом  України 
«Про  міжнародні  договори України»,  Указом Президента 
України  «Про  порядок  роботи  із  законопроектами  та  ін-
шими  документами,  що  вносяться  Президентом  України 
на  розгляд  Верховної  Ради України»,  Указом Президента 
України «Про опублікування актів законодавства України в 
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» та 
іншими. Не можна не звернути увагу на недостатню уре-
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гульованість цього питання,  а  також «істотне відставання 
від стандартів, які діють у Європейському Союзі» [5, с. 5].  
Поділяємо  думку  О.  Богачової  про  те,  що  аналіз  тексту 
Конституції України дає підстави говорити про відсутність 
єдиного  механізму  системного  регламентування  законот-
ворчої діяльності, тому що положення щодо цієї діяльності 
містяться в її різних розділах з неоднаковими ступенем де-
талізації та обсягом. Окрім того, вчена вважає, що найсут-
тєвішою  проблемою  нормативно-правового  забезпечення 
законотворчої  діяльності  загального  характеру  є  значний 
обсяг та розгалуженість нормативно-правового поля у цій 
сфері [6, с. 16]. Заслуговує на увагу пропозиція українсько-
го вченого В. Головатенка про розробку концепції система-
тизації  нормотворчої  діяльності  Президента  України,  що 
повинна бути спрямована на зупинення негативних тенден-
цій у нормотворчій діяльності глави держави. Ці тенденції, 
на його думку, пов’язані з тим, «що в регулюванні деяких 
галузей  суспільних  відносин  спостерігається  суперечли-
вість між правовими актами Президента України та норма-
тивно-правовими  актами  інших  органів  державної  влади, 
диспропорції  у  співвідношенні  між  законами  та  актами 
президентської нормотворчості, відсутність у цих актах ді-
євих механізмів їх реалізації» [7, с. 17].

Автор вважає, що для регулювання законодавчої діяль-
ності в цілому і діяльності Президента України включно 
потрібно прийняти закон, який би визначив особливу зако-
нодавчу процедуру, яка характерна для законодавчого ор-
гану, для ухвалення законодавчих актів, та який визначить 
специфічні гарантії конституційності законів. Цей акт міг 
би бути великим збірником законів на кшталт кодексу, який 
має загальну частину, де визначено поняття нормативного 
акта і його видів, правовий статус, в особливій частині ви-
кладені положення, що стосуються процедури прийняття 
нормативних  актів,  критеріїв,  яким  він  повинен  відпо-
відати,  гарантій того чи  іншого типу нормативних актів. 
Схильність до прийняття такого акта простежується в пра-
цях О.В. Скрипнюк, В.Л. Федоренко [8, с. 67], Г.О. Хрис- 
тової  [9,  с.  47],  О.О.  Томкіна  [10,  с.  76],  О.І.  Прищепа  
[11, с. 210], О.В. Цельєва [12, с. 55], Л.М. Легіна [13, с. 35], 
В. Косович  [14,  с.  18]. Слід  зазначити, що науковці  зде-
більшого  схиляються  до  необхідності  прийняття  такого 
акта, хоча існує і позиція щодо неприйнятності будь-якого 
закону  «про  систему  нормативно-правових  актів»,  яку 
висловлюють  у  колективній  роботі А. Мірошниченко  та  
Ю. Попов [15, c. 362-373], її поділяє і О. Ющик [16, с. 21].

Окрім  врегулювання  питання  нормотворчості  глави 
держави  в  законі  про  нормативно-правові  акти,  в  науко-
вому середовищі тривають дискусії про доцільність при-
йняття закону «Про Президента України». Прибічники го-
ворять, що цей закон повинен розкрити статус Президента 
України [17, с. 12]; визначити правовий статус консульта-
тивних,  дорадчих  та  інших  допоміжних  органів  і  служб 
при  Президентові  України  [18,  с.  68];  визначити  коло 
питань, що  належать  до  його  нормотворчої  компетенції, 
а також закріпити положення про те, що нормативні акти 
глави  держави,  видані  з  питань  компетенції  парламенту, 
не діють і не підлягають застосуванню до їх затвердження 
парламентом [19, с. 101]; визначити види актів Президен-
та України, порядок їх підготовки і прийняття, юридичні 
критерії  розмежування  указу  і  розпорядження,  порядок 
надання главою держави доручень, а також порядок опри-
люднення  контрасигнованих  актів  Президента  України 
[20, с. 9]. Слід зазначити, що законопроекти «Про Прези-
дента України» розглядалися і навіть один був прийнятий 
парламентом у другому читанні [21], але законом не став. 
Свого часу Парламентська асамблея Ради Європи наполя-
гала у резолюції «Про виконання обов’язків та зобов’язань 
Україною» на прийнятті  закону «Про Президента Украї-
ни»[22]. Зокрема, в матеріалах цього документа містить-
ся висновок про те, що ціла низка положень Конституції 
України посилається на певні закони, які мають розвивати 

її норми, серед них і закон про Президента України. Між-
народна практика говорить про наявність аналогічних за-
конів  (наприклад,  у  Білорусі)  [23]. Ми  поділяємо  думку 
Яна Берназюка про недоцільність прийняття закону «Про 
Президента України», що полягає в тому, що сама ідея та-
кого закону суперечить духу і букві Конституції України, 
оскільки статус та функції Президента України визначені 
Конституцією України, а спроба уточнити їх положення-
ми закону (актом Верховної Ради України) знижує статус 
глави держави [24].

Як  глава  держави Президент України наділений низ-
кою повноважень, що стосуються його впливу на законо-
давчу діяльність. Пріоритетним серед них є право законо-
давчої ініціативи, тобто право вносити до Верховної Ради 
України  законопроекти  або  пропозиції  щодо  прийняття 
законів. Слід зазначити, що відповідно до статті 93 Кон-
ституції України право законодавчої ініціативи належить 
Президенту України,  народним депутатам України Кабі-
нету Міністрів України  і Національному Банку України. 
Хоча зазначені учасники є рівними в частині змісту й об-
сягу наданого ним Конституцією права, кожен із них має 
різні можливості [25].

Так, Конституція України визначає сферу таких зако-
нодавчих повноважень Президента як: право законодавчої 
ініціативи;  визначення  невідкладними  внесених  ним  за-
конопроектів, які мають розглядатися парламентом поза-
чергово; підписання законів, прийнятих парламентом, та 
їх  офіційне  оприлюднення;  право  вето  щодо  прийнятих 
законів  із подальшим поверненням  їх на повторний роз-
гляд до парламенту зі своїми вмотивованими пропозиці-
ями; зобов’язання підписати й офіційно оприлюднити за-
кон, прийнятий під час повторного розгляду парламентом  
[26,  с. 141]. Президент України має право вносити  зако-
нопроекти про внесення змін і доповнень до всіх розділів 
Основного Закону України, в тому числі до розділу І «За-
гальні  засади»,  розділу  III  «Вибори.  Референдум»  і  роз-
ділу XIII «Внесення змін до Конституції України», які за 
умови їх прийняття не менш як двома третинами від кон-
ституційного складу Верховної Ради України затверджу-
ються всеукраїнським референдумом, який призначається 
Президентом України.

У  юридичній  літературі  зустрічаємо  думку  щодо 
«необхідності  на  рівні  Основного  Закону  виокремити 
Президента  серед  інших  суб’єктів  права  законодавчої 
ініціативи,  врахувавши  високий  конституційний  статус  і 
повноваження  гаранта  державного  суверенітету,  терито-
ріальної  цілісності…,  додержання  Конституції  України, 
прав і свобод людини і громадянина» [27]. Автор поділяє 
позицію М. Цвіка стосовно того, що «президентська вла-
да особлива, бо наділена більшими, ніж інші гілки влади, 
об’єднуючими систему влади можливостями»  [28,  с.  33-
34], тому, на нашу думку, додаткового статусу не потребує.

Вагомим аргументом служить і статистичний зріз реа-
лізації права законодавчої ініціативи в українському пар-
ламенті  главою  держави.  В  Україні  на  2011-й  сесійний 
рік Президент  ініціював  19  законопроектів. У  2012  році 
було  внесено  на  розгляд  парламенту  всього  3119  проек-
тів законів, з яких народними депутатами – 2680, Кабіне-
том Міністрів України – 400, Президентом України – 36 
та Національним Банком – 3 проекти. За підсумками 11-ї 
сесії роботи парламенту станом на 2013 рік було прийнято 
всього 97 законів,  з яких  ініціаторами 52 законопроектів 
були депутати Верховної Ради, 38 – уряд, Президент став 
автором 4 законів [29]. Як ми бачимо, такий стан свідчить 
про потребу в удосконаленні  і покращенні роботи з роз-
робки  законопроектів,  що  здійснюється  Адміністрацією 
Президента,  та  необхідність  запровадження  усталеної 
практики підготовки законопроектів, які будуть вноситися 
главою держави до парламенту.

Більше того, якщо мова йде про коло суб’єктів законо-
давчої  ініціативи,  то  пріоритетність  парламенту  як  зако-
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нодавчого органу спрямовує нашу думку до структурних 
його частин, які в конституцій площині в якості суб’єктів 
права  законодавчої  ініціативи  не  зазначені.  Оптимізація 
кола суб’єктів законодавчої ініціативи вимагає його пере-
гляду в бік наділення таким правом комітетів, чого вони 
Конституцією України 1996 року позбавлені. Адже саме 
комітети  здійснюють  законопроектну  роботу,  готують  і 
попередньо  розглядають  питання,  віднесені  до  повнова-
жень парламенту. Звичайно, реалізація Президентом сво-
го права на законодавчу ініціативу залежить від багатьох 
факторів: форми правління, конкретних історичних умов, 
від політичних реалій і від самої особи – глави держави. 
Проблема знаходження компромісів і злагодженої роботи 
між апаратом Президента і Верховною Радою України на 
сьогодні досить відчутна. Із цього приводу є прихильники 
думки російського науковця Є. Колюшина,  який наголо-
шує:  варто  позбавити  главу  держави  права  законодавчої 
ініціативи,  щоб  у  подальшому  уникнути  докорів  у  його 
протидії законодавчому процесу через ухиляння від вне-
сення  законопроектів  до  парламенту,  і  в  такий  спосіб 
підвищити відповідальність уряду [30, с. 226]. Ми не по-
годжуємося  з  такою  позицією,  адже  позбавлення  права 
законодавчої ініціативи не зробить досконалішим законо-
давчий процес, а позбавить його позиції, яку представляє 
виборна  народом  посадова  особа  –  Президент.  Більше 
того,  це може призвести  до  того, що норми Конституції 
матимуть вигляд виключно декларативний. На наше пере-
конання, необхідно вирішувати проблеми реалізації права 
законодавчої  ініціативи  в  площині  конструктивного  діа-
логу між гілками влади, що буде набагато ефективнішим, 
ніж позбавлення цього права.

Наділення  Президента  України  широким  спектром 
повноважень у сфері законодавчої ініціативи часто зустрі-
чається в інших країнах. Так, зокрема, у Литві законопро-
екти подаються до парламенту депутатами, Президентом 
республіки,  урядом  і  50  тис.  громадян, що мають  право 
голосу. Цікавим є той факт, що за усталеною конституцій-
ною практикою президент у президентських республіках 
правом законодавчої ініціативи не наділений, так само як 
і будь-які органи виконавчої влади, що є результатом так 
званого жорсткого поділу влади. Так, наприклад, Болгарія, 
Румунія, Франція  –  це  держави,  які  главу  держави фор-
мально правом внесення законопроектів до парламенту не 
наділяють, хоча він досить часто стає ініціатором прове-
дення тих чи інших законодавчих заходів.

Якщо  в  парламентських  державах  дві  третини  схва-
лених законів – це законопроекти виконавчої влади, то в 
США Президент навіть формально не володіє правом за-
конодавчої ініціативи. Однак це не означає, що він не бере 
участі  в  процесі  підготовки  законопроектів.  Президент 
також може впливати на законодавчу діяльність Конгресу, 
звертаючись до нього з інформацією про стан Союзу, яка 
фактично розглядається як президентська програма зако-
нодавчої діяльності даного органу. Все це створило своє-
рідні умови щодо перетворення Президента на лідера за-
конодавчої політики держави [31, с. 327.]. Глава держави 
наділяється законодавчою ініціативою у 29 країнах, посі-
даючи, таким чином, третє місце серед кількості суб’єктів 
права законодавчої ініціативи.

Президент України наділений правом нарівні з Верхо-
вною  Радою  України  визначити  законопроект  як  невід-
кладний  з одноразовим відхиленням його від процедури 
розгляду  (adhoc),  передбаченої Регламентом,  і  скоротити 
строки  внесення  альтернативних  законопроектів,  пропо-
зицій  і поправок, строки розгляду в тому чи  іншому чи-
танні  наполовину  [32]. При цьому,  як  вказано  в  рішенні 
Конституційного Суду, позачерговий розгляд таких зако-
нопроектів слід тлумачити як їх аналіз на кожній стадії за-
конодавчого процесу раніше за інші проекти законів [33].

Завершальною  стадією  законодавчого  процесу  є  вве-
дення в дію законів. Дана стадія реалізується поза парла-

ментом і складається з декількох процедур: 1) контрасиг-
нація; 2) промульгація; 3) офіційне оприлюднення законів. 
Контрасигнація  означає  підписання  (візування)  членами 
уряду прийнятого парламентом закону. Цей етап передує 
акту  промульгації,  який  здійснює  Президент  держави. 
Промульгація  означає  скріплення  закону підписом  глави 
держави. Такий термін не вживається в Конституції Украї-
ни, але процедура промульгації передбачена Конституцій-
ним Договором і Регламентом Верховної Ради України.

Згідно  зі  статтею  94  Конституції  України Президент 
України протягом п’ятнадцяти днів після отримання зако-
ну підписує його, беручи до виконання, та офіційно опри-
люднює його або повертає  закон  зі  своїми вмотивовани-
ми  і  сформульованими пропозиціями до Верховної Ради 
України для повторного розгляду. Цікавими з цього при-
воду є процедури, які склалися в окремих державах. Так, 
у Словаччині закони підписуються Головою Національної 
Ради  (парламенту),  Президентом  і  Прем’єр-міністром  
(ст.  87.2  Конституції).  У  Чеській  Республіці  закони  під-
писуються  також  трьома  посадовими  особами:  Головою 
Палати представників, Президентом і Прем’єр-міністром 
(ст. 51 Конституції) [34, с. 495].

Президент України має право вето щодо прийнятих за-
конів із наступним поверненням їх на повторний розгляд 
(ст. 106 Конституції). Деякі вчені застосування Президен-
том України права вето вважають окремою стадією зако-
нодавчого  процесу.  Причому  подолання  вето  відносять 
до  парламентської  стадії,  а  застосування  –  до  позапар-
ламентської. Право  вето  є  одним  із  засобів  ефективного 
впливу президента на  законодавчий процес,  у  результаті 
використання якого він стає активним учасником процесу 
прийняття  законів.  Через  неоднозначність  у  науковій  лі-
тературі оцінки права вето автор вважає це питанням, що 
потребує більш детального розгляду в окремій статті. 

Згідно з главою 22 Регламенту Верховної Ради України 
текст закону, прийнятий Верховною Радою, не пізніш як 
у десятиденний строк оформляється головним комітетом, 
візується  головою  комітету  та  керівником  секретаріату 
цього комітету чи особами, які виконують їхні обов’язки, 
керівником  юридичного  підрозділу  та  керівником  під-
розділу,  на  який  в  установленому  порядку  покладено 
функцію з оформлення на підпис Голові Верховної Ради 
України  прийнятих Верховною  Радою  актів,  і  подається 
на підпис Голові Верховної Ради України. Якщо текст за-
кону завізований із зауваженнями, вони разом із текстом 
закону подаються Голові Верховної Ради України. Голова 
Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон 
не раніше ніж через два і не пізніше ніж через п’ять днів 
із дня його подання. Підписаний закон Голова Верховної 
Ради України невідкладно направляє Президентові Укра-
їни  [32]. Закон, переданий Президенту України, повинен 
бути підписаний ним протягом 10 днів з дня отримання і 
не пізніше ніж через 24 години направлений до Президії 
Верховної Ради України для реєстрації і опублікування.

Президент може порушувати строки промульгації  за-
конів та кілька раз повторно повертати заветовані закони, 
адже у Конституції не передбачено механізму запобігання 
зловживанню главою держави своїм правом. Це може при-
звести до відкритого протистояння між президентом і пар-
ламентом у боротьбі за владу. Вочевидь, всі причини для 
усунення конфліктів не можна передбачити, але детальне і 
точне нормативне регулювання, в тому числі, і процедури 
промульгації  закону буде  значно  зменшувати прояви по-
рушень у законотворенні і підвищить ефективність реалі-
зації свого конституційного права Президентом.  

Опублікування  промульгованих  законів  здійснює 
Президент  України  (  ст.  23  Конституційного  договору,  
ст. 6.10.2, 6.10.3 Регламенту Верховної Ради України). Не 
всі це сприймають як безспірний факт, багато вважає, що 
публікувати  закони  повинен  той  орган,  який  їх  приймає 
[35, с. 114]. Але ми погоджуємося з позицією науковців, 
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які вважають цілком логічним той факт, що закони публі-
куються Президентом, тому що він їх підписує і бере до 
виконання [36, с. 83].

Згідно з Регламентом, офіційними виданнями, де від-
бувається публікація законів, є «Відомості Верховної Ради 
України» і газета «Голос України», а згідно з Указом Пре-
зидента України від 10.06.1997 «Про порядок офіційного 
оприлюднення  нормативно-правових  актів  та  набрання 
ними чинності» – «Офіційний вісник України», «Відомос-
ті Верховної Ради України» і газета «Урядовий кур’єр», а 
після 12.12.2007 – також інформаційний бюлетень «Офі-
ційний вісник Президента України».

У цих актах має місце колізія у правовому регулюван-
ні термінів опублікування. Регламент визначає публікацію 
законів у «Відомостях Верховної Ради» протягом 30 днів, 
в газеті «Голос України» – протягом 5 днів, а у названо-
му  Указі  Президента  термін  опублікування  для  всіх  ви-
дань  становить  15  днів. Ми  вважаємо, що  така  ситуація 
підкреслює необхідність вдосконалення на нормативному 
рівні  процесу  опублікування  законів,  оскільки  консти-
туційність  указу  ставиться  під  сумнів,  адже  акт  нижчої 

юридичної сили не повинен суперечити акту вищої юри-
дичної сили яким є Регламент. Чинна Конституція України 
передбачає, що «закон набуває чинності після десяти днів 
з моменту його опублікування, якщо інше не передбачено 
законом, але не раніше дня його опублікування». 

Отже, ми доходимо висновку, що якісне здійснення за-
конодавчого процесу можливе через  звільнення його від 
неточностей,  усунення  двозначностей  і  вирішення  про-
блем  законодавчої процедури,  за умови співпраці парла-
менту і Президента, адже ефективний законодавчий про-
цес  є  віддзеркаленням  рівня  розвитку  і  цивілізованості 
парламентаризму  та  демократії  у  суспільстві.  Сподіває-
мось, що одним із вагомих кроків, зроблених у цьому на-
прямі, стане підписаний Головою Верховної Ради України 
і президентом Європейського парламенту у Брюсселі 24-
25 лютого 2015 року Меморандум «Про взаєморозуміння 
між Верховною Радою України  та Європейським  парла-
ментом  про  спільні  рамки  парламентської  підтримки  та 
підвищення  інституційної  спроможності»,  який  за  голо-
вну мету ставить підвищення якості законодавства та за-
конодавчого процесу в Україні.
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ФОРМА І ЗМІСТ У ПОНЯТТІ «ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ»

Процюк І.В.,
д.ю.н., доцент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Поняття «форма державного правління» сформувалось у процесі суспільно-політичного розвитку й було відображено в результатах 
пізнавальної діяльності багатьох поколінь державознавців. Різноманіття поглядів стосовно його дефініції та змісту на сучасному етапі 
розвитку юридичної науки свідчить про гносеологічну проблемність та актуальність цього питання.

У статті пізнання вказаного державно-правового явища здійснено через призму таких вихідних філософських категорій, як «форма» 
і «зміст».

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

Процюк И.В. / ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ В ПОНЯТИИ «ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ» / Национальный юридический 
университет имени Ярослава Мудрого, Украина

Понятие «форма государственного правления» сформировалось в процессе общественно-политического развития и было отра-
жено в результатах исследовательской деятельности многих поколений государствоведов. Многообразие взглядов относительно его 
дефиниции и содержания на современном этапе развития юридической науки свидетельствует о гносеологической проблематичности 
и актуальности этого вопроса.

В статье исследование указаного государственно-правового явления осуществлено через призму таких основополагающих фило-
софских категорий, как «форма» и «содержание».

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

Protsyuk I.V. / FORM AND CONTENT OF THE CONCEPT OF «FORM OF GOVERNMENT» / Yaroslav Mudryi National Law Univer-
sity, Ukraine

The article states that the concept of «form of government» formed in the process of socio-political development was also reflected in the 
learning of many generations derzhavoznavtsiv and diversity of views on its definition and content of legal science demonstrates its epistemologi-
cal problematic and relevance. 

The author focuses on the fact that historically the ancient Greeks emphasized the importance of form. Because the idea of the state is in-
separable from its form, as indicated by the etymology of the term «form» – Eidos, the idea morfos. Later the ancient Greek tradition of thought in 
the study of forms of state developed in ancient Rome. «Forma dat esse rei» – «form provides a way of life» – the Roman jurists considered. The 
attention that between form and content, there is a dialectical interdependence, they act as even philosophical categories that serve to character-
ize the relationship between the way of organizing things and the actual material from which this thing is, and accordingly form is the moment of 
content, which in its development goes in content, and vice versa. 

Research the term «form» is not only through the revelation of his dialectical interaction doubles category – «content», but through clarifica-
tion of relations with other philosophical concepts with which the term «form» and «content» are in organic unity, namely the «essence – phe-
nomenon», where the first – a combination of deep connections, relationships and domestic laws that determine the main features and trends of 
development of a financial system, and the second – the specific event or process properties that express external parties validity and constitute 
a form of display and detection of an essenceПри цьому, явище як ціле має зміст і відповідну форму. And while the outside of the object, the 
form is a manifestation of the essence. It submits, adapted to the specific nature of the phenomenon or object. 

The article focuses on the fact that the development of social relations in the political sphere lead to inconsistencies nature of the content 
and organization of state power that exist in the country traditional forms of government, and this leads to the need for allocation of a new form of 
government, the wording of the corresponding theoretical construct. In the state government allocated 2 sides – law (formal legal) submitted a set 
enshrined in the constitutions of volitional relations, and political, aimed at exploring the real historical life, which is a combination of real-willed 
relationships that find their expression in political practice.

The author also analyzes the form of the state, which is a system environment form of government, namely substantial load seen this phe-
nomenon, its components and the relationships between them.

Key words: form of government, form and content, form of government.
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Мета і завдання статті – проаналізувати такі катего-
рії, як форма і зміст, і їх співвідношення в такому важли-
вому для державознавства понятті, як «форма державного 
правління». 

Поняття  «форма  державного  правління»  сформува-
лось у процесі суспільно-політичного розвитку й було ві-
дображено в результатах пізнавальної діяльності багатьох 
поколінь державознавців. Різноманіття поглядів стосовно 
його дефініції та змісту на сучасному етапі розвитку юри-
дичної науки свідчить про гносеологічну проблемність та 
актуальність цього питання. 

Поглиблене і ґрунтовне пізнання цього державно-пра-
вового явища доцільно здійснювати через призму вихід-
них філософських категорій, а саме «форма» і «зміст», які 
«віддзеркалюють  взаємозв’язок  двох  сторін  природної  й 
соціальної  реальності:  певним  чином  упорядкованої  су-
купності  елементів  та  процесів, що  утворюють  предмет 
або явище, тобто змісту,  і способу  існування й виражен-
ня  цього  змісту,  його  різних  модифікацій,  тобто  форми. 
Поняття  «форма»  використовується  також  у  значенні 
внутрішньої  організації  змісту,  і  в  цьому  значенні  про-
блематика форми отримує подальший розвиток у категорії 
«структура» [36, с. 434].

Ще стародавні греки наголошували на значенні форми, 
оскільки  сама  ідея держави невіддільна від  її форми, на 
що вказує етимологія терміна «форма» − ейдос, ідея, мор-
фос. Традиції давньогрецької думки в дослідженні форм 
держави отримали свій розвиток й у Стародавньому Римі. 
«Forma dat esse rei» − «форма надає буття речі», − вважали 
римські юристи. Між формою і змістом існує діалектична 
взаємозалежність, вони виступають як парні філософські 
категорії, які служать для характеристики «відносин між 
способом організації речі і власне матеріалом, з якого ця 
річ складається» [23, с. 949]. Положення про те, що форма 
являє собою момент змісту, який у процесі свого розвитку 
переходить у зміст,  і навпаки, вперше обґрунтував Г. Ге-
гель. Виступаючи проти метафізичного відриву форми від 
змісту,  він  підкреслював:  «При  розгляді  протилежності 
між формою й змістом істотно важливо не залишити поза 
увагою того, що зміст не безформний, а форма водночас 
і міститься в  самому  змісті,  і  становить  собою дещо  зо-
внішнє йому» [5, с. 298]. Підтверджуючи таке бачення, К. 
Маркс писав: «Форма позбавлена всілякої цінності, якщо 
вона не є формою змісту» [18, с. 159]. 

Філософська  наука  виявила  низку  важливих  законо-
мірностей, що характеризують взаємодію змісту й форми 
[3; 4; 20]. До їх числа, зокрема, належать: а) переважання 
змісту над формою; б) відносна стійкість форми, її само-
стійність щодо змісту; в) активна роль форми в розвитку 
змісту;  г)  сталість  протиріччя,  боротьба  між  формою  і 
змістом; д) перехід змісту у форму й навпаки; е) множин-
ність форм одного змісту.

Однак дослідження терміна «форма» потребує не тіль-
ки розкриття діалектичної взаємодії з його парною катего-
рією − «змістом», а й з’ясування зв’язків з іншими філо-
софськими поняттями, з якими термін «форма» і «зміст» 
перебувають в органічній єдності. Такими парними кате-
горіями є «сутність − явище», де перше − це сукупність 
глибинних зв’язків, відносин і внутрішніх законів, що ви-
значають основні риси й тенденції розвитку тієї чи іншої 
матеріальної системи, а друге − конкретні події чи власти-
вості процесу, які виражають зовнішні сторони дійсності і 
являють собою форму прояву й виявлення певної сутнос-
ті. Явище як ціле має зміст і відповідну форму. Будучи зо-
внішньою стороною предмета, форма є проявом сутності. 
Вона підкоряється,  пристосовується до  сутності  певного 
явища чи предмета. 

У  процесі  історичного  розвитку  держави  настає  мо-
мент, коли її нова якість (зміст і сутність) не вкладаються 
в рамки старої форми. Тоді відбувається заміна останньої 
новим змістом, виникає нова форма, що є адекватною но-

вому змісту й відбиває її сутність. Але зміна старої форми 
держави відбувається лише в разі сформованості відповід-
них умов у суспільстві. І хоча спочатку змінюється зміст, 
а потім уже форма, не виключається можливість того, що 
нова  форма  може  бути  використана  з  метою  збережен-
ня  старого  змісту.  У  цьому  разі  відбувається  внутрішня 
трансформація самої форми, яка  з метою пристосування 
до обслуговування  старого  змісту  видозмінюється,  і,  на-
впаки, штучне використання старої форми для виражен-
ня  нового,  прогресивного  змісту,  підлаштування  її  під 
суб’єктивні потреби призводить до сповільнення процесів 
гармонійного розвитку всіх сфер суспільного життя, галь-
мування становлення нових суспільних відносин.

Вбачається,  що  розглядувані  положення  мають  осо-
бливе значення не тільки для більш глибокого і всебічного 
розуміння  змісту  й  сутності  досліджуваного  державно-
правового явища, з’ясування його термінологічного екві-
валента − саме «форма державного правління», а не «дер-
жане правління», яке іноді застосовується [26, с. 54], а й 
для окреслення класифікаційних рівнів, виділення нових 
різновидів форм державного правління й розуміння їхньої 
сутності. Так, розвиток суспільних відносин у політичній 
сфері, еволюція владних інститутів призводять до того, що 
зміст і сутність наявної в країні організації державної вла-
ди не відповідають уже визначеним, традиційним формам 
правління.  Сутнісні,  змістовні  політико-правові  ознаки 
конструкції влади, що виявляються в дедалі збільшуваній 
сукупності держав і свідчать про зміну її якості, яка вже не 
вміщається у звичні традиційні форми державно-владної 
організації, підтверджують потребу виділення нової фор-
ми правління, формулювання  відповідної  їй  теоретичної 
конструкції, а значить, і конституційного закріплення для 
результативної, дієвої політичної практики.

У  процесі  історичного  розвитку  політична  практика 
виявляє відповідність або невідповідність нової форми но-
вому змісту, підтверджує або спростовує її ефективність, 
усталеність, у тому числі, для подолання можливих полі-
тичних криз, нової форми правління [31, с. 298] і сприяє 
подальшому суспільному розвитку  завдяки ефективному 
функціонуванню державно-владних інститутів у цій фор-
мі. Окрім того, життєздатність нової форми правління під-
тверджується  її поширенням, втіленням у конституційне 
законодавство й політико-правову практику не тільки мо-
лодих новостворених держав, які розвиваються,  а й тих, 
які  мають  значний  історично  зумовлений  політико-пра-
вовий досвід побудови й функціонування вищих органів 
державної влади.

Установлення нових сучасних форм державного прав-
ління, виявлення їхніх політико-правових ознак та особли-
востей повинно здійснюватися через призму історичного, 
теоретичного  і  практичного  аспектів.  Оскільки  наукове 
дослідження державно-правових явищ (у нашому випад-
ку − форми державного правління) не може обмежитися 
тільки  вивченням  їхнього  стану  на  певний момент  існу-
вання (тому що це призведе до втрати причинно-наслідко-
вих зв’язків), то, спираючись на методологічний арсенал 
юридичних  наук  історичного  циклу,  ми маємо  з’ясувати 
конкретну  історичну  практику  виникнення  й  розвитку 
форм  державного  правління.  Проте  без  логічної  схеми 
ідеального образу цей розвиток являє собою хаотичне на-
копичення емпіричного матеріалу − не пов’язаних між со-
бою й незалежних один від одного фактів, подій, ситуацій. 
Тому в пізнавальному процесі важливо теоретично осмис-
лити  поняття  форми  державного  правління,  починаючи 
з пізнання відповідної політико-правової практики через 
збирання й вивчення емпіричних фактів [35, с. 562]. 

Будь-яка фактична інформація про конкретну (одинич-
ну) подію або явище завжди фіксується в мові науки й тим 
самим  має  можливість  стати  загальним  надбанням.  Фак-
туальні пропозиції мови завжди містять у собі спеціальні 
терміни, зміст яких може бути зрозумілим лише в контексті 
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певної наукової  теорії. Тому фактами будь-якої науки мо-
жуть  бути  лише  дані,  асимільовані  певною  теоретичною 
концепцією,  які  включені  до  системи  наукового  знання 
шляхом їх відбиття в понятійній системі певної теорії [37, с. 
54]. Так, ті чи інші дані (результати аналізу, спостереження 
тощо) про форму державного правління стануть науковими 
фактами  й  будуть  емпіричною  базою  для  її  дослідження, 
тільки коли будуть інтерпретовані відповідно до уявлення 
про форму державного правління (наприклад, як про еле-
мент  форми  держави  або  в  його  широкому  чи  вузькому 
розумінні).  При  цьому  інтерпретація  й  емпіричне  дослі-
дження здійснюються одночасно. Таким чином, зв’язок між 
теоретичним  та  емпіричним  рівнями  дослідження  форми 
державного правління надзвичайно тісний. Розходження ж 
їх пов’язано з тим, що теорія фіксує більш-менш постійні 
(інваріантні)  властивості й відносини об’єктів у поняттях 
і  зв’язках  між  ними.  Емпірія  (факти)  описує  плинність, 
мінливість об’єктів, що пояснюється мінливістю їхніх кіль-
кісних  характеристик  і  виступає  базою,  матеріалом  для 
теоретичних  узагальнень,  установлення  закономірностей 
державно-правової реальності.

Як справедливо стверджується в науці, форма держав-
ного  правління  −  «це  не  просто  теоретична  абстрактна 
категорія науки,  а  той ключ,  за допомогою якого ми мо-
жемо розібратися у значенні тієї чи іншої системи органів 
державної  влади,  встановленої конституцією відповідної 
держави» [12, с. 340]. 

Розглянемо  юридично-соціологічний  (точніше,  юри-
дично-політичний) підхід, запроваджений Г. Єллінеком на 
межі ХІХ−ХХ століть, підтриманий іншими правознавця-
ми того часу, спочатку С. Котляревським [13, с. 8], а пізні-
ше Й. Благожем [2]. Відповідно до нього форма правління 
кожної  держави  має  дві  сторони  −  правову  (формальну, 
юридичну),  представлену  сукупністю  «віддзеркалених  у 
конституціях вольових відносин» [8, с. 632], і політичну, 
спрямовану на вивчення реального історичного життя, яка 
є сукупністю реальних вольових відносин, що знаходять 
свій прояв у політичній практиці. «Політична, за Г. Єлін-
неком, «як усе неправове в державі, не міцна й не визначе-
на. Будучи залежною від конкретних державних відносин, 
вона сама невпинно змінюється» [8, с. 632]. Але, незважа-
ючи на мінливість політичної форми, якість якої була під-
тверджена подальшою, соціально-політичною практикою, 
її треба вивчати у безпосередньому зв’язку з юридичною 
формою, оскільки правове регулювання суспільних відно-
син виявляється тим ефективніше, чим точніше воно ви-
ражає реальні процеси й потреби розвитку соціуму.

Отже, пізнавальна теоретична діяльність «має сенс як 
рух  до  практичного,  як  реалізація  і  втілення  в  ньому. У 
свою чергу практичне не мало би будь-якого раціонально-
го змісту, коли б не здійснювало теоретичного, не містило 
в самому собі теоретичне як ціль,  засіб  і результат»  [10, 
с. 314]. З огляду на це, слід виділити третій аспект, який 
лежить у практичній площині. Сучасне громадянське сус-
пільство, на відміну від колишнього традиційного (стано-
во-кастового) «з його релігійною легітимацією монархіч-
ної влади», де «проблема розриву формально-правової й 
реальної структури влади не поставала так гостро» [19, с. 
190],  такого недоліку не позбавлене.  Історія нового часу 
свідчить, що демократичні принципи легітимації держав-
ної влади використовуються не тільки для обґрунтування 
її конституційних моделей, а й для відтворення позакон-
ституційних,  найчастіше  неправових  політико-практич-
них  конструкцій.  Через  наявність  значної  кількості  дер-
жав,  де  політико-практичний  прояв  форми  державного 
правління перебуває поблизу її конституційної, формаль-
но-юридичної  моделі,  обмеження  процесу  дослідження 
форми державного правління лише на рівні її формально-
догматичного  (позитивістського)  аналізу,  без  урахування 
умов,  особливостей  і  результатів  реалізації  теоретичних 
концепцій у конституційній практиці буде однобічним.

Методологічне значення єдності теоретичного і прак-
тичного в пізнанні форми державного правління зумовле-
но потребою комплексного дослідження  її  двох  сторін – 
юридичної  і  політичної  (фактичної).  Оскільки  динаміка 
політичного життя й соціально-практичні аспекти органі-
зації й реалізації державної влади є предметом вивчення 
насамперед політології [28; 29; 30] та політичної соціоло-
гії  [1; 39; 40], доцільно в межах даного дослідження  зо-
середити увагу на питаннях у теоретичній площині з ура-
хуванням  історичного  і  практичного  аспектів,  що  дасть 
змогу побудувати цілісне уявлення про форму правління 
сучасної держави як  історично зумовленої політико-пра-
вової владної системи, яка зовнішньо віддзеркалює зміст і 
сутність держави й виявляється в його загальнотеоретич-
них, конституційних і політичних (практичних) моделях. 

Теоретичного уточнення вимагають питання, пов’язані 
з виявленням місця й ролі форми державного правління в 
системі  елементів  форми  держави.  Більш  ретельного  на-
укового  аналізу,  осмислення  й  узагальнення  потребують 
і питання,  які не охоплюються усталеними традиційними 
схемами та уявленнями, а саме: а) категорія «форма держав-
ного правління», для визначення якої в  сучасній юридич-
ній літературі бракує одностайності; б) класифікація форм 
державного правління; в) установлення сутності і правових 
ознак сучасних різновидів форми державного правління, їх 
поняття, що на рівні дефінітивного формулювання в сучас-
них умовах вимагають суттєвого уточнення. 

Безпосереднім  системним  середовищем  форми  дер-
жавного правління є форма держави,  а  тому докладніше 
треба зупинитися на аналізі позицій науковців щодо зміс-
товного  навантаження,  цілісності  й  системності  цього 
явища, а значить, і наявності його складових елементів та 
їх зв’язках.

Є декілька точок зору на форму держави. Так, одні на-
уковці вважають, що форма держави в  загальному плані 
розуміється як спосіб правління й державного устрою, у 
вузькому – тільки як форма правління [7, с. 18]. Позиція 
інших науковців полягає в тому, що форму держави вони 
визначають як організацію політичної влади в ній, узяту 
в єдності  її трьох основних елементів: форми правління, 
державного устрою й політичного режиму. Цю думку поді-
ляє В. Петров, який відзначає, що форма будь-якої держа-
ви виявляється, насамперед, в організації верховної влади 
в ній, тобто у формі правління, а організація інших органів 
державної влади (місцевих, виконавчих тощо) охоплюєть-
ся поняттям «форма правління» лише тією мірою, якою в 
їх устрої виражається непохідний, первинний характер їх 
права на здійснення влади [24, с. 87]. На наш погляд, пра-
вильною є позиція стосовно того, що до форми правління 
не  слід  включати  весь  обсяг  організації  органів  влади  й 
управління, розмежовувати компетенцію між ними, як це 
іноді пропонується [16, с. 341], бо таке розширене поняття 
форми правління може призвести до ототожнення його з 
поняттям «механізм держави».

«Не може й не повинно викликати сумнівів, − продо-
вжує В. Петров, − включення до загального поняття «фор-
ма держави» тієї сторони  її організації, що характеризує 
її територіальну й національно-державну структуру, тобто 
те, що у спеціальній літературі йменується формою дер-
жавного устрою»  [24,  с.  107]. Третьою стороною форми 
держави вчений називає політичний режим як сукупність 
методів,  що  характеризують  систему  зв’язку  державної 
влади з населенням, зміст політичних прав і свобод остан-
нього, конкретний спосіб вираження демократії. У такому 
змісті поняття режиму є більш вузьким порівняно з фор-
мою держави і входить до неї як частина цілого, хоча, на 
відмінну від двох елементів, має більшу автономію. 

Не  можна  обійти  увагою  й  позицію  відомого  росій-
ського теоретика В. Протасова з урахуванням того, що за 
формою завжди стоїть будь-яке цілісне явище, стверджує, 
що форма держави такою не є, бо цілісного явища вона не 
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становить: «…Безпідставно форму правління, форму дер-
жавного устрою й політичний режим  іменувати «елемен-
тами» форми держави, адже елемент – це завжди частина 
(функціональна одиниця) будь-якого цілого. Перелічені ж 
явища  становлять  собою  хоча  й  основні,  але  дуже  різно-
рідні  характеристики  такої  складної  системи,  як держава. 
Не випадково в теорії держави існує позиція, за якою полі-
тичний режим виноситься за межі форми держави. І треба 
відзначити, що такий підхід до істини ближчий» [25, с. 61].

Треба зазначити, що з часом погляди саме В. Петрова 
знайшли підтримку й серед певного кола науковців, оскіль-
ки  вони  віддзеркалюють форму  держави  як  системну  ці-
лісність  трьох  елементів  –  форми  державного  правління, 
державного устрою й політичного режиму, які відбивають 
істотні ознаки держави як структурної територіальної й по-
літичної  організації  суспільства.  Про  цілісність  і  систем-
ність форми держави свідчить  і те, що можна виділити  її 
види. Так, наприкінці ХХ − на початку XXI століття в юри-
дичній науці закріпився поділ форм держави на монокра-
тичні, полікратичні  (поліархічні) й сегментарні  [21,  с. 89; 
22, с. 147; 38, с. 137]. Тому не вважаємо слушним тверджен-
ня В. Протасова: «…коли звернутися до літератури, то мож-
на помітити, що в ній  ідеться про види форми правління, 
види форми державного устрою, види політичного режиму, 
але ніколи не йдеться про види форми держави» [25, с. 61]. 

Що ж до питання визнання політичного режиму третім 
елементом форми держави, то одні правники схиляються 
до того, що політичний режим характеризує не форму, а 
сутність держави [16, с. 342], інші – методи класового па-
нування, й тому нібито не стосується форми держави [7, 
с. 17], треті сприймають його ширше порівняно з формою 

останньої, бо цей режим «здійснюється не тільки органа-
ми держави, а за допомогою всієї системи диктатури кла-
су» [27, с. 91]. 

У  радянській  науці  переважав  погляд  про  провідну 
роль  політичного  режиму  стосовно  форми  правління  й 
форми державного устрою: а) його ототожнювали з понят-
тям «форма держави в цілому»  (при цьому форму прав-
ління  й  форму  державного  устрою  вважали  елементами 
або складниками режиму) [17, с. 5]; б) розуміли як осно-
вний показник політичного устрою країни [24, с. 111]; в) 
розглядали як синонім державного ладу [34, с. 479]. Біль-
шість  сучасних  державознавців  провідним  елементом 
форми держави вважає форму державного правління [15, 
с. 12; 32, с. 21; 33, с. 5]. Зокрема, С. Серьогіна ґрунтовно 
проаналізувала уявлення про форму держави й дійшла ви-
сновку, що провідним елементом у системі елементів фор-
ми сучасної держави є форма правління, а структурними 
її елементами – «усі складові державного механізму» [32, 
с. 17]. На цьому фоні дисонує погляд О. В. Котюка, який 
першість віддає формі державного устрою [14, с. 133]. Не 
меншої  уваги  заслуговує  й  компромісна  позиція Л. Кас-
ка,  який  виділяє  динамічний  елемент  форми  держави, 
втілений у політичному режимі,  і  статичний – у формах 
правління  й  державного  устрою  [9,  с.  6].  Більш  вдалим 
видасться положення, запропоноване Д. Керимовим, про 
форму  держави  як  явище  з  внутрішньою  й  зовнішньою 
формою [11,с. 133]. Внутрішня – відбиття змісту й сутнос-
ті  держави,  зовнішня  –  віддзеркалення  зовні  її  внутріш-
ньої форми. При цьому політичний режим виконує функ-
цію форми внутрішньої, а форми правління й державного 
устрою – зовнішньої. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Червоненко В.В.,
соискатель кафедры права Европейского Союза и сравнительного правоведения

Национальный университет «Одесская юридическая академия»

Статья посвящена определению методологического инструментария исследования сравнительного государствоведения, предпо-
лагающего использование совокупности познавательных подходов, принципов, приемов, средств, составляющих его методологический 
аппарат, имеющий принципиальное значение для получения истинно научного знания в данной сфере. Особое внимание уделено 
методологическим концептуальным подходам, выступающим в качестве центрального звена методологии сравнительного государство-
ведения. Среди основных методологических концептуальных подходов в методологии сравнительного государствоведения выделены 
антропологический, потребностный, аксиологический, цивилизационный и формационный подходы. 

Ключевые слова: юридическая наука, сравнительное государствоведение, методология сравнительного государствоведения,  
методологический инструментарий, концептуально-методологические подходы. 

Червоненко В.В. / ПОРІВНЯЛЬНЕ ДЕРЖАВОЗНАВСТВО: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ / Національний універси-
тет «Одеська юридична академія», Україна

Стаття присвячена визначенню методологічного інструментарію дослідження порівняльного державознавства, що передбачає вико-
ристання сукупності пізнавальних підходів, принципів, прийомів, засобів, що складають його методологічний апарат, який має принципо-
ве значення для отримання істинно наукового знання у даній сфері. Велику увагу приділено методологічним концептуальним підходам, 
що виступають в якості центральної ланки методології порівняльного державознавства. Серед основних методологічних концептуальних 
підходів у методології порівняльного державознавства виділені антропологічний, потребовий, аксіологічний, цивілізаційний і формацій-
ний підходи.

Ключові слова: юридична наука, порівняльне державознавство, методологія порівняльного державознавства, методологічний ін-
струментарій, методологічні концептуальні підходи.

Chervonenko V.V. / COMPARATIVE THEORY OF STATE: CONCEPTUAL METHODOLOGICAL APPROACHES / National University 
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Первоначальной  задачей  юридических  наук  является 
определение  методологического  инструментария  исследо-
вания своего научного объекта. Теоретическое исследование 
предполагает использование совокупности познавательных 
подходов, принципов, приемов, средств, составляющих ме-
тодологический  аппарат.  Значение  методологии  состоит  в 
том, что она выступает в качестве регулятивных принципов, 
правил, средств теоретической деятельности, направленной 
на получение истинно научного знания.

Потребность  в  осознании  своего  методологического 
инструментария, в его квалифицированном отборе, четком 

определении процедур применения наблюдается в юриди-
ческих  науках  очень  явственно.  Многие  ученые-юристы 
высказывают неудовлетворенность нынешним состоянием 
исследовательского  аппарата,  его  удручающей  непродук-
тивностью, малопригодностью для решения задач реализа-
ции и развития отечественной юриспруденции.

В юридической науке разработкой теоретических основ 
сравнительного  государствоведения  занимаются  многие 
ученые,  среди  которых  можно  выделить  Л.  А.  Голубеву,  
А. А. Тилле, А. Э. Чернокова, Г. В. Швекова, В. Е.Чиркина 
и др. Тем не менее, исследование различных параметров и 
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аспектов сравнительного государствоведения остается не-
достаточным. В последнее время предпринимаются попыт-
ки  преодоления  методологической  бедности  сравнитель-
ного  государствоведения.  Достаточно  часто  публикуются 
монографии  и  сборники  статей,  посвященные  методоло-
гическим вопросам государствоведения. Однако они носят 
скорее количественный, чем качественный характер.

Цель статьи заключается в раскрытии методологических 
основ сравнительного государствоведения и значения методо-
логических концептуальных подходов для его изучения.

Некоторые  ученые,  осознавшие  потребность  в  разра-
ботке методологии сравнительного государствоведения пы-
тались с большим или меньшим успехом сформулировать 
его методологический инструментарий. 

Необходимость  проведения  сравнительно-правовых 
исследований не вызывает сомнений, однако они должны 
вестись на определенной теоретико-методологической ос-
нове. И здесь главная проблема состоит в том, что иссле-
дуемые методы по большей части не находят своего при-
менения в государствоведении, попросту отвергаются им. 
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: в 
трудах по методологии сравнительного государствоведения 
рассматривается множество методов, а ученые не в состо-
янии их применить. Другая сложность заключается в том, 
что используемые исследовательские приемы зачастую не 
обеспечивают получение нового, дополнительного знания 
о государстве, то есть фактически не являются научными 
методами.

Методология сравнительного государствоведения в на-
стоящее время не имеет четких границ и общепризнанного 
определения. Она часто трактуется как совокупность опре-
деленных теоретических принципов, логических приемов 
и специальных методов (способов) исследования государ-
ственно-правовых  явлений  [1,  с.  6].  Некоторые  ученые  в 
рамках методологии  государствоведения  справедливо  вы-
деляют  методологические  концептуальные  подходы  как 
центральное  звено  в  методологии  сравнительного  госу-
дарствоведения, среди которых, прежде всего, выделяются 
следующие: антропологический, потребностный, аксиоло-
гический, цивилизационный и формационный подходы.

Антропологический  подход  обеспечивает  изучение 
всех  элементов и проблем  сравнительного  государствове-
дения в их человеческом измерении, дает самое  глубокое 
понимание государства как отчужденной от человека фор-
мы существования. Антропологический подход позволяет, 
во-первых, изучать государство в его первоначальных фор-
мах, что является условием понимания природы современ-
ного государства; во-вторых, выявить среду государства как 
активную совокупность факторов, условий, процессов со-
циальной и природной реальности, определяющую измен-
чивость  государства;  в-третьих,  на  основе  исследования 
происхождения и генезиса государства, его правовой «гене-
тики» как основы и существа ментальности народа, опре-
делять  характер  изменчивости  государства;  в-четвертых, 
изучать право в цивилизационном измерении.

Антропологический  подход  используется  в  исследо-
ваниях  всех  тех  проблем  государства,  в  которых  содер-
жательная  сторона  является  первичной  по  сравнению  с 
формальной стороной – структурой или понятийным «со-
провождением» юридической практики. Основной аспект, 
на котором акцентирует внимание антропологический под-
ход в сравнительном государствоведении, – происхождение 
и природа государства.

Использование  антропологического  подхода  позволя-
ет  решить  отдельные  проблемы  сравнительного  государ-
ствоведения:  1)  выявить  базовые  понятия,  позволяющие 
рассмотреть конкретное явление, во-первых, в их «челове-
ческом измерении» и, во-вторых, сквозь призму их элемен-
тарных форм; 2) сформулировать одну-две концептуальные 
идеи,  которые могут быть положены в основу  теоретиче-
ского анализа конкретной проблемы.

Еще  одним  концептуальным  подходом  в  методологии 
сравнительного  государствоведения  является  потребност-
ный  подход.  В  его  основу  положены  отдельные  выводы 
социокультурной, психологической, экономической, фило-
софской и некоторых других отраслей антропологии. Как 
отмечает  П.  Рабинович,  для  использования  данного  под-
хода в исследованиях сущности государственно-правовых 
явлений  должны  быть  обеспечены,  по  крайней мере,  две 
предпосылки: 1) получение общего понимания «потребно-
сти» и проведение классификации; 2) познание общесоци-
альных, групповых и индивидуальных потребностей в том 
обществе, где сформировался, функционирует и развивает-
ся государственно-правовой феномен [2, с. 3].

По мнению П. Рабиновича, потребностный подход со-
стоит в выявлении социальной природы любых обществен-
ных  феноменов  через  выяснение  их  значения  в  удовлет-
ворении  реальных  потребностей  тех  или  иных  субъектов 
социально неоднородного общества [3, с. 17].

Учитывая  вышеизложенное,  для  достижения  целей 
сравнительного  государствоведения,  потребностный  под-
ход  можно  определить  как  мировоззренческую  аксиома-
тическую идею в отношении познания сущности государ-
ственно-правовых  явлений  через  определение  их  роли  в 
удовлетворении материальных и нематериальных потреб-
ностей и в реализации интересов субъектов общественного 
бытия.

Еще одним концептуальным подходом,  используемым 
в рамках методологии сравнительного государствоведения 
является  аксиологический  подход.  Аксиологический  под-
ход не является по своей сути однородным и имеет три от-
носительно  самостоятельных  уровня:  1) метафизический, 
связанный  с  абсолютными  ценностями  как  содержатель-
ными основаниями общественного сознания в различных 
формах;  2)  психолого-антропологический,  связанный  с 
интерпретациями  реальности  в  контексте  потребностей, 
интересов, пользы и т.д.; 3) оценочный, характеризующий 
как предметность в ее связи с потребностями, так и пред-
метность, и деятельность в их связи с ценностным слоем 
правосознания.

Аксиологический подход применим к любой проблеме 
сравнительного  государствоведения  при  условии,  что  ре-
шается определенный диапазон задач, а именно: если госу-
дарство рассматривается в аспекте его идейно-ценностных 
установок;  если избирается идеологический аспект функ-
ционирования  государства;  если  требуется  интегральный 
анализ государственно-правовой реальности.

Аксиологический  подход  в  сравнительном  государ-
ствоведении  позволяет  обнаружить  и  дать  общую  харак-
теристику  всех  элементов  государства  с  точки  зрения  его 
самоценности, самодостаточности, а не социально-истори-
ческой  обусловленности.  Аксиологический  подход  также 
призван  явиться  каналом  проникновения  в  характеристи-
ку политико-правовой природы государства, а также иных 
его элементов, прежде всего, нравственно-религиозных; он 
также связан с обеспечением идеологической функции го-
сударства. 

Ценностная  характеристика  государства  позволяет 
определить  сущностно-содержательную  характеристику 
обоснованием значимости, полезности, пригодности госу-
дарства.  Она  обеспечивает  возможность  оценки  государ-
ственных явлений, установление критериев этой оценки и 
на этой основе – определение эффективности государства, 
различие полезности и эффективности государства.

Благодаря  использованию  возможностей  аксиологиче-
ского подхода можно выявить познавательные парадигмы 
сравнительного  государствоведения.  Примером  таких  по-
знавательных парадигм могут быть следующие положения: 
ценности существуют в системе, а их связь носит иерархи-
ческий характер, что позволяет их различать с точки зрения 
значимости и предпочтительности, как в принципе,  так и 
ситуативно;  ценности  органически  связаны  с  индивиду-
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альными и общественными потребностями и интересами; 
только человек обладает ценностью,  все остальное имеет 
цену, иными словами, ценность человека абсолютна, цен-
ность же всего остального относительна, в том числе и цен-
ность государства; ценности порождают потребности, а не 
являются тем, что их удовлетворяет; абсолютные ценности 
не реализуются, они самодостаточны.

Аксиологический подход в сравнительном государство-
ведении позволяет выработать стратегию, как в системе ре-
гулирования, так и в системе принуждения, именно на ее 
основе  подключить  сравнительное  государствоведение  к 
решению идеологических задач. Стратегия делает теорию 
сравнительного  государствоведения  содержательной  не 
только с точки зрения дифференциации знаний, а с точки 
зрения идейной насыщенности всех элементов и направле-
ний деятельности государства.

Современная методология сравнительного государство-
ведения не мыслима без использования цивилизационного 
подхода как главного подхода в работе с познанием госу-
дарств  различных  народов,  которые  относятся  к  разным 
цивилизациям.

Цивилизационный подход основывается на отнесении 
государства  к  конкретной  цивилизации.  Однако  в  теории 
не дано четкого и  ясного определения понятию «цивили-
зация». По мнению А. Тойнби, цивилизация представляет 
собой  типы  человеческих  сообществ,  вызывающих  опре-
деленные  ассоциации  в  области  религии,  архитектуры, 
живописи,  нравов,  обычаев,  то  есть  в  области  культуры  
[4, с. 134]. В свою очередь С. Хангтингтон под цивилизаци-
ей понимает уникальные ценностные миры, и именно поэ-
тому люди различных цивилизаций по-разному смотрят на 
отношения между Богом и людьми, индивидом и группой, 
гражданином и государством, родителями и детьми, мужем 
и женой, имеют разные представления о соотносительной 
значимости прав и обязанностей, свободы и принуждения, 
равенства и иерархии [5, с. 78]. При этом следует отметить, 
что  в  каждом конкретном  случае  учитывается  культурно-
духовный аспект.

Представители цивилизационного подхода используют 
самые разные основания, в том числе и особенности право-
вых систем государств, так как право является составным 
элементом культуры общества (государства) [6, с. 38]. По-
этому исследование проблем правового государства более 
продуктивно в рамках цивилизационного подхода. 

Как уже отмечалось, один из основных недостатков ци-
вилизационной теории заключается в том, что нет единого 
понимания  ее  основной  категории  –  «цивилизация».  Это 
предопределяет  проблемы  не  только  онтологического  ха-
рактера, но и методологического плана, когда встает вопрос 
о том, что же типологизирует цивилизация.

Таким  образом,  цивилизационный  подход  позволяет 
учитывать  те  традиции,  обычаи,  правила,  которые  исто-
рически  складывались  в  ходе  административно-управ-
ленческой,  экономической  деятельности  в  конкретном 
обществе.  Цивилизация,  а  именно  приоритет  ее  ценно-
стей в обществе, влияет на государственную организацию 
общества. Поэтому государства одной и той же формации 

(например, США и Япония) различаются по внутреннему 
содержанию, что может повлиять на их дальнейшее раз-
витие.  Цивилизационный  анализ  помогает  лишь  понять 
действительность,  поскольку  фиксирует  особенности, 
происходящие внутри конкретной формации и на уровне 
конкретного государства.

Немыслимо  исследование  моделей  государства  без  ис-
пользования формационного подхода. Как известно, форма-
ционный подход основан на учении о смене общественно-
экономических формаций, каждой из которых соответствует 
свой исторический тип государства. «Формация – это исто-
рический  тип  общества,  имеющий  определенный  способ 
производства, господствующую форму собственности, клас-
совую структуру. Переход от одной общественно-экономи-
ческой формации к другой происходит в результате смены 
отживших типов производственных отношений и замены их 
новым экономическим строем» [7, с. 90]. 

Использование данного подхода в процессе исследова-
ния основных моделей государства имеет свои достоинства 
и  недостатки.  К  достоинствам  формационного  подхода 
можно  отнести:  акцентирование  внимания  на  существен-
ной  роли  экономических  отношений  в формировании  го-
сударств и изменении их типов; подчеркивание классовой 
сущности  государства  (интересы какого класса оно выра-
жает); рассмотрение развития государства в поэтапности и 
естественности исторического характера.

Среди недостатков формационного подхода выделяют: 
переоценка классово-экономического фактора, который не 
всегда может иметь и имеет решающее значение в процес-
се образования государства, уступая ведущую роль другим 
факторам;  оставление  вне  поля  зрения  огромного  пласта 
культурно-ценностных идей и представлений,  которые не 
могут быть охарактеризованы как классовые; рассмотрение 
социалистического  государства  как  антикапиталистиче-
ского и отрицание преемственности с ним; неоправданное 
восхваление социалистического государства как высшего и 
последнего исторического  типа; порождение мифа об об-
ществе коммунистического самоуправления [8, с. 97].

Таким  образом,  общий  анализ  методологии  сравни-
тельного  государствоведения,  его  методологических  кон-
цептуальных подходов дает основания сделать следующий 
вывод о том, что методология сравнительного государство-
ведения является не только упорядоченным набором мето-
дологического  инструментария  познания,  но  и  средством 
постановки познавательной проблемы. Кроме того, много-
образие  методологии  сравнительного  государствоведения 
не беспредельно. Необходимость и применимость тех или 
иных концептуальных подходов или методов к проблемам 
сравнительного государствоведения могут быть обоснова-
ны только в случае, если они ведут к различным мировоз-
зренческим позициям и, в частности, к специфическому по-
ниманию предмета. Исследование проблем сравнительного 
государствоведения  на  основе  методологических  концеп-
туальных подходов и методов является отражением разно-
родности  самого научного направления,  его  структуриро-
ванности  из  относительно  самостоятельных  компонентов 
различного теоретического уровня. 
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Стаття присвячена дослідженню актуального на сьогодні питання –  конституюванню інституту місцевого самоврядування в Україні. 
В представленій праці проаналізовано процес конституційно-правового врегулювання місцевого самоврядування, починаючи з першого 
законодавчого закріплення зазначеного інституту в незалежній України і до його сучасного стану в умовах проведення реформи децен-
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Статья посвящена исследованию актуального на сегодня вопроса –  конституированию института местного самоуправления в Укра-
ине. В представленном труде проанализирован процесс конституционно-правового регулирования местного самоуправления, начиная 
с первого законодательного закрепления указанного института в независимой Украине и до его современного состояния в условиях 
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The article is devoted to the topical issue today –  the constitution of the institution of local self-government in Ukraine. In the present work to 
analyze the process of constitutional and legal regulation of local self-government since the first legislative recognition of these institutions in the 
independent Ukraine and to its current state of reform in terms of decentralization of power in Ukraine.

The author points out that the first time the concept of local self-government was introduced into circulation in the Ukrainian legislation still 
the Ukrainian Law «On Local Councils of People’s Deputies of the Ukrainian SSR and local government», December 7, 1990. The Act defines the 
basis for the local government authorities in the democratic structure of the country. At the same time local authorities are designated as public 
authorities.

Further, the author analyzes the processes of constitution of local government in the next proposed legislation and the laws of the inde-
pendent Ukraine. Characterized by the contents of this institute in the Constitutional Treaty between the Verkhovna Rada and the President of 
Ukraine on the main principles of the organization and funktsionarovaniya gosudarsvennoy and local authorities in Ukraine for the period until the 
adoption of the new Constitution of Ukraine, adopted on June 8, 1995.

Special attention is given to the order constituting the local self-government in the current Constitution, and also raises questions follow its 
reform process at the present stage of development of Ukraine’s reform decentralization power.

Key words: Declaration of State Sovereignty, Constitution, Constitution Agreement, Constitution of Ukraine, local self-government.

Проведення реформи децентралізації влади, зокрема в 
частині переформатування ряду складових елементів сис-
теми місцевого самоврядування, підіймає на новий рівень 
ступінь актуальності питання щодо витоків та сучасного 
змісту інституту місцевого самоврядування в незалежній 
Україні. Процес конституювання інституту місцевого са-
моврядування з моменту проголоження незалежності і до 
сьогодні все ще знаходиться в активній стадії трансфор-
мування.

Метою статті є дослідження специфіки процесу кон-
ституювання інституту місцевого самоврядування в Укра-
їні від моменту утворення незалежної України до сучас-
ного  етапу  реформування  інститутів  публічної  влади  в 
Україні.

Вперше поняття місцевого самоврядування з’явилося 
в законодавстві України у Законі УРСР «Про місцеві Ради 
народних  депутатів  УРСР  та  місцеве  самоврядування», 
прийнятому 07 грудня 1990 року [1]. У Преамбулі зазна-
ченого  Закону  встановлено,  що,  виходячи  з  Конституції 
УРСР, Декларації про державний суверенітет України, цей 
Закон визначає засади місцевого самоврядування –  осно-
ви  демократичного  устрою  влади  в  республіці;  Закон  є 

основою реалізації державної влади і місцевого самовря-
дування. Цікаво, однак ані в Конституції УРСР 1978 року, 
ані в Декларації термін «місцеве самоврядування» не вжи-
вається. У ст. 2 Конституції УРСР від 20 квітня 1978 року, 
у редакції, що діяла на той момент, зазначено, що вся вла-
да в УРСР належить народові. Народ здійснює державну 
владу через Ради народних депутатів, які становлять по-
літичну основу УРСР. Жодної згадки про місцеве самовря-
дування та навіть просто про самоврядування народу, як 
зазначено в тексті Декларації, у Конституції УРСР немає. 
Єдине, що встановлено у Конституції УРСР щодо влади 
на території певної місцевості, це закріплення у ст. 46 по-
ложення про те, що громадяни УРСР мають право брати 
участь в управлінні державними  і  громадськими справа-
ми, в обговоренні та прийнятті законів і рішень загально-
державного й місцевого значення. Звертаємо увагу на те, 
що в тексті Основного Закону рішення місцевого значення 
не віднесено до питань самоврядування або місцевого са-
моврядування, Конституція УРСР 1978 року визначала їх 
питаннями державного або громадського життя.

У Декларації про державний суверенітет також відсут-
ній  термін  «місцеве  самоврядування»,  хоча  в Преамбулі 
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і йдеться про самоврядування народу, але народ України 
визначено як єдине джерело державної влади. Зокрема, у 
положеннях Преамбули Декларації проголошено, що Вер-
ховна Рада УРСР, маючи на меті утвердити суверенітет і 
самоврядування народу України, проголошує суверенітет.

Відповідно до положень ст. 2 Закону УРСР «Про міс-
цеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 
самоврядування» від 07 грудня 1990 року, сільські, селищ-
ні, районні, міські, районні в містах, обласні Ради народ-
них  депутатів  та  їх  органи,  які  є  державними  органами 
місцевого  самоврядування,  є  також  основною  ланкою  в 
системі місцевого самоврядування.

Найближче за змістом до реалізації положень Деклара-
ції виявилася перша концепція нової Конституції України, 
яка повинна була зафіксувати, розвинути й конкретизува-
ти положення Декларації. Концепція розроблена першою 
Конституційною  комісією,  утвореною  у  складі  59  осіб 
під головуванням Голови Верховної Ради, Л. М. Кравчу-
ка. Утворена комісією робоча група на чолі з професором 
юридичного  факультету  Київського  університету,  Л.  П. 
Юзьковим, після вивчення досвіду конституційного будів-
ництва в Україні, а також практики світового конституці-
оналізму підготувала вказану Концепцію. Після тривалих 
дебатів Концепція була схвалена сесією Верховної Ради і 
03 липня 1991 року і опублікована в пресі.

Концепція  передбачала,  що  в  усіх  адміністративно-
територіальних одиницях має діяти система органів дер-
жавної  влади  і  самоврядування  –    ради  та  органи  тери-
торіального громадського самоврядування (збори і сходи 
громадян, місцеві референдуми,  інші форми безпосеред-
ньої демократії) [2, с. 198-216]. У зв’язку з подіями серпня 
1991 року положення Концепції нової Конституції так і не 
набули подальшого розвитку.

Перший проект нової Конституції України був підго-
товлений трохи більше ніж через рік після схвалення Кон-
цепції, однак він значною мірою відрізнявся від неї. Так, 
у проекті місцеві ради визначено як органи місцевого і ре-
гіонального самоврядування, тоді як за Концепцією вони 
мали бути органами державної влади і самоврядування на 
місцях (як це і передбачено в тексті Декларації). Ця роз-
біжність, пояснює М. О. Теплюк [2, с. 198-216], була зу-
мовлена змістом Закону України «Про місцеві Ради народ-
них  депутатів,  місцеве  та  регіональне  самоврядування» 
від 26 березня 1992 року № 2234-XII, яким Верховна Рада 
України внесла зміни до Закону УРСР «Про місцеві Ради 
народних депутатів Української РСР та місцеве самовря-
дування» від 07 грудня 1990 року.

Згідно  зі  ст.  1,  2  нової  редакції  Закону  від  26  березня 
1992  року,  органами  місцевого  самоврядування  визна-
чено  сільські,  селищні,  міські,  районні  в  містах  Ради  на-
родних  депутатів;  а  районні  та  обласні  Ради  народних 
депутатів –   як органи регіонального самоврядування  [3]. 
Надання  обласним  Радам  статусу  органів  регіонального 
самоврядування  певною  мірою  пов’язане  з  необхідніс-
тю  передбачити  в  проекті  Конституції  України  двопалат-
ний  парламент  –    Національні  збори  України,  зазначав  
М. О. Теплюк, тоді як за Концепцією Верховна Рада Украї-
ни мала бути однопалатним парламентом [2]. Вважаючи це 
питання важливим, продовжує автор, Конституційна комі-
сія запропонувала й варіант однопалатного парламенту.

Прийнятий Верховною Радою України 03 лютого 1994 
року  Закон  України  «Про  формування  місцевих  органів 
влади і самоврядування» поновив місцеве самоврядуван-
ня  на  всіх  рівнях  адміністративно-територіального  поді-
лу держави [4]. Крім цього, представницька та виконавча 
влада  на  місцевому  рівні  об’єднувалася  в  особі  одного 
керівника –  голови Ради. Підпорядкування центральним 
органам влади здійснювалося лише з питань реалізації де-
легованих повноважень.

Наступним вагомим кроком конституювання інституту 
місцевого  самоврядування  в Україні  стало  укладення  08 

червня 1995 року Конституційного Договору між Верхо-
вною Радою України та Президентом України про осно-
вні засади організації та функціонування державної влади 
і  місцевого  самоврядування  в Україні  на  період  до  при-
йняття нової Конституції України [5]. Схвалення Догово-
ру стало розв’язанням протистояння між обома органами 
первинного  представництва  влади  народу  –   Верховною 
Радою України і Президентом України (про що прямо за-
значено  в  Преамбулі  Договору)  та  стимулювало  процес 
прийняття нової Конституції України.

Договір  декларував, що  «на період  до прийняття но-
вої  Конституції  України  організація  та  функціонування 
органів державної влади і місцевого самоврядування здій-
снюється на засадах, визначених Законом «Про державну 
владу і місцеве самоврядування в Україні».

Розділ  І  Договору  визначав  Україну  демократичною, 
соціальною, правовою державою, яка утворена на основі 
здійснення українським народом свого суверенного права 
на самовизначення, виражає волю народу і захищає інтер-
еси  своїх  громадян. Договором  встановлено, що  вся  по-
внота влади в Україні належить народові. Народ є єдиним 
джерелом влади і здійснює її як безпосередньо –  шляхом 
референдумів,  так  і через систему державних органів та 
органів  місцевого  самоврядування.  Державна  влада  в 
Україні, згідно з положеннями Договору, будується на за-
садах  її  розподілу на  законодавчу,  виконавчу й  судову,  а 
місцеве самоврядування в Україні здійснюється через те-
риторіальну самоорганізацію громадян безпосередньо та 
через  органи місцевого  самоврядування, що  обираються 
безпосередньо громадянами України,  які проживають на 
території відповідно міста, селища, села.

Розділом VIІ Договору визначено статус місцевих ор-
ганів  державної  виконавчої  влади  та місцевого  самовря-
дування, а також Автономної Республіки Крим. У Розділі 
VIІІ Договору вказано, що до прийняття нової Конститу-
ції України положення чинної Конституції України діють 
лише в частині, що узгоджується із цим Конституційним 
Договором.

Так,  відповідно  до  ст.  47 Договору місцеве  самовря-
дування в Україні визначалося як гарантоване державою 
право  територіальних  колективів  громадян  та  обраних 
ними органів місцевого самоврядування самостійно вирі-
шувати всі питання місцевого значення в межах Конститу-
ції і законів України.

Інститут  місцевого  самоврядування  згідно  з  текстом 
Договору  був  представлений  такими  елементами:  тери-
торіальні колективи громадян; сільські, селищні та міські 
Ради; виконавчі комітети сільські, селищні та міські Ради; 
Голови сільської, селищної, міської Рад; обласні, Київська 
та Севастопольська міські, районні, районні в містах Киє-
ві та Севастополі Ради. 

Положеннями  ст.  58  Договору  було  передбачено, що 
повноваження голів сільських, селищних, міських Рад мо-
жуть бути за висновком суду достроково припинені Пре-
зидентом України у разі порушення ними Конституції та 
законів України, указів і розпоряджень Президента Украї-
ни, постанов і розпоряджень Уряду України.

На думку В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко, Договір 
фактично  відіграв  роль  альтернативної  форми  внесення 
змін до Конституції України, своєрідного механізму імп-
лементації  Закону  «Про  державну  владу  і місцеве  само-
врядування в Україні». Дослідники наголошували на тому, 
що аналіз співвідношення чинної на той час Конституції 
України, Закону «Про державну владу і місцеве самовря-
дування в Україні» та Договору «Про основні засади ор-
ганізації та функціонування державної влади і місцевого 
самоврядування  в Україні  на  період  до  прийняття  нової 
Конституції України» свідчить про неоднозначність зміс-
ту і форми Договору 1995 року [6, c. 59-61].

З позиції О. І. Ющика, своєрідність цього політичного 
акта (Конституційнго Договору) полягала в тому, що, фік-
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суючи  певний  тимчасовий  компроміс  різних  політичних 
сил у боротьбі за владу, він мав водночас певне юридичне 
навантаження, оскільки метою цього Договору було вве-
дення Закону «Про державну владу і місцеве самовряду-
вання  в  Україні»,  схваленого  більшістю Верховної  Ради 
України  18  травня  1995  року,  у  систему  правових  актів, 
що визначають конституційний лад України [7, c. 217].

Досліджуючи  еволюцію  місцевого  самоврядування  в 
Україні, В. А. Григор’єв писав, що амбівалентний підхід 
законодавця  до  визначення  суверенітету  та  повновладдя 
народу  спостерігався  й  у  ході  конституційно-проектних 
робіт [8, c. 10]. Так, у проекті, затвердженому Конститу-
ційною комісією 11 березня 1996 року, ст. 5 Конституції 
України  не  містила  вказівки  на  «місцеве  самоврядуван-
ня» –  в ній зазначалося, що «Україна є республікою. Єди-
ним  джерелом  влади  в Україні  є  народ. Народ  здійснює 
владу безпосередньо та через органи державної влади» [9, 
c. 47]. Але в процесі доопрацювання проекту Тимчасовою 
спеціальною комісією, за пропозицією групи народних де-
путатів текст статті було змінено та викладено в чинній на 
сьогодні редакції. У подальшій роботі над проектом Кон-
ституції України, вказує В. А. Григор’єв, пропозиції щодо 
виключення  «місцевого  самоврядування»  з  тексту  статті 
законодавцем сприйняті не були [8, c. 10-11].

У  ст.  5  прийнятої  28  червня  1996  року  Конституції 
України народ уже визнавався джерелом влади (без визна-
чення, як це було раніше, –  «державної» влади); а також 
було вказано, що народ здійснює владу безпосередньо і че-
рез органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування. Крім цього, питанням місцевого самоврядування 
було присвячено окремий Розділ ХІ Конституції України 
[10]. А подальше законодавче регулювання та деталізацію 
положень Конституції інститут місцевого самоврядування 
отримав у Законі України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР [11].

Система інституту місцевого самоврядування в Украї-
ні з часу прийняття Конституції України і до сьогодні існу-
вала у вигляді таких елементів, як: територіальна грома-
да; сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, 
міський  голова;  виконавчі  органи  сільської,  селищної, 
міської ради; районні та обласні ради, що представляють 
спільні  інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; 
органи самоорганізації населення. 

В результаті проведення центральною владою реформи 
децентралізації  влади,  конституційно  визначена  система 
інституту місцевого самоврядування у 2015 році зазнала 
змін у вигляді введення додаткового елемента –  старости, 
а  також  суттєвого  реформування  існуючого  раніше  еле-
мента системи місцевого самоврядування: добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл. 

Специфікою  сучасного  етапу  конституювання  інсти-
туту місцевого самоврядування в Україні стало створення 
нового  елементу  системи  врозріз  логіці  конституювання 
публічної  влади,  а  саме:  такі  зміни були впроваджені не 
починаючи  зі  зміни  норм Конституції України,  або  хоча 
б  профільного  Закону  України  «Про  місцеве  самовря-
дування  в  Україні»,  а  шляхом  прийняття  нового  Закону 
України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних 
громад» від 05 лютого 2015 року № 157-VIII [12], в якому 
запроваджено новий елемент системи місцевого самовря-
дування  в Україні  –    старосту,  який  визначається  як  по-
садова  особа  місцевого  самоврядування,  яка  обирається 
членами  об’єднаної  територіальної  громади  на  строк 
повноважень місцевої  ради. Цим же  Законом  (його  при-
кінцевими  положеннями)  передбачено  внесення  змін  до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
щодо запровадження інституту старост в Україні та визна-
чення  його  конституційно-правового  статусу.  Також  по-
ложеннями Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» суттєво трансформовано один із 
елементів  системи  місцевого  самоврядування  –    добро-

вільне  об’єднання  у  сільську  громаду  жителів  кількох 
сіл. Цей елемент перетворено на  інститут добровільного 
об’єднання територіальних громад, який передбачає утво-
рення об’єднаної сільської, селищної, або міської терито-
ріальної громади, яка, на відміну від попередніх об’єднань 
територіальних  громад,  обирає не  лише  голову  (головну 
посадову особу об’єднаної територіальної громади), але й 
старост від кожної територіальної громади, які увійшли до 
складу об’єднання.

Цікаво,  але  Законопроект про  внесення  змін  до Кон-
ституції України щодо децентралізації влади, попередньо 
схвалений  Постановою  Верховної  Ради  України  від  31 
серпня 2015 року № 656-VIII [13] в частині реформуван-
ня  місцевого  самоврядування  не  передбачає  інституту 
старост як елементу системи місцевого самоврядування, 
а також не містить згадки про добровільні об’єднання те-
риторіальних громад. Редакція ст. 140 Конституції Укра-
їни  за  згаданим  Законопроектом  не  містить  визначення 
місцевого самоврядування, на відміну від чинної редакції 
Конституції України. Натомість ч.  6  ст.  140 передбачено 
нову назву  для  головної  посадової  особи  територіальної 
громади –  голова громади, замість сільського, селищного, 
міського  голови.  Також  Законопроектом  не  передбачено 
визначення належності членів територіальної громади до 
певної  адміністративно-територіальної  одиниці  шляхом 
вживання  терміну  «мешканці  поселення»,  замість  існу-
ючого  сьогодні  «жителі  села,  селища,  міста,  або  жителі 
кількох сіл, добровільно об’єднані у сільську громаду».

Результатом  реформи  децентралізації  влади  став  та-
кож  новий  зміст  інституту  відповідальності  органів  та 
посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема, при-
кінцевими та перехідними положеннями Закону України 
«Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VIII 
[14] передбачено  зміни до Закону України «Про місцеве 
самоврядування  в  Україні»,  якими  запроваджено  проце-
дуру  дострокового  припинення  повноважень  сільського, 
селищного,  міського  голови  або  депутата  місцевої  ради 
за  народною  ініціативою. Так,  якщо  попередня  редакція 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
передбачала  можливість  дострокового  припинення  по-
вноважень сільського, селищного, міського голови або за 
рішенням місцевого референдуму, або за рішенням відпо-
відної ради, то тепер рішення про дострокове припинення 
повноважень за народною ініціативою сільського, селищ-
ного,  міського  голови,  який  був  обраний  шляхом  само-
висування,  приймається  за  поданням  територіальної  ви-
борчої комісії відповідною сільською, селищною, міською 
радою більшістю голосів від її складу. Напевно така про-
цедура відкликання пов’язана з неможливістю практичної 
реалізації норм попередньої редакції Закону в частині до-
строкового припинення повноважень за рішенням місце-
вого референдуму у зв’язку з відсутністю Закону України 
«Про місцеві референдуми». 

За  народною  ініціативою  передбачено  також  мож-
ливість  відкликати  як  депутатів місцевих  рад  обраних  в 
результаті їх самовисування, так і депутатів, обраних від 
місцевих  організацій  партій.  Оновлена  редакція  ст.  41 
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Украї-
ні» передбачає, що рішення про відкликання депутата за 
народною  ініціативою  (у разі  якщо депутат був обраний 
шляхом  самовисування)  приймає  територіальна  виборча 
комісія, або, якщо депутат був обраний за списком полі-
тичної партії, територіальна виборча комісія приймає рі-
шення про звернення до вищого керівного органу партії, 
місцева організація якої висувала відповідного депутата, 
щодо відкликання депутата місцевої ради за народною іні-
ціативою.

Отже,  конституювання  інституту  місцевого  само-
врядування в Україні  від моменту утворення незалежної 
України до сучасного етапу реформування інститутів пу-
блічної влади в Україні пройшло складний процес. Якщо 
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в  момент  народження  незалежної  України  існував  лише 
інститут  органів  державної  влади,  до  компетенції  яких 
входило  вирішення  питань місцевого  значення, що  було 
врегульовано  нормами  чинної  на  той  час  Конституції 
УРСР 1978 року,  то в процесі розвитку конституційного 
законодавства самостійної держави вперше здійснюється 
конституювання інституту місцевого самоврядування нор-
мами Закону УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів 
Української РСР та місцеве самоврядування», прийнятому 
07  грудня  1990  року,  в  якому  розмежовуються  державна 
влада і місцеве самоврядування. З того часу процес кон-
ституювання  місцевого  самоврядування  здійснювався 
шляхом наповнення його складових елементів якісно но-

вим змістом і до сьогоднішнього часу питання трансфор-
мації місцевого самоврядування не лише не втрачає своєї 
актуальності,  а  є  пріоритетним  напрямом  державної  по-
літики України щодо реформування конституційно-право-
вих інститутів. Реформа децентралізації влади визначила 
першочерговим питання конституювання місцевого само-
врядування  в  Україні  в  якісно  новому  форматі  та  стала 
поштовхом для проведення нових наукових досліджень в 
цій сфері. Зокрема, основними напрямами для подальших 
наукових  пошуків  мають  бути  питання  дослідження  як 
порядку  здійснення процесу  конституювання нових  еле-
ментів системи місцевого самоврядування, так і змісту та 
організації взаємодії цих елементів.
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ПРЕАМБУЛА ДО ОСНОВНОГО ЗАКОНУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Нагорний В.В.,
к.і.н., доцент кафедри правознавства

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Стаття присвячена дослідженню вступної частини до конституцій зарубіжних країн. Визначено поняття преамбули, ознаки та її зна-
чення для конституційного та правотворчого процесу. Проаналізовано цілі, завдання та основні принципи преамбул до конституцій про-
відних країн. Простежено взаємозв’язок історичних передумов прийняття Конституції зі змістом преамбули. 

Ключові слова: преамбула, вступ, структура, Конституція, Основний Закон, конституційний процес. 

Нагорный В.В. / ПРЕАМБУЛА К ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ / Полтавский национальный педагогический универ-
ситет имени В.Г. Короленко, Украина 

Статья посвящена исследованию вступительной части в конституциях зарубежных стран. Определено понятие преамбулы, призна-
ки и ее значение для конституционного и правотворческого процесса. Проанализированы цели, задачи и основные принципы преамбул 
к конституциям ведущих стран. Прослежена взаимосвязь исторических предпосылок принятия Конституции с содержанием преамбулы.

Ключевые слова: преамбула, введение, структура, Конституция, Основной Закон, конституционный процесс.

Nagornij V.V. / PREAMBLE TO BASIC LAW: FOREIGN EXPERIENCE / Poltava national pedagogical university of the name of  
V.G. Korolenkо, Ukraine

The article investigates the introductory part to the constitutions of foreign countries. The author of the study were outlined Modified issues. 
The state of study problems in the scientific literature. In the exploration of the concept defined by the preamble, the tradition of its use in the 
constitutions of specific features. The article emphasized the importance of opening the constitution for constitutional and law-making process.

Based on the analysis of the preamble of the Constitution of Ukraine proved that it reflects global trends of the entrance building parts.
Attention is paid to the goals, objectives and basic principles of constitutional preambles leading countries –  the United States, the Federal 

Republic of Germany, the Russian Federation, the People’s Republic of China, Japan and others. In particular it is shown that the important objec-
tives declared in the preamble of national revival, improvement of the legal status of man and citizen, the development of democratic institutions, 
strengthening civil peace.
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The author examined considered preambles in common, including their definition of media power –  nations states.
Traced the historical background of the relationship with the content of the Constitution preamble. Thus, the new states in the former Soviet 

ideas proclaimed sovereignty and independence; After the Second World War, took a course on demilitarization and declared it in their constitu-
tions and preambles.

The author argues that the preamble to the Constitution has not only political overtones, but also has an important legal value. She serves 
as a guide for the most constitutional norms. In fact it is a «constitution for the constitution». Even though the term «preamble» is used not in all 
constitutions.

Key words: Preamble, introduction, structure, constitution, the Basic Law, constitutional process.

В  умовах  новітнього  динамічного  конституційного 
процесу  в  Україні  актуальним  вбачається  розгляд  про-
блем,  пов’язаних  зі  змістом  та  структурою  конституцій 
зарубіжних  країн.  Недостатньо  висвітленим  у  вітчизня-
ній юридичній науці  залишається питання преамбули до 
Основного Закону. Між тим вона відіграє важливу роль у 
теорії та практиці конституцієтворення. 

Найвищий  за юридичною  силою документ  традицій-
но починається з невеликої за обсягом вступної частини, 
яку прийнято називати преамбулою (франц. рreambule, від 
лат. рreambulus –  те, що чомусь передує, має бути повідо-
млене). Хоча в самому тексті чинної Конституції України 
та  конституціях  багатьох  інших  держав  такий  термін  не 
вживається. 

Проблема  не  знайшла  належного  висвітлення  в  на-
уковій  літературі.  Для  розробки  окреслених  завдань 
було використано загальні праці з конституційного права  
В. Годованця [2], В. Кампо [4]. Варто згадати також робо-
ти, присвячені теорії і практиці конституційного будівни-
цтва на теренах України і зарубіжних країн. Це досліджен-
ня колективу авторів зарубіжних конституцій [5], а також 
наукові розвідки М. Малишка [9], О. Скакун [10] та інших. 
Серед спеціальних розвідок з поглибленим аналізом пре-
амбули слід відзначити доробки Л. Бориславського [1] та 
Є. Мазаевої  [8].  Зважаючи на  таке досить фрагментарне 
дослідження інституту преамбули, вважаємо обрану нами 
тему досить актуальною. 

На  жаль,  слід  констатувати,  що  сьогодні  мало  уваги 
приділено  аналізу  змісту  та  юридичного  значення  пре-
амбули конституції. Мабуть, це результат наявної в науці 
права думки про те, що вона не має юридичного значення, 
залишаючись політичною складовою Основного Закону. 

Не погоджуючись із цим твердженням, відзначимо, що 
в преамбулі головного документу часто вказується носій 
влади, умови та цілі її прийняття, основні політичні, пра-
вові,  ідеологічні завдання, які повинні бути зрозумілими 
та  історично  виправданими.  Піонером  серед  преамбул 
була  невелика  за  обсягом  вступна  частина  Конституції 
США 1787 року, котру запозичили інші держави.

Зазвичай преамбула –  невеликий структурний підроз-
діл, але останніми роками можна відзначити тенденцію до 
включення  в  конституції  держав  розгорнутих  преамбул. 
Нерідко у вступній частині виражаються політичні цілі й 
прагнення її творців. Конституції більшості держав, утво-
рених на території колишніх союзних республік, як голо-
вні цілі і вихідні позиції висувають передусім ідеї націо-
нального відродження та інститути демократії, наприклад:

– відродження суверенної державності Росії й утвер-
дження непорушності її демократичної основи (Конститу-
ція Російської Федерації від 12 грудня 1993 року);

–  право  на  самовизначення,  відданість  загальнолюд-
ським цінностям (Конституція Республіки Білорусь від 24 
листопада 1996 року);

– непорушність казахської державності, створення де-
мократичного  суспільства  і  правової  держави,  пріоритет 
прав  і  свобод  людини,  бажання  забезпечити  громадян-
ський  мир  і  міжнаціональну  злагоду,  гідне  життя.  (Кон-
ституція  Республіки  Казахстан  від  28  січня  1993  року)  
[4, c. 12].

Особливо  сильно національні  риси нової  державнос-
ті  виражені  в  преамбулах  основних  законів  держав Бал-
тії. Наприклад, у Конституції Естонії від 28 червня 1992 

року  зазначено,  зокрема,  непорушне  право  державного 
самовизначення народу Естонії, забезпечення збереження 
естонської нації і культури. Лейтмотив преамбули Консти-
туції Литовської Республіки від 6 листопада 1992 року –  
обґрунтування історичних коренів литовської держави, її 
правового фундаменту, збереження власного духу, рідної 
мови, писемності і звичаїв [13, c. 267]. 

Наведені  приклади  засвідчують  важливість  вступної 
частини для правильної оцінки змісту самої конституції. З 
огляду на це, набувають особливого значення основні цілі 
розвитку Української  держави,  виражені  в  тексті  преам-
були її Конституції: дбати про забезпечення прав і свобод 
людини  та  гідних  умов  її  життя,  піклуватися  про  зміц-
нення громадянської  злагоди на землі України, прагнути 
розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову 
державу [10, c. 193]. 

Хоча преамбула не містить положень нормативно-пра-
вового  характеру,  однак  вона  має  суттєве  значення  для 
розуміння змісту Конституції. Засадничу роль преамбула 
може виконати під час пошуку права  суб’єкта конститу-
ційно-правових  відносин  у  разі  необхідності  офіційного 
тлумачення  конституційних  норм,  а  також  у  наступній 
трансформації до потреб сьогодення [4, c. 3].

Преамбула визначає стратегію правотворчості і право-
застосування, покладає на державу, її органи й органи міс-
цевого  самоврядування,  їхніх  посадових  осіб,  громадян 
та їх об’єднань юридичний обов’язок діяти відповідно до 
сформульованих у ній основоположних принципів і цілей.

Отже,  положення  преамбули  в  концентрованому  ви-
гляді виражають вихідні політико-правові ідеї, які прони-
зують весь зміст Конституції. Вона є єдиним, цілісним за 
своєю юридичною природою документом,  а  тому  відри-
вати  преамбулу  від  основного  змісту Конституції,  а  тим 
більше протиставляти йому юридичну природу преамбу-
ли немає підстав [10, c. 194]. 

Для вступної частини основного закону країни харак-
терні:  всезагальність,  доступність,  стислість,  загальний 
характер,  відсутність  протиріч,  відповідність  загально-
людським і міжнародних цінностям та історичній долі на-
роду. Основні  риси преамбули характеризують  її  зв’язок 
як  важливого  структурного  елементу  конституції  з  істо-
ричним  розвитком  суспільства  й  основним  текстом  кон-
ституції [8, c. 442].

Звернемося  до  аналізу  преамбул  конституцій  інозем-
них держав. Вступна частина Конституції Російської Фе-
дерації в тексті не позначена преамбулою. Цей термін не 
вжито і в конституціях низки інших держав (США, Японії, 
Італії та ін.). У деяких країнах вступ або його головна час-
тина все ж таки названі «преамбулою» (Німеччина, Фран-
ція та ін.).

Характеризуючи  преамбулу  Конституції  Російської 
Федерації, відзначимо, що вона:

– вказує на народ як джерело влади, який своєю волею 
приймає цю Конституцію («мы ... народ Российской Феде-
рации») і є багатонаціональним, пов’язаним спільною до-
лею на своїй землі, має почуття відповідальності за свою 
Батьківщину перед нинішнім та майбутніми поколіннями;

– називає  історичні передумови прийняття Конститу-
ції: державна єдність, принципи рівноправності і самовиз-
начення народів; шанування пам’яті предків; 

–  визначає  цілі  прийняття:  «стверджуючи  права  і 
свободи  людини,  громадянський  мир  та  злагоду»,  «збе-
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рігаючи  історично  сформовану  державну  єдність»,  «від-
роджуючи  суверенну  державність  Росії  та  стверджуючи 
непорушність на демократичній основі» [9, c. 65]. 

Межі  статті  не  дають  змоги  проаналізувати  значну 
кількість преамбул до основних  законів  зарубіжних кра-
їн. Тому варто зосередитися на досвіді держав, які мають 
значний історичний досвід конституційного будівництва. 
Вартує уваги перша у світі писана Конституція США 1787 
року, а також основні закони таких країн, як ФРН, Фран-
ція, Японія, Бразилія, Польща, Казахстан, КНР. 

Традиційно  у  вступній  частині  Основного  Закону 
США вказується джерело влади («ми, народ Сполучених 
Штатів  ...»). Аналогічні  положення ми  зустрічаємо  в  ін-
ших преамбулах: «ми, представники бразильського наро-
ду  ...» (Конституція Бразилії 1988 року); «ми, японський 
народ ...» (Конституція Японії 1946 року); «французький 
народ  ...»  (Конституція  Франції  1958  року);  «...  німець-
кий народ у силу своєї установчої влади створив для себе 
справжній Основний закон» (Основний закон ФРН, 1949 
рік);  «ми,  народ  Казахстану...»  (Конституція  Республіки 
Казахстан, 1995 рік); «... ми, польська нація...» (Конститу-
ція Республіки Польща 1977 року) [14, c. 223]. 

Інші  мотиви  знаходимо  у  вступі  Конституції  Китай-
ської  Народної  Республіки.  Незважаючи  на  твердження 
про те, що «... китайський народ володіє державною вла-
дою  і  є  господарем  країни  ...»,  головний  акцент  постав-
лено на революційному  історичному шляху, пройденому 
державою  і  народом.  Великі  успіхи  держави  досягнуті 
«...  завдяки  Комуністичній  партії  Китаю  ...».  Основні 
цілі  –    «… відстоювати  демократичну  диктатуру народу 
і соціалістичний шлях, зберігаючи курс на реформи і від-
критість, розвивати соціалістичну ринкову економіку і со-
ціалістичну  демократію...».  Преамбула  Конституції  КНР 
відрізняється й тим, що відображає юридичні властивос-
ті Основного  закону країни, що «... має вищу юридичну 
силу.  Усі  народи  країни,  всі  державні  органи  і  збройні 
сили, всі політичні партії і громадські організації, підпри-
ємства,  установи  та  організації  керуються  положеннями 
Конституції як основним критерієм у своїй діяльності, а 
також несуть обов’язок захищати авторитет Конституції і 
гарантують втілення її положень у життя» [8, c. 443-444].

Залежно від історичних обставин і традицій організа-
ції державного і суспільного життя в преамбулі робиться 
наголос на тих чи інших інститутах:

у  преамбулі  Конституції  Франції  1958  року  наголо-
шується на правах людини, визначених Декларацією 1789 
року, підтвердженою  і  доповненою преамбулою Консти-
туції  1946  року,  а  також прав  і  обов’язків,  визначених  у 
Хартії навколишнього середовища 2004 року;

«...  усвідомлюючи  себе  миролюбним  громадянським 
суспільством, відданим ідеалам свободи, рівності і злаго-
ди ...» (Конституція Казахстану); 

«... служити миру в усьому світі ...» (Основний закон ФРН); 
«... можливість суверенно і демократично вирішувати 

її долю...» (Конституція Польщі); 
«... створити досконалий союз, встановити правосуддя, 

забезпечити внутрішній спокій ...» (Конституція США); 
«... зайняти почесне місце в міжнародному співтовари-

стві ...» (Конституція Японії); 
«...  створити демократичну державу  ...»  (Конституція 

Бразилії). 

Час та умови прийняття конституції закономірно від-
биваються  в  її  преамбулі. Післявоєнні  конституції ФРН, 
Японії та інших країн відображають головну ідею мирного 
існування. Преамбула Основного закону ФРН підкреслює 
ідею «...  служити миру в усьому  світі». Преамбула Кон-
ституції Японії багаторазово повторює мирну позицію: «... 
виконання рішуче забезпечити для себе і для своїх нащад-
ків переваги мирного співробітництва з усіма націями ...», 
«... всі народи світу мають право на мирне життя...».

Прагнення  кожної  держави  розбудовувати  духовне 
суспільство мало наслідком включення до преамбул релі-
гійних мотивів. Так, наприклад, у преамбулі Конституції 
Польщі 1977 року мовиться: «... ми, Польська Нація, –  всі 
громадяни Республіки, як віруючі в Бога ...», «... відчува-
ючи відповідальність перед Богом чи перед власною со-
вістю...».  У  преамбулі  Основного  закону  ФРН  сказано: 
«в  усвідомленні  своєї  відповідальності  перед  Богом  і 
людьми...».  Конституція  Федеративної  Республіки  Бра-
зилії  1988 року  визначає  від  імені  бразильського народу 
цілі  і  пріоритети  формування  демократичної  держави  і  
«...  забезпечення  індивідуальних  і  соціальних  прав,  сво-
боди, безпеки, добробуту, розвитку, рівності і справедли-
вості  ...»,  реалізує  це  «...  під  покровительством Бога  ...»  
[2, c. 108, 121]. 

У преамбулах ідеться часто і про необхідність соціаль-
ної злагоди та міжнародного миру. Так, у вступній частині 
Конституції Польщі  1997  року  вказується:  «...  об’єднані 
зв’язками спільності з нашими співвітчизниками, розсія-
ними по  світу,  усвідомлюючи потребу  співробітництва  з 
усіма країнами на благо Людської Сім’ї, пам’ятаючи про 
гіркий досвід часів,  коли основні  свободи  і права люди-
ни були в нашій Вітчизні знехтувані  ...». Можна навести 
й  інші приклади: «... створюючи державність на спокон-
вічній казахській  землі...»;  «Із  тих пір китайський народ 
володіє державною владою і є господарем країни» (Кон-
ституція КНР); «... суспільства, заснованого на братерстві, 
плюралізмі та відсутності упереджень, на соціальній гар-
монії і гармонії зобов’язань ...» (Конституція Бразилії). 

Таким чином, на основі проведеного аналізу преамбул 
конституцій зарубіжних країн, доходимо таких висновків.

Преамбула  конституції  –    це  вступна,  найбільш  за-
гальна частина її структури, яка пояснює мету прийняття 
конституції,  визначає  її  основні орієнтири й ознаки кон-
ституційного  ладу,  які  більш  детально  розкриваються  в 
основному  тексті  конституції.  Вона  буває  потрібна  для 
того, щоб висвітити пройдений країною шлях, дати харак-
теристику суспільства на сучасному етапі його розвитку, 
викласти  сутність  і  головні  завдання  держави,  показати 
цілі конституції і проголосити її прийняття.

Незважаючи на  те, що не всі  конституції мають пре-
амбулу (наприклад, конституції Греції, Італії тощо), вона 
має велике правове та ідеологічне значення. 

Науковий аналіз положень преамбули (вступної части-
ни) основного закону країни і проблем їх практичного вті-
лення  в життя  здатний  збагатити  науку  конституційного 
права, а також допомогти у подоланні прогалин між кон-
ституцією юридичною та фактичною. 

Аналіз преамбул зарубіжних конституцій свідчить, що 
головним у їхньому змісті, незважаючи на викладені в них 
різні цілі, є утвердження державності, народовладдя, ви-
знання пріоритету прав і свобод людини і громадянина. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ 
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Остапенко В.Д.,
здобувач кафедри конституційного права України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

У статті розглянуто актуальні питання про юридичну природу рішень органів конституційної юрисдикції, співвідношення її охоронної 
та правотворчої функцій, судового активізму і його меж, а також про феномен «живого» судового права і «негативної» правотворчості. 
Зіставляючи підходи щодо співвідношення охоронної та правотворчої функцій судових органів, що здійснюють конституційний контроль 
в різних правових системах, робиться висновок про те, що в переважній більшості випадків за вказаними органами визнається право-
творча роль. Аналіз практики діяльності Конституційного Суду України і впливу його на законодавство показує, що в Україні починає 
визнаватися судова правотворчість при здійсненні конституційного контролю, а рішення органу конституційної юстиції стають джерелом 
національного права, що є, безумовно, значущим фактором для подальшого якісного розвитку конституційного правосуддя.

Ключові слова: Конституційний Суд, судовий активізм, конституційний контроль, правові позиції Конституційного Суду. 

Остапенко В.Д. / О ПРОБЛЕМАХ СУДЕБНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ / 
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина

В статье рассмотрены актуальные вопросы юридической природы решений органов конституционной юрисдикции, соотношения 
их охранительной и правотворческой функций, судебного активизма и его пределов, а также феномена «живого» судебного права и 
«негативного» правотворчества. Рассматривая подходы к соотношению охранительной и правотворческой функций судебных органов, 
осуществляющих конституционный контроль в различных правовых системах, делается вывод о том, что в подавляющем большинстве 
случаев за указанными органами признается правотворческая роль. Анализ практики деятельности Конституционного Суда Украины 
и влияния его на законодательство показывает, что в Украине начинает признаваться судебное правотворчество при осуществлении 
конституционного контроля, а решение органа конституционной юстиции становятся источником национального права, что является, 
безусловно, значимым фактором для дальнейшего качественного развития конституционного правосудия.

Ключевые слова: Конституционный Суд, судебный активизм, конституционный контроль, правовые позиции Конституционного Суда.
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Серед численних проблем, що виникають у діяльнос-
ті конституційних судів у різних країнах світу, особливо 
актуальні питання про юридичну природу рішень органів 
конституційної юрисдикції, співвідношення їх охоронної 
та правотворчої функцій, судового активізму  і його меж, 
а також про феномен «живого» судового права і «негатив-
ної» правотворчості.

Зіставляючи підходи щодо співвідношення охоронної 
та правотворчої функцій судових органів, що здійснюють 
конституційний  контроль  в  різних  правових  системах, 
слід визнати, що в переважній більшості випадків за вка-
заними органами визнається правотворча роль. Так, щодо 
англосаксонської  системи  права  необхідно  відзначити, 
що, на думку більшості вчених, правотворча функція суд-
ді реалізується не тільки при формулюванні прецедентів, 
але також в процесі застосування норм так званого «ста-
тутного» права.

Як  стверджував  голова  Верховного  Суду  США,  
Е. Уоррен, «ні в кого не буде підстав залишатися чесним, 
стверджуючи, що суд не створює права». Правотворча ді-
яльність суду –   це не основна його мета  і функція. Суд 
творить право у процесі своєї основної судової діяльності. 
Він не підміняє Конгрес і не має жодних намірів узурпу-
вати владу Конгресу. Але «ми (судді) створюємо право, і 
інакше бути не може» [1, с. 306].

Р. Познер також пише, що закон може бути безглуз-
дим (за умови, що він конституційний –  тобто не занад-
то  дурний,  не  надто  порочний  і  не  суперечить  жодній 
забороні, що міститься в конституції), однак якщо його 
розтлумачили і справедливо застосували, це означає, що 
судді тільки виконали свою роботу, і їх нема за що дорі-
кати. В умовах загального права це показує суть судової 
гри –  судді одночасно носять законодавчу і судову мантії 
[2, с. 246].
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Про правотворчі основи суду при застосуванні закону 
заявляють і Г. Бредемейер, і О. Холмс. Так, Г. Бредемейер 
вказує,  що  головним  моментом  проникнення  законодав-
чої влади в правову систему є створення ідеального стану 
справ, для якого мають бути мобілізовані соціальні ресур-
си шляхом застосування влади. Відповідна реакція право-
вої  системи  –    використання  загальнодержавних форму-
лювань  стосовно  конкретного  конфлікту.  Це  означає,  на 
думку  вченого, що  суди  в жодному разі  не можуть  бути 
пасивними або механічними «виконавцями» законодавчої 
політики; законодавчий акт повинен тлумачитись. Його ін-
терпретація –  творчий акт, що сприяє проведенню в життя 
абстрактної мови законодавства [3, с. 135].

О. Холмс закликав до усвідомленого визнання право-
творчої функції судів, вказуючи, що його найбільший ін-
терес викликає не важливість питання і важливість спра-
ви, а ті дрібні справи і рішення, які будуть прийняті судом, 
тому що саме в них проявляються паростки глибших тлу-
мачень, а, отже, глибоких проміжних змін в самій суті за-
кону [3, с. 145].

Як  відомо,  особливістю  континентальних  правових 
систем  є  те, що основне  значення  в  системі права нале-
жить  правилам,  розробленим  законодавцем,  а  не  судо-
вою практикою. Як  справедливо  вказує  з  цього  приводу  
Р. Давид, «у всякому разі між нормами, виробленими судо-
вою практикою, і нормами, встановленими законодавцем, 
існує дві  важливі  відмінності. Перша пов’язана  з  роллю 
перших чи других в даній системі. Судова практика діє в 
рамках, встановлених для права законодавцем, тоді як ді-
яльність самого законодавця полягає саме у встановленні 
цих рамок. Значення права, створюваного судовою прак-
тикою, вже в силу цього обмежене, і положення в романо-
германських правових системах з цієї  точки зору проти-
лежне  тому,  яке  існує  в  країнах  англійського  загального 
права. Правова норма –  це друга з відмінностей, створена 
судовою  практикою,  не  має  того  авторитету,  яким  воло-
діють  законодавчі норми. Вона досить міцна,  її можна в 
будь-який момент відкинути або змінити у зв’язку з роз-
глядом нової справи » [4, с. 112-113].

У  країнах  романо-германської  правової  сім’ї  загаль-
новизнаним є те, що органи конституційного контролю є 
невід’ємною  частиною  процесу  формування  політичної 
волі. Наприклад, у Німеччині це обумовлено конституцій-
ним повноваженням Федерального Конституційного Суду 
перевіряти дотримання принципу «зв’язаності законодав-
ця  конституційним  порядком,  а  всіх  інших  конституцій-
них органів –  законом і правом» і походить з абз. 3 ст. 1, 
абз. 3 ст. 20, ст. 93 Основного Закону Німеччини. Відповід-
но, саме Суд уповноважений у спірних випадках прийма-
ти  обов’язкові  рішення  про  тлумачення  та  застосування 
конституції, тобто визначати, що ж насправді мав на увазі 
законодавець. Крім того, згідно Закону про Федеральний 
Конституційний Суд рішення Суду в ряді випадків мають 
силу закону [1, с. 256].

На  думку  Є.  Гриценко,  витоки  даної  концепції  мож-
на  помітити  в  теорії  зміни  і  перетворення  конституції  
Г. Еллінека, який відзначав, що «конституційні положення 
часто відрізняються неясністю і еластичністю, і законода-
вець через конкретизацію законів надає їм спочатку чіткий 
зміст, так само, як суддя спочатку ясно усвідомлює зміст 
закону,  який  ним  застосовується. Можна  повсюдно  спо-
стерігати, як судова практика перетворює норми відповід-
но до уявлень і потреб людей при незмінних законах, і як 
законодавець, керуючись тим самим, інтерпретує консти-
туцію в окремих законах. Те, що в одну епоху визнається 
неконституційним, в іншу –  виявляється конституційним, 
і, таким чином, конституція сама змінюється у процесі її 
інтерпретації.  І не тільки законодавець може створювати 
такі перетворення: парламентська практика, як і практика 
урядових  і судових установ, можуть зробити це  і дійсно 
роблять. Вказані установи інтерпретують закони, а через 

них  і конституцію,  і  в результаті  їх діяльності конститу-
ційний  закон поступово набуває  зовсім  іншого  значення 
в правовій системі в порівнянні з тим, яке йому спочатку 
було притаманне» [6, с. 106].

Серед сучасних авторів щодо питання про правотвор-
чу  функцію  конституційного  суду  висловлюються  різні 
точки  зору.  Так,  на  думку М.  Бондаря,  рішення  органів 
конституційного  правосуддя  –    не  прості  акти  судової 
практики: адже Конституційний Суд –  це більше ніж суд, 
це одночасно і квазіправотворчий орган. Відповідно, при-
йняті ним рішення в порядку здійснення конституційного 
контролю  як  би  примикають  до  Конституції,  складаючи 
разом з нею особливий вид конституційних джерел права, 
що  існує поряд  із  законами, підзаконними  актами,  судо-
вою практикою, іншими видами джерел права [7, с. 120]. 
А. Клішас називає органи конституційної юстиції контр-
законодавцем, оскільки вони монополізують конституцій-
ний контроль [8, с. 70]. 

Г. Гаджиєв підкреслює, що, «визнавши норму такою, 
що не відповідає Конституції, Конституційний Суд оголо-
шує її недіючою, тобто виступає в якості «негативного за-
конодавця». У результаті відбуваються певні зміни в зако-
нодавстві. Постанова Конституційного Суду України має 
властивість самодостатності, що означає, що нормотвор-
чий орган не повинен дублювати рішення, прийняте Кон-
ституційним Судом України, і скасовувати норму, визнану 
неконституційною. Конституційний Суд України, поряд з 
іншими нормотворчими органами держави, бере участь у 
реалізації  законотворчої  функції  держави  за  допомогою 
своїх підсумкових постанов [9, с. 85]. Таку ж точку зору 
підтримують Ю. Шемшученко та В. Погорілко, виділяючи 
серед функцій Конституційного Суду України законодавчу 
(нормотворчу), яка полягає у негативному нормотворенні 
і тлумаченні [10, с. 54-56].

Більш  «обережну»  позицію  про  місце  актів  органів 
конституційної  юстиції  в  системі  джерел  національної 
правової  системи  займають  А.  Селіванов  і  А.  Стрижак, 
вказуючи, що Конституційний Суд України дає офіційне 
тлумачення Конституції України та законів, інших норма-
тивних правових актів, їх окремих положень, що містять 
певну нормативність.  З  іншого боку,  автори пишуть, що 
визначення Конституційним Судом України відповідності 
або невідповідності  законів Конституції  є  спірним щодо 
нормативності актів Суду [11, с. 112-123].

В. Тацій та Ю. Тодика пишуть, що акти Конституцій-
ного Суду України інтерпретаційної природи мають допо-
міжний характер  і  за юридичною силою є «підконститу-
ційними» і «підзаконними» [12, с. 62].

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що,  виходя-
чи  з практики діяльності Конституційного Суду України 
і впливу його на законодавство, в Україні починає визна-
ватися судова правотворчість, а рішення органу конститу-
ційної юстиції стають джерелом національного права, що 
є, безумовно, значущим фактором для подальшого якісно-
го розвитку конституційного правосуддя.

Однією  з  основних  проблем  щодо  співвідношення 
контрольної  та  правотворчої  функцій  органів  конститу-
ційної юстиції є питання про юридичну природу їх право-
вих позицій.

У юридичній літературі немає однозначної думки про 
те, що таке правові позиції органів конституційного контр-
олю, їх юридичну силу і місце в структурі судових рішень.

Підстави для виокремлення правових позицій П. Тка-
чук  бачить  у  тому,  що  в  процесі  практичної  діяльності 
Конституційного Суду України з’явилася потреба зверта-
тися  до  інтерпретаційних  висновків,  викладених  у  його 
попередніх рішеннях. Така необхідність має об’єктивний 
характер,  оскільки,  приймаючи  рішення  у  новій  справі, 
Конституційний  Суд  України  повинен  враховувати  вже 
вироблене  ним  розуміння  норми  або  положення  закону. 
На його думку, виникнення правових позицій обумовлено 
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потребою у забезпеченні Конституційним Судом України 
таких  конституційних  принципів,  як  рівність  конститу-
ційних прав і свобод громадян та рівність останніх перед 
законом,  адже,  здійснюючи  конституційний  контроль, 
Конституційний  Суд України  повинен  давати  правильне 
тлумачення тієї чи іншої норми закону, яке, як і сама нор-
ма, має однозначно застосовуватися суб’єктами правовід-
носин,  забезпечуючи  тим  самим  бажану  рівність.  Отже, 
інтерпретація  норми  закону  стає  обов’язковою  для  всіх 
суб’єктів права, у тому числі для самого Суду. Такі інтер-
претаційні  висновки  називаються  правовими  позиціями 
[13, с. 10].

Л. Лазарєв у своєму визначенні перераховує всі ознаки 
даної правової  категорії:  «Правова позиція Конституцій-
ного Суду –   це нормативно-інтерпретаційні встановлен-
ня, що є результатом судового конституційного тлумачен-
ня, правовою підставою підсумкового висновку (рішення) 
Конституційного Суду, що має  загальний  і  обов’язковий 
характер, виражає праворозуміння Конституційного Суду 
конституційних  принципів  і  норм,  загальновизнаних 
принципів  і  норм  міжнародного  права  і  конституційно-
правового сенсу спірного нормативного положення і вирі-
шує спірну конституційно-правову проблему» [14, с. 75].

В. Тацій  та Ю. Тодика розглядають правову позицію 
Конституційного  Суду  України  як  висновок  загального 
характеру, що  здійснюється  на  підставі,  в  межах  повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією та зако-
нами України, як підсумок тлумачення правових норм або 
їх сукупності, в результаті якого долається невизначеність 
у розумінні норм Конституції та законів України, що стали 
предметом тлумачення [15, с. 64]. 

На думку А. Христової, «правові позиції є результатом 
системного  тлумачення  Конституційним  Судом  України 
законів  та Конституції України  і  в  концентрованому  ви-
гляді виражають не тільки «букву», а й «дух» відповідних 
законодавчих положень, що мають загальнообов’язковий, 
нормативний характер і містяться в його актах всіх видів, 
крім внутрішньоорганізаційних».

Що  стосується  законодавства,  то  ані  Конституція 
України,  ані  Закон  України  «Про  Конституційний  Суд 
України», ані Регламент Конституційного Суду України не 
містять визначення правової позиції.

На наш погляд, правові позиції Конституційного Суду 
України мають такі особливості: 1) вони мають загальний 
характер,  тобто  поширюються  не  тільки  на  конкретний 
випадок,  що  став  предметом  розгляду  Конституційного 
Суду  України,  а  й  на  аналогічні  випадки,  які  зустріча-
ються  в юридичній  практиці;  2)  вони  мають  офіційний, 
обов’язковий характер, а саме таку ж юридичну силу, як 
і  рішення Суду;  3)  є  обов’язковими до  виконання на  те-
риторії  України,  остаточними  і  не  можуть  бути  оскар-
жені.  Досить  цікаву  аргументацію  на  користь  загальної 
обов’язковості  правових  позицій  Конституційного  Суду 
України приводить С. Шевчук, наводячи приклади рішень 
органу конституційного правосуддя,  в  яких він аргумен-
тує свої висновки, посилаючись на попередні правові по-
зиції [16, с. 503-526]; 4) вони мають певні внутрішні осо-
бливості,  оскільки  виконують  роль  нормативної  бази  в 
правовій системі, а також є орієнтиром у правотворчості 
і правозастосуванні.

Визнаючи  закони,  інші  нормативно-правові  акти  або 
їх  окремі  положення  неконституційними,  Суд  удоскона-
лює систему законодавства, позбавляє її застарілих актів 
і юридичних норм. Таким чином, рішення суду є тим фак-
тором, який безпосередньо впливає на законодавчий про-
цес і формування законодавчої бази держави.

Прикладом цьому є прийняті рішення щодо виборів, рефе-
рендумів, принципу несумісності мандата народного депутата 
України з державною службою та іншими видами діяльності, 
діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України 
і т.д. Це, зокрема, спонукало Верховну Раду України до при-
йняття відповідних законодавчих актів у новій редакції, вне-
сення змін до законів та інших правових актів (зокрема, Зако-
нів України «Про Рахункову палату», «Про вибори народних 
депутатів України»,  «Про  статус  народного  депутата Украї-
ни», «Про Регламент Верховної Ради України» та ін.).

Що  стосується  правового  статусу  громадян,  то  слід 
підкреслити, що Конституційний Суд України значно роз-
ширив  розуміння  конституційних  прав  і  свобод  людини 
і громадянина, особливо щодо права на життя, виборчих 
прав, прав на свободу об’єднань, участь в управлінні дер-
жавними  справами,  праці,  соціального  захисту,  гідного 
життєвого рівня, охорони здоров’я, освіти і т.д.

Прикладом може бути Рішення Конституційного Суду 
України  від  29  грудня  1999  року  11-рп  /  99  (справа  про 
смертну кару), в якому Конституційний Суд України вка-
зав, що  право  на життя  належить  людині  від  народжен-
ня і захищається державою (п. 3 мотивувальної частини). 
Конституція України не містить будь-яких положень про 
можливість застосування смертної кари як винятку з поло-
ження ч. 1 ст. 27 Конституції України про невід’ємне пра-
во на життя кожної людини, а тому смертну кару як вид 
покарання, передбачений у відповідних положеннях Кри-
мінального кодексу України, не можна вважати винятком з 
невід’ємного права на життя кожної людини, закріпленого 
в Конституції України (п. 4 мотивувальної частини).

Наступним прикладом може бути Рішення Конститу-
ційного Суду України  від  14  листопада  2001  року  15-рп 
у справі про прописку, в якому вказано, що вільне пере-
сування  і  вибір місця  проживання  є  суттєвою  гарантією 
свободи особистості, умовою її професійного і духовного 
розвитку. Ці свободи, а одно право вільно залишати тери-
торію України, можуть бути обмежені тільки законом (ст. 
33 Конституції України). Такого закону на момент розгля-
ду справи не було, а аналіз підзаконних нормативних актів 
свідчив, що прописка має дозвільний характер, тобто за-
лежала від рішення паспортної служби органів внутріш-
ніх  справ.  Такий  порядок  обмежував  право  людини  на 
вільний вибір місця проживання.

Тому  Конституційний  Суд  України  визнав  не  відпо-
відним Конституції України положення пп.  1 п.  4 Поло-
ження  про  паспортну  службу  органів  внутрішніх  справ, 
затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України 
від 10 жовтня 1994 року щодо прописки (виписки), згідно 
з яким паспортна служба застосовувала як загальне прави-
ло дозвільний порядок вибору особою місця проживання. 
Рішення  Суду  було  підтримано  суспільством,  а  Верхо-
вна Рада України після гострих дискусій прийняла Закон 
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні».
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ 
НА СВОБОДУ СОВІСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Фрідманський Р.М.,
к.ю.н., доцент кафедри конституційного права

та порівняльного правознавства юридичного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Стаття присвячена висвітленню окремих особливостей нормативного закріплення механізму реалізації права на свободу совісті. 
Автор зосереджує свою увагу на питаннях еволюції права на свободу совісті в українській філософській та правовій доктрині. Характе-
ризуються окремі термінологічні аспекти механізму реалізації права на свободу совісті.

Ключові слова: свобода совісті, свобода віросповідання, прав і свободи людини і громадянина, українська правова доктрина, ме-
ханізм реалізації права на свободу совісті.

Фридманский Р.М. / МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ: ОТДЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ / Ужгородский национальный университет, Украина

Статья освещает отдельные особенности нормативного закрепления механизма реализации права на свободу совести. Автор кон-
центрирует свое внимание на вопросах эволюции права на свободу совести в украинской философской и правовой доктрине. Характе-
ризуются отдельные терминологические аспекты механизма реализации права на свободу совести.

Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, права и свободы человека и гражданина, украинская правовая 
доктрина, механизм реализации права на свободу совести.

Fridmanskii R.M. / MECHANISM OF REALIZATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS TO FREEDOM OF CONSCIENCE: SOME  
ISSUES / Uzhgorod National University, Ukraine

The article is devoted to specific features of the mechanism for regulation of the right to freedom of conscience. By focusing on the evolution 
of the right to freedom of conscience in Ukrainian philosophical and legal doctrine. Characterized by some terminological aspects of the mecha-
nism of the right to freedom of conscience.

The right to freedom of conscience is possible only if the construction of the system of state-confessional relations on the principles that guar-
antee respect for this right. Today the key provisions of the rights, providing full protection, freedom of conscience considered category of citizens 
does not exist. The Constitution and other regulations fix only general guarantee of freedom of conscience in the country, which declaratively 
apply to all categories of people and categories that are considered separately, and in particular need of protection. As a result of this situation, 
and based on the future have before us a real situation where the right to freedom of conscience is often violated conclusion is that the current 
system of legal and other guarantees necessary for providing insufficient given rights.

Under the guarantee of constitutional rights and freedoms first understand the rules, principles, conditions and means by which the imple-
mentation is ensured, security and protection by the authorized body. It should be emphasized that all the guarantees are interrelated and con-
stitute a system, which is reflected in the current legislation.

Key words: freedom of conscience, freedom of religion, rights and freedoms of man and citizen, the Ukrainian legal doctrine, mechanism of 
right to freedom of conscience.

Постановка проблеми. Права  та  свободи  людини  –  
це той камертон, за яким визначають рівень демократизму, 
законності, конституційності, цивілізованості суспільства 
й держави; це ідеал, до якого прагне людство. Надзвичай-
но актуальною проблемою реалізації Конституції України 
продовжує залишатися проблема забезпечення, гарантова-
ності прав,  свобод та обов’язків людини й  громадянина. 
Як відомо, проблема прав і свобод людини й громадяни-
на –  одна із центральних як у науці конституційного пра-
ва, так і в механізмі реалізації Конституції [1, с. 43].

Аналіз наукових джерел. Принципове  значення  в 
концептуальному  плані  для  розробки  теми  дослідження 
мають  праці  провідних  українських  вчених:  В.  Андру-
щенка, В. Бедя, Л. Губерського, В. Пазенка, В. Панченко,  

М. Палінчака, М. Поповича, В. Цвиха, І. Хоменко, В. Яро-
шовця та ін., звернення до яких сприяло здійсненню філо-
софсько-релігієзнавчого та правового аналізу змісту права 
на  свободу  совісті.  Крім  того,  в  Україні  найбільш  ґрун-
товні наукові дослідження законодавства про свободу со-
вісті проведено В. Гаєвою, загальнотеоретичні проблеми 
юридичного забезпечення свободи віросповідання люди-
ни –  Л. Ярмол. Адміністративно-правові проблеми регу-
лювання свободи совісті дослідив у дисертаційній роботі  
І. Компанієць. Роль конституційно-правового регулюван-
ня відносин держави  і  релігійних організацій у  гаранту-
ванні  свободи  віросповідання  досліджено  Г.  Сергієнко.  
У цих дослідженнях частково розглядалися проблеми кон-
ституційних прав людини в релігійній сфері. Проте метою 
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даного  дослідження  є  з’ясування  теоретичних,  законо-
давчих  та  практичних  проблем  організаційно-правового 
механізму  конституційно-правового  забезпечення  права 
людини на свободу совісті.

Виклад основного матеріалу. Без своєї реалізації права 
й свободи людини й громадянина, закріплені в Основному 
Законі, є порожнім звуком. Як вірно вказує М. Матузов, не-
достатньо проголосити певні права й свободи –  головне –  
матеріалізувати  їх, запровадити в життя, тому що права й 
свободи  людини  легко  записуються  на  папері,  але  дуже 
важко  реалізуються  в житті  [2,  с.  299]. Аналогічну  пози-
цію займає В. Скіп: «Конституція виправдує своє соціальне 
призначення, задовольняє соціальні очікування лише тоді, 
коли її принципи й норми перетворюють у життя, включа-
ються в суспільну практику, коли вони здійснюються в ді-
яльності людей, у суспільних відносинах» [3, с. 58].

Слід  зазначити,  що  така  правова  категорія,  як  «меха-
нізм», у сучасній юридичній літературі використається до-
сить широко. Вчені виділяють: «механізм держави», «меха-
нізм управління», «механізм правового впливу», «механізм 
правового регулювання», «механізм правотворчості», «ме-
ханізм реалізації норм права», «механізм державно-право-
вого регулювання», «механізм публічної влади», «механізм 
державної  влади»,  «механізм  законодавчої  влади»,  «меха-
нізм виконавчої влади», «механізм судової влади», «органі-
заційно-правовий механізм забезпечення державних інтер-
есів», «механізм соціально-юридичного забезпечення прав 
і  свобод людини й громадянина», «механізм конституцій-
ного контролю», «правовий механізм управління», «органі-
заційний механізм реалізації управлінських рішень» і т. д.

Так,  зокрема, Л.  Воєводін  досліджував  проблему  ре-
алізації  конституційних прав через  визначення місця  га-
рантій у механізмі реалізації прав і свобод, повноважень 
органів державної влади,  їхніх посадових осіб  і суспіль-
них об’єднань у сфері реалізації прав і свобод особи, ор-
ганізаційних й юридичних механізмів прав і свобод, меж 
реалізації прав і свобод і т. д.

На думку Л. Воєводіна, здійснення або реалізація прав 
і свобод громадян –  це складний і багатобічний процес. 
У  ньому  беруть  участь,  крім  громадян,  державні  орга-
ни,  органи  місцевого  самоврядування,  посадові  особи  й 
суспільні об’єднання. У процесі реалізації прав  і  свобод 
учений  виділяє  такі  стадії:  1)  установлення  загальних 
ознак  носіїв  прав  і  свобод  особи,  її  правосуб’єктності;  
2)  закріплення фактичного  складу правовідносин  і  виді-
лення  з нього юридично  істотних елементів; 3)  встанов-
лення  норми  права,  що  відповідає  даному  фактичному 
складу; 4) тлумачення законів та інших нормативних актів 
про права й свободи; 5) заповнення прогалин у законодав-
стві, що стосуються прав і свобод; 6) вироблення конкрет-
ного рішення, фактичний склад якого охоплює юридичне 
відношення;  7)  забезпечення  дотримання  прав  і  свобод 
(різні форми контролю й нагляду) [4, с. 221].

І. Фарбер пов’язував механізм реалізації конституційних 
прав із проблемою безпосередньої дії норм конституційного 
права. Суб’єктивне право виникає, існує й реалізується тіль-
ки в правовідносинах [5, с. 28]. Це значить, що воно забез-
печене обов’язком (або обов’язками) іншої особи (або осіб). 
Реальність  прав  і  обов’язків  у юридичному  плані  означає, 
що вони існують тільки в правовідносинах. Передумовами 
правовідносин, а отже,  і  суб’єктивних прав є норма права, 
правоздатність учасників правовідносин і юридичний факт. 
На думку Д. Шапоревої, щоб глибше проникнути в механізм 
реалізації конституційних прав і свобод, доцільно розрізняти 
в ньому окремі форми їх здійснення [6, с. 56].

С. Алексєєв указував, що реалізація прав і свобод може 
виражатися  у  формі  фактичного  правоволодіння,  користу-
вання, розпорядження ними або в захисті, відновленні прав у 
разі їх порушення [7, с. 93]. Володіння, користування й розпо-
рядження, а в разі порушення й відновлення конституційних 
прав і свобод становлять зміст юридичного процесу втілення 

їх у життя. Найбільш повно воно виражається в користуван-
ні тими соціальними благами, які передбачені відповідними 
конституційними правами й свободами. Щоб користуватися 
правами, необхідно не тільки закріплювати їх законом, але 
й фактично володіти ними. Фактичне володіння основними 
правами й свободами завжди передує користуванню ними, 
тому що не можна користуватися тим, чим не володієш.

Визначення механізму правового регулювання, на наш 
погляд, вдало сформульоване А. Малько. Він під механіз-
мом  правового  регулювання  розуміє  систему  правових 
засобів,  організованих  найбільш  послідовним  чином  з 
метою подолання перешкод, що постають на шляху задо-
волення інтересів суб’єктів права. Автор розглядає меха-
нізм правового регулювання як боротьбу з перешкодами, а 
головну мету механізму бачить у безперешкодному задо-
воленні інтересів суб’єктів. На його думку, у процесі впо-
рядкування  суспільних  відносин  трапляються  численні 
перешкоди для реалізації позитивних інтересів суб’єктів, 
які  без  їх  своєчасного  усунення  знижують  ефект  право-
вого  регулювання.  До  них  відносять  правопорушення, 
прогалини в законодавстві, колізії правових норм й інших 
актів і т. д. Саме механізм правового регулювання покли-
каний боротися з такими перешкодами [8, с. 473].

Досить вдале визначення механізму забезпечення осо-
бистих прав і свобод людини й громадянина сформульова-
не Г. Босхомджиєвою. У своїй дисертаційній роботі вона 
відзначає, що механізм забезпечення особистих прав і сво-
бод людини й громадянина –  це державно-правовий ме-
ханізм, що являє собою систему конституційно-правових 
норм,  структуру  державних  органів,  різноманітні факто-
ри, форми й методи, способи, умови й засоби здійснення 
норм, що встановлюють особисті права й свобод людини 
й  громадянина  відповідно  до  встановлених  процедур  і 
принципів.  Цей  механізм  являє  собою  сукупність  трьох 
взаємозалежних елементів: механізму охорони, механізму 
захисту й механізму відновлення [9, с. 9].

Можна,  безумовно,  погодитись  із  суттю  визначення 
реалізації  прав  і  свобод,  сформульованого  М.  Вітрук  і  
В. Копейчиковим: «Реалізація прав громадян –  це регла-
ментований нормами права демократичний за своїм зміс-
том й формою здійснення процес, що забезпечує кожному 
громадянинові ті матеріальні й духовні блага, які лежать в 
основі приналежних йому суб’єктивних прав, а також за-
хист цих прав від будь-яких зазіхань» [10, с. 50].

І.  Плотнікова  виділяє  такі  стадії  реалізації  консти-
туційних  прав  і  свобод:  1)  конституційний  статус,  го-
ловними  складовими  якого  є  конституційні  норми,  що 
встановлюють даний статус, а також конституційні право-
відносини; 2) конкретизація прав й обов’язків у галузево-
му законодавстві, у тому числі обмежень права; галузеві 
правовідносини;  3)  активна  поведінка  суб’єкта  у  формі 
дотримання,  використання,  виконання  правових  припи-
сів; виконання обов’язків уповноваженим державним ор-
ганом, у  тому числі реалізації, що  забезпечують процес, 
конституційного  права;  4)  користування  суб’єктом  кон-
кретним  соціальним  благом.  Крім  названих,  може  існу-
вати факультативна стадія, що включає в себе активного 
суб’єкта з відновлення й захисту порушеного права, чому 
кореспондує обов’язок уповноважених державних органів 
з охорони й захисту права суб’єкта [11, с. 81].

Д.  Шапорева  виділяє  такі  елементи  конституційно-
правового  механізму  реалізації  конституційного  права 
людини й громадянина: а) закріплення права в основних 
нормах; б) конкретизація конституційного права в галузе-
вому законодавстві; в) активна поведінка суб’єкта у формі 
дотримання,  використання,  виконання  правових  припи-
сань; г) користування суб’єктом певним соціальним бла-
гом; д) активна поведінка суб’єкта з відновлення й захисту 
порушеного права [12, с. 16].

За час, що пройшов після прийняття першої демократич-
ної Конституції, її ідеї дістали потужний розвиток у нормах 
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поточних  законів  і  довели  свою  життєвість.  У  результаті 
сформувався досить повний і чітко структурований механізм 
реалізації конституційних прав, свобод й обов’язків.

На думку А. Югова, він містить у собі такі компонен-
ти: 1) поняття й умови реалізації основних прав, свобод і 
обов’язків; 2)  суб’єкти реалізації  основних прав,  свобод  і 
обов’язків;  3)  гарантії  реалізації  основних  прав,  свобод 
і  обов’язків;  4)  правовий  захист  основних  прав,  свобод  і 
обов’язків;  5)  способи активної реалізації  основних прав, 
свобод і обов’язків; 6) засоби, що забезпечують реалізацію 
основних прав, свобод і обов’язків; 7) процесуальні стадії 
реалізації основних прав, свобод і обов’язків [13, с. 2].

Якщо розглядати законодавство про свободу совісті в 
аспекті  процесу  реалізації  досліджуваного  конституцій-
ного  права,  то  можна  дійти  висновку, що  норми  Закону 
переважно спрямовані на забезпечення свободи совісті в 
колективних формах.

Колективною  формою  реалізації  права  громадян  на 
свободу  совісті  є  наявність  і функціонування  релігійних 
груп  і  релігійних  організацій.  Низку  релігійних  потреб 
просто неможливо задовольнити одноосібно, вони вима-
гають поєднання зусиль кількох людей (проведення бого-
служінь,  здійснення  видавничої  діяльності,  організація 
паломництва і т. д.). Першим кроком до задоволення таких 
потреб  служить  ухвалення  одноособового  рішення  про 
вступ у релігійне об’єднання, після чого реалізація права 
на свободу совісті трансформується в колективну форму. 
У  процесі  діяльності  релігійних  об’єднань  відбувається 
колективне здійснення права на свобод совісті [14, с. 89].

Право на свободу совісті може реалізовуватися без ви-
никнення певних правовідносин. Наприклад, коли реалі-
зується право не сповідати ніяку релігію. Правовідносини 
виникають під час активної реалізації цього конституцій-
ного права: у процесі сповідання індивідуально або колек-
тивно  релігії,  вибору  й  поширення  релігійних  та  інших 
переконань і дій відповідно до них.

Під час здійснення розглянутого права виникають такі 
елементи  суб’єктивного  права,  як  право-вимога  та  пра-
во-користування.  Стосовно  права  на  свободу  совісті  це 
вимога  до  держави  гарантувати  забезпечення  права  (не 
втручатися  у  визначення  громадянином  свого  ставлення 
до релігії  або  інших переконань, у діяльність релігійних 
об’єднань,  забезпечення  світського  характеру  освіти  й 
інше). Право-користування виражене у використанні вста-
новлених законодавством прав при сповіданні, поширенні 
релігійних  або  інших  переконань  (наприклад,  створення 
релігійної організації або релігійної групи).

На підставі  вищевикладеного  громадянин може віль-
но  користуватися  наданим  йому  правом  на  свободу  со-

вісті  через  закріплення  його  в  Основному  законі  й  на-
явному  обов’язку  держави  гарантувати  свободу  совісті, 
як  і  інші  конституційні  права. Формою реалізації  відно-
син між державою й громадянином можуть бути як кон-
кретні  правовідносини,  так  і  відносини,  не  врегульовані 
нормами  права.  Склад  правовідносини можна  розділити 
на:  1)  суб’єкти  правовідносин,  2)  зміст  правовідносин й  
3) об’єкти правовідносин.

Суб’єктами права на свободу совісті є фізичні особи, 
що законно перебувають на території України, до яких на-
лежать громадяни України, іноземні громадяни, особи без 
громадянства.

Об’єктами правовідносин у процесі реалізації права на 
волю совісті  є:  1)  предмети матеріального  світу;  2)  про-
дукти духовної творчості; 3) особисті немайнові блага (за-
зіхання  на  нематеріальні  блага,  пов’язані  безпосередньо 
з людиною, його особистістю, є підставою для ліквідації 
релігійної  організації,  заборони  на  діяльність  релігійної 
організації  або релігійної  групи); 4) поведінка учасників 
правовідносин; 5) результат поводження учасників право-
відносин.

Визнання, дотримання й захист прав і свобод людини й 
громадянина –  обов’язок держави, його основна функція. 
Цей обов’язок покликані виконувати всі органи державної 
влади й органи місцевого самоврядування, а також діючі в 
країні й визнані законом суспільні об’єднання.

Здійснення права на свободу совісті можливе лише за 
умови побудови системи державно-конфесіональних від-
носин  з  урахуванням  принципів,  що  гарантують  дотри-
мання  цього  права.  На  сьогоднішній  день  принципових 
положень  прав, що  забезпечують  повну  захищеність,  на 
свободу  совісті  розглянутої  категорії  громадян  не  існує. 
Конституція й інші нормативні акти закріплюють лише за-
гальні гарантії свободи совісті в державі, що декларатив-
но поширюються на всі категорії громадян і на категорії, 
що розглядають окремо та особливо потребують захисту. 
У результаті такої ситуації і виходячи з уже розглянутого 
нами  надалі  реального  положення  справ,  коли  право  на 
свободу совісті часто порушується, можна дійти висновку 
про  те, що  існуюча  сьогодні  система правових  та  інших 
гарантій  недостатня  для  необхідного  забезпечення  нада-
них прав.

Під  гарантіями  конституційних  прав  і  свобод  насам-
перед  розуміють  норми,  принципи,  умови  та  засоби,  за-
вдяки яким забезпечується реалізація, охорона та захист з 
боку уповноважених на те органів. Слід підкреслити, що 
всі  зазначені  гарантії  взаємопов’язані  і  складають певну 
систему, яка знаходить своє відображення в чинному за-
конодавстві.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 
ТА ПРОЦЕСУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СУДУ 
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к.ю.н., доцент кафедри охорони інтелектуальної власності, 

цивільно-правових дисциплін
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У статті досліджені напрями підвищення ефективності цивільного судочинства з позиції процесуальної активності суду. Зроблений 
висновок, відповідно до якого розширення повноважень суду із залучення учасників процесу та формування доказового матеріалу за 
своєю ініціативою буде сприяти ефективності судового захисту.

Ключові слова: процесуальна активність суду, змагальність, ефективність судового захисту.

Бортник О.Г. / ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СУДА / Харьков-
ский национальный университет внутренних дел, Украина

В статье исследованы направления повышения эффективности гражданского судопроизводства с позиции процессуальной актив-
ности суда. Сделан вывод, согласно которому расширение полномочий суда по привлечению участников процесса и формированию 
доказательного материала по своей инициативе будет способствовать эффективности судебной защиты.

Ключевые слова: процессуальная активность суда, состязательность, эффективность судебной защиты.

Bortnik O.G. / THE EFFECTIVENESS OF THE CIVIL PROCEEDINGS AND THE PROCEDURAL ACTIVITY OF THE COURT / 
Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

The article explores ways to improve the efficiency of civil proceedings with the position of the procedural activity of the court. The author 
analyzed European directions of the optimization powers of the courts. It has been established that they are associated with the development of 
a mixed-type proceedings. It is characterized by the balance of activity of the parties and the court, the increased role of the court to manage the 
process, the formation of evidence material.

The properties of effective justice must lead to the compliance of the procedural law, compliance with procedural deadlines, the right to es-
tablish the true facts and accurate application of the law to them.

Thus the efficiency of judicial activity can be measured not only by the level of compliance by civil procedural form. At a resolution of a civil 
dispute for the purpose of performing the task of a fair trial the court must determine the range of legal facts, which is associated with a controver-
sial relationship. Judicial knowledge of the case should lead to a full and proper knowledge of the facts that are relevant to the case, it will ensure 
the adoption of decisions rightly. In the context of the adversarial process is not always achievable.

The main course in the development of contemporary civil procedure concluded bilateral convergence adversarial and investigative proceed-
ings. Convergence is characterized by the fact that the development process understood as the optimal correspondence of activity of the parties 
and the court.

The court in preparation for the case and the court during the trial played an active role in maintenance of operative implementation of the 
legal proceedings in accordance with the rights of the parties.

According to the author empowering that attraction by the court participants in the process and the formation of evidence will contribute to 
the effectiveness of judicial protection.

Key words: procedural activity of the court, adversary proceeding, effective judicial protection.

Завданням судочинства при здійсненні правосуддя на 
засадах верховенства права є забезпечення кожному пра-
ва на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, 
гарантованих Конституцією  і  законами України,  а  також 
міжнародними договорами,  згода на  обов’язковість  яких 
надана Верховною Радою України. Евроінтеграційні про-
цеси та імплементація Україною міжнародних стандартів 
правосуддя  та  забезпечення  ефективного  та  справедли-
вого  судочинства  набуло  підвищеної  актуальності.  Від-
повідно  до  Загальної  хартії  судді  суддя має  ефективно  і 
старанно  виконувати  свої  обов’язки  без  будь-яких  неви-
правданих  затримок  [1]. Стратегією реформування судо-
устрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015-2020 роки, затвердженою Указом Президента Укра-
їни  20  травня  2015  року,  серед  напрямів  реформування 
визначено  забезпечення незалежності,  безсторонності  та 
неупередженості суддів, а також підвищення ефективнос-
ті  правосуддя  та  оптимізація  повноважень  судів  різних 
юрисдикцій [2]. Оптимізація повноважень судів у зв’язку 
із  європейськими  тенденціями  розвитку  змішаного  типу 
судочинства як співвідношення активності сторін та суду 

пов’язана насамперед із підвищенням ролі суду у керуван-
ні процесом. 

Теоретичні  основи  вдосконалення  окремих  цивіль-
них  процесуальних  інститутів,  оптимізації  цивільного 
судочинства розглядали в своїх роботах такі вчені-про-
цесуалісти, як Н. О. Батурина, С. С. Бичкова,  І. В. Гу-
бенок, К. В. Гусаров, С. Л. Дегтярьов, С. Ф. Демченко,  
В. В. Комаров, С. О. Короєд, В. А. Кройтор, Д. Д. Лус-
пеник, Л. М. Москвич, О. В. Немировська, М. А. Плюхі-
на, І. В. Решетнікова, В. І. Саранюк, В. І. Тертишніков,  
Г.  П.  Тимченко, М.  К.  Треушніков,  О.  І.  Угриновська,  
І. В. Удальцова, С. Я. Фурса, А. В. Цихоцький, О. П. Чис- 
тякова, М. Й. Штефан, В. В. Ярков та ін. Процесуальна 
активність  суду пов’язана  із  реалізацією у цивільному 
процесі таких принципів, як диспозитивність і змагаль-
ність,  їх  місцем  у  досягненні  мети  правосуддя  у  ци-
вільних  справах,  була  предметом  розгляду  зазначених 
вчених-процесуалістів, втім, не зважаючи на ґрунтовні 
дослідження,  оптимізація  та підвищення  ефективності 
судочинства з позиції ролі процесуальної активності за-
лишається невирішеним.
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Метою статті є визначення процесуальних засобів за-
безпечення  справедливості  судочинства  та  ефективного 
судового захисту з позиції процесуальної активності суду 
у  цивільному  судочинстві.  Враховуючи  зазначену  мету, 
слід проаналізувати законодавчі та теоретичні засади, які 
визначатимуть вплив суду на ефективність судочинства.

У  загальних  рисах  під  ефективністю  правосуддя  у 
цивільних  справах  розуміється  здатність  (властивість) 
правосуддя  як  виду  здійснюваної  судом  у  встановленій 
законом процесуальній формі державної діяльності з роз-
гляду і вирішення конкретних судових справ з ухваленням 
по  них  законних,  обґрунтованих  і  справедливих  рішень 
забезпечувати за певних умов досягнення соціально зна-
чущих цілей. Ця здатність характеризується відношенням 
фактично  досягнутих  правосуддям  цілей  до  нормативно 
встановлених [3, с. 152-154]. До властивостей ефективно-
го правосуддя відносять дотримання встановленої проце-
суальним законом процедури, дотримання процесуальних 
строків, правильне встановлення достовірних фактів і точ-
не застосування до них закону [4, с. 8].

Поняттям  ефективності  закріплюється  її  певна  спро-
можність здійснити реальний благотворний вплив на пев-
ні  правовідносини,  внаслідок  чого  вирішується  соціаль-
ний конфлікт та досягається соціальна справедливість. До 
критеріїв  ефективності  судової  системи відносять  ті,  які 
відображають  стандарти  її  організації,  дають  змогу  оці-
нити якість роботи судової системи та пов’язані з досяг-
ненням позитивних цілей правосуддя, стандарти професі-
оналізму суддів  та працівників  суду,  рівень легітимності 
інституту суду у суспільстві [5, с. 31-32]. Характеризуючи 
ефективність правосуддя у цивільних справах, А. В. Ци-
хоцький зазначає, що міра ефективності правосуддя орга-
нічно пов’язана  із  основними його функціями. Оскільки 
на  правосуддя  у  цивільних  справах  покладається  кілька 
функцій,  це  означає,  що  оцінка  ефективності  в  процесі 
їх здійснення визначається за допомогою ряду критеріїв, 
які характеризують ухвалення судами обґрунтованих і за-
конних рішень; забезпечення судами прав осіб, які беруть 
участь у цивільних справах; забезпечення інших соціаль-
но  корисних  результатів,  зазначених  у  законі  [6,  с.  27]. 
Враховуючи цілі та функції правосуддя у цивільних спра-
вах, умови ефективності правосуддя слід визначати, вихо-
дячи насамперед з умов формування нової державності та 
економіки.

Оскільки ефективність правосуддя є показником його 
якості, слід виходити із сутності правосуддя, яка є в най-
загальніших рисах нічим  іншим, як діяльністю суду,  яка 
спрямована  на  досягнення  передбачених  законом  цілей 
та  завдань.  В  юридичній  літературі  широко  досліджені 
гарантії судочинства (завдання цивільного судочинства) і 
гарантії прав осіб, які беруть участь у справі [7, c. 15-16; 
8]. Так, відповідними процесуальними гарантіями слугує 
інститут підготовки справ до судового розгляду, у якому 
керівна роль відводитися суду, однак без здійснення підго-
товчих процесуальних дій відповідними суб’єктами дані 
приписи залишаться декларативними, а завдання цивіль-
ного судочинства – невиконаними, що поставить під сум-
нів  наявність  самих  процесуальних  гарантій  та  їх  ефек-
тивність  [9,  c.  56]. Дані  засоби  та механізм  їх  реалізації 
повинні  бути  ефективними,  забезпечувати  оптимальний 
результат у вирішенні зазначених завдань.

Оптимізація  судової  влади переважно  стосується  тих 
чинників,  які  забезпечують  ефективність  судочинства 
через  впровадження  належних  процедур  судового  роз-
гляду. При цьому ресурс судової влади зосереджується в 
судовій юрисдикції, дискреційних повноваженнях суду та 
обов’язковості судових рішень  [10, с. 47]. Відповідно до 
позиції В. В. Комарова  ідея  активної  ролі  судді  у  керів-
ництві цивільним процесом об’єктивно виникла на фоні 
загальних  факторів  неефективності  цивільного  процесу: 
судової  тяганини  та  фактичної  процесуальної  нерівно-

правності сторін, дорожнечі, невизначеності з точки зору 
досягнення  мети  судового  процесу  –  справедливого  та 
ефективного розгляду приватних спорів [10, c. 405].

У науці цивільного процесуального права справедливо 
стверджувалось, що судове рішення, що не відповідає сут-
ності процесу, не сприяє поставленим перед судочинством 
цілям, а ухвалення справедливого рішення повинно бути 
найголовнішим вектором для розвитку сучасного цивіль-
ного процесу [11, c. 27]. Загальносвітові проблеми ефек-
тивного  судочинства  можуть  вирішуватися  по-різному, 
через різне поєднання приватноправових і публічно-пра-
вових  засад  у  встановленні  процесуальних  засобів.  На-
приклад, у Німеччині актуальними є публічно-правові ме-
тоди судового захисту, пов’язані з посиленням влади суду 
та обов’язків сторін та покликані сприяти розвитку про-
цесу  (принцип концентрації)  [12, c. 6]. Більшість вчених 
Німеччини  вважають, що  принцип  змагальності  втратив 
своє значення та німецьке судочинство не може здійсню-
ватися без втручання суду, що буде слугувати швидкості, 
ефективності  та  справедливості  судового  розгляду.  Біль-
ше того, на думку окремих вчених, принцип змагальності 
поступиться місцем принципу кооперативності та тим са-
мим зникне межа між суддівським сприянням та принци-
пом змагальності [10, c. 201].

Основні тенденції розвитку сучасного цивільного про-
цесу полягають у двосторонньому зближенні змагального 
та слідчого типів судочинства. Зближення характеризуєть-
ся тим, що розвиток процесу розуміється як оптимальне 
співвідношення  активності  сторін  та  суду. Класична мо-
дель  змагальності  поступається  процесуальній  моделі, 
сутність  якої  полягає  у  реалізації  ідей  економічності  та 
концентрації процесу, розділення відповідальності за хід 
процесу між сторонами та судом, посилення активної ролі 
суду внаслідок визнання того, що існує і суспільний інтер-
ес у завершенні судочинства [13, c. 23-24].

Правосуддя  по  цивільній  справі  набуває  властивості 
ефективності  за  умови,  якщо  в  результаті  розгляду  кон-
кретної  цивільної  справи  суддя  постановляє  законне, 
обґрунтоване  і  справедливе  рішення.  Досягнення  такої 
мети  забезпечується  закріпленням  в  нормах  цивільного 
процесуального  права  юридичних  засобів,  покликаних 
створювати на всіх стадіях судочинства сприятливі умови 
для досягнення цілей судочинства. С. О. Короєд в цьому 
аспекті наголошує на тому, що наділення суду активними 
повноваженнями  в  процесі  з’ясування фактичних  обста-
вин  справи,  залучення  учасників  судочинства  повинно 
бути визначальним у забезпеченні виконання завдань су-
дочинства [14, с. 178-181].

Оскільки ефективність правосуддя слід визначати, ви-
ходячи з його цілей, завдань суду і по відношенню до кон-
кретних  суб’єктів,  деякі  процедури  цивільного  судочин-
ства не відповідають потребам сучасного суспільства та є 
перешкодою для ефективного здійснення правосуддя. Від-
повідно до Рекомендацій Кабінету Міністрів Ради Європи 
суд повинен забезпечити оперативність судового розгляду 
із одночасним дотриманням прав сторін і принципу їх рів-
ності. Активна роль суду полягає у можливості вимагати 
від сторін пояснень, які суд визнає необхідними, та осо-
бистої явки; викликати свідків, особливо коли йдеться про 
інтереси інших осіб, окрім тих, які беруть участь у справі; 
контролювати допит свідків; виключати з участі у розгля-
ді справи осіб, чиї можливі свідчення не стосуються цієї 
справи, обмежувати кількість свідків у справі тощо [15].

Відповідно до міжнародних принципів цивільного су-
дочинства, спрямованих на вдосконалення функціонуван-
ня системи правосуддя, судове провадження зазвичай має 
складатися не більш ніж з двох судових засідань: перше 
засідання може бути попереднім слуханням підготовчого 
характеру, а в ході другого засідання можуть представля-
тися докази, заслуховуватись аргументи сторін і, якщо це 
можливо, ухвалюватись рішення. Суд має вживати заходів 
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для  того, щоб  всі  дії,  необхідні  для  проведення  другого 
засідання,  проводилися  вчасно,  окрім  випадків  встанов-
лення нових фактів або за  інших виняткових  і важливих 
обставин. До  будь-якого  учасника  процесу мають  засто-
совуватися  санкції,  якщо  він,  отримавши  відповідне  по-
відомлення, не  вдається до процесуальних дій у  строки, 
встановлені законом або судом. Залежно від обставин такі 
санкції можуть включати позбавлення права на процесу-
альну дію, відшкодування завданих збитків чи витрат, на-
кладення штрафу і відмову від розгляду справи.

Коли в ході судового провадження сторона поводить-
ся  недобросовісно,  з  очевидною  метою  затягнути  про-
вадження,  суд  має  бути  наділений  повноваженнями  або 
невідкладно ухвалити рішення по суті справи, або засто-
сувати санкції, такі як накладення штрафу, відшкодування 
завданих збитків або позбавлення права на процесуальну 
дію; в особливих випадках суд має бути у змозі стягнути 
судові витрати з адвоката [15].

Суд має під час провадження у справі до судового роз-
гляду  та  під  час  судового  розгляду  відігравати  активну 
роль  у  забезпеченні  швидкого  здійснення  провадження 
із  додержанням  прав  сторін,  включаючи  право  на  рівне 
ставлення. Зокрема, суд має бути наділений повноважен-
нями вимагати від сторін необхідних роз’яснень, особис-
тої явки, свідчень, принаймні у випадках, коли йдеться не 
лише про інтереси сторін у справі; контролювати процес 
отримання  свідчень;  виключати  з  провадження  свідків, 
чиї можливі свідчення не матимуть відношення до спра-
ви; обмежувати кількість свідків по конкретній обставині 
у  справі,  якщо  кількість  свідків  виявляється  завеликою 
[16, с. 328-303].

У науці та у судовій практиці під час дослідження захо-
дів з підвищення ефективності правосуддя традиційно оці-
нюється робота лише судових установ. Втім, ефективність 
судової діяльності залежить і від осіб, які беруть участь у 
справі, та інших учасників процесу. Тому, визначаючи шля-
хи оптимізації судової діяльності, слід оцінювати ефектив-
ність функціонування всіх суб’єктів [15]. Таку позицію слід 
підтримати, оскільки своєчасне залучення у справу учасни-
ків цивільного процесу та реалізація ними своїх процесу-
альних функцій, в першу чергу пов’язаних із доказуванням, 
напряму  впливає  на  досягання  мети  цивільного  процесу. 
Суд повинен  виконати  обов’язок по наданню можливості 
потенційним  співучасникам  та  третім  особам,  які  заявля-
ють самостійні вимоги, реалізувати свої процесуальні пра-

ва. Встановивши, що позов пред’явлений на  захист прав, 
свобод чи інтересів, що належать не тільки позивачеві, а й 
іншим особам – потенційним співпозивачам, суд повинен 
сповістити останніх про справу [18, с. 86]. Хоча законода-
вець не використовує термін «ініціатива» суду, однак вона 
має припускатись, виходячи зі змісту норм процесуального 
права. Також за своєю ініціативою (або за заявою позивача) 
суд може постановити ухвалу про оголошення розшуку від-
повідача, якщо місце його фактичного перебування невідо-
ме (ст. 97 ЦПК України) [19].

Ефективність  судової  діяльності  може  бути  оцінена 
через  досягнення  судом  істинних  висновків  про  спірні 
правовідносини. При вирішенні цивільно-правового спо-
ру з метою виконання завдання здійснення справедливо-
го  судочинства  суд  повинен  визначити  коло  юридичних 
фактів, з якими пов’язується виникнення спірного право-
відношення. Отже, судове пізнання обставин справи, що 
здійснюється через процедуру доказування, повинно при-
зводити до повного і правильного знання фактів, що ма-
ють значення для вирішення справи, що буде обумовлюва-
ти ухвалення правосудних рішень. В умовах змагального 
процесу це не завжди є досяжним.

За  чинним  законодавством  надання  доказів,  врахову-
ючи  змагальні  та  диспозитивні  засади  цивільного  судо-
чинства, покладено на осіб, які беруть участь у справі. На 
суд  покладена  функція  сприяння  всебічному  і  повному 
з’ясуванню обставин справи, створення умов для всебіч-
ного,  повного  та  об’єктивного  з’ясування  і  дослідження 
доказів (ст. 10, 162 ЦПК). Низький рівень активності суду 
в цивільному судочинстві неминуче призведе до того, що 
в багатьох випадках судом не буде забезпечена реалізація 
особами, які беруть участь у справі, наданих законом про-
цесуальних прав. У результаті цілі правосуддя не будуть 
досягнуті та правосуддя не матиме властивості ефектив-
ності.  Тому  підвищення  процесуальної  активності  суду 
повинно  бути  визначальним  при  реформуванні  судоу-
строю та цивільного судочинства.

Зазначені  положення означають, що,  не  зважаючи на 
керівну роль змагальних та диспозитивних засад у розви-
тку цивільного процесу  в Україні,  справедливе  судочин-
ство може бути досягнуто виключно за умови підвищення 
процесуальної активності суду, основним напрямком якої 
може  бути  розширення  повноважень  суду  з  формування 
доказового матеріалу  та  залучення учасників процесу  за 
своєю ініціативою.
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРІВ 
ПРО НАДАННЯ АКУШЕРСЬКИХ ТА ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

Герц А.А.,
к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу

Львівський національний університет імені Івана Франка

Стаття присвячена цивільно-правовим аспектам договорів про надання акушерських та гінекологічних послуг. Зміст договору про 
надання акушерських послуг та зміст договору про надання гінекологічних послуг залишається мало дослідженим та законодавчо не 
врегульованим. Все це породжує ряд суперечностей на практиці. В роботі сформульовано висновки та пропозиції щодо удосконалення 
національного законодавства з цього питання.

Ключові слова: договір про надання акушерських послуг, договір про надання гінекологічних послуг, пацієнт, лікар, медичний пра-
цівник, якість послуги, конфіденційність.

Герц А.А. / ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКУШЕРСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ  
УСЛУГ / Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Украина

Статья посвящена гражданско-правовым аспектам договоров о предоставлении акушерских и гинекологических услуг. Содержание 
договора о предоставлении акушерских услуг и содержание договора о предоставлении гинекологических услуг остается мало исследо-
ванным и законодательно не урегулированным. Все это порождает ряд противоречий на практике. В работе сформулированы выводы и 
предложения по совершенствованию национального законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: договор о предоставлении акушерских услуг, договор о предоставлении гинекологических услуг, пациент, врач, 
медицинский работник, качество услуги, конфиденциальность.

Herts A.A. / CIVIL-LEGAL ASPECTS OF AGREEMENTS ON THE PROVISION OF OBSTETRIC AND GYNAECOLOGICAL SER-
VICES / Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

The article is devoted to the legal aspects of agreements on the provision of obstetric and gynaecological services. The content of the con-
tract on the provision of obstetric services and maintenance contract for the provision of gynaecological services remains little studied and is not 
legally regulated. All this creates a number of contradictions in practice. The paper formulates conclusions and suggestions for the improvement 
of national legislation.

In the agreements on the provision of obstetric and gynaecological services should contain information about the properties and risks of 
surgery, the place of its implementation, it should be noted, surname, name and patronymic of the person who will perform the operation. Since 
the disclosure of the contents of these terms can be interpreted as incomplete informing the patient who is not a specialist in the field of medicine.

The parties to the agreements on the provision of obstetric and gynaecological services should include «Anesthetic management of surgical 
interventions and peroperative intensive therapy», as an important component of the postoperative period, analgesia, monitoring hormonal and 
electrolyte status and vital functions of the body.

Also in the agreements on the provision of obstetric and gynaecological services should allocate a separate partition for Privacy in which to 
secure the obligation of the contractor to keep confidential information regarding the customer for the obstetric and gynecologic service and other 
information obtained during the examination and treatment.

The obstetrician – gynecologist should prescribe medicines, and other treatments based on the medical necessity of treatment of patients, 
regardless of their own benefits, direct and indirect pharmaceutical companies or other suppliers.

Key words: contract for the provision of obstetric services, contract for the provision of gynecological services, patient, doctor, medical 
professional, quality services, privacy.

Становлення акушерства як самостійної клінічної дис-
ципліни розпочалося у Франції на рубежі XVII-XVIII ст. 
У XVIII ст. відбувалося становлення акушерства в інших 
країнах. У XІX ст.  бурхливий розвиток природознавства 
сприяв значним досягненням у галузі акушерства.

В Україні першу акушерську клініку було відкрито у Хар-
кові у 1829 році. Реформу клініки і викладання акушерства 
здійснив  талановитий  учений  Іван  Лазаревич  (1829-1902), 
автор  фундаментальної  праці  «Курс  акушерства».  Здобув 
світову славу, винайшовши акушерсько-гінекологічні інстру-
менти, серед яких прямі і паралельні акушерські щипці. 

Гінекологія виділилася у самостійну науку в середині 
XІX ст. Викладання гінекології як самостійної дисципліни 
було запроваджено з ініціативи московського вченого Во-
лодимира Снєгірьова (1847-1916) [1, с. 133-134].

Метою статті є ґрунтовне дослідження змісту догово-
рів про надання акушерських та гінекологічних послуг.

Питаннями договірних правовідносин в сфері надан-
ня медичних  послуг  в  акушерстві  та  гінекології  займа-
лись у своїх наукових дослідженнях А. Савицька, О. Пра-
сов, С. Михайлов, О. Смотров, Р. Майданик, С. Антонов 
та інші. 
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Організація  акушерських  та  гінекологічних  послуг  в 
Україні базується на принципі єдності здоров’я матері та 
дитини, а удосконалення медичних послуг вагітним, жін-
кам, дівчаткам має пріоритетне значення. 

Організація  акушерських  та  гінекологічних  послуг 
складається із трьох етапів:

1. організація служби планування сім’ї як основи фор-
мування та збереження репродуктивного здоров’я;

2. організація акушерських послуг на основі принци-
пів безпечного материнства;

3.  організація  гінекологічних  послуг,  заснованих  на 
принципах  реабілітації  репродуктивного  здоров’я  як 
основного фактора  профілактики  онкогінекологічних  за-
хворювань [2, с. 4].

Акушерство (від фр. «accoucher» – народжувати) – це 
галузь  клінічної медицини, що  розглядає фізіологічні  та 
паталогічні процеси в організмі жінки, пов’язані з зачат-
тям,  вагітністю,  пологами  та  післяпологовим  періодом, 
а  також  методи  діагностики,  лікування  та  профілактики 
ускладнень вагітності та пологів.

Гінекологія  (від  грец.  «gyne»  – жінка  і  «logos»  –  на-
ука) – це наука, що вивчає анатомічні особливості та фі-
зіологічні  процеси,  які  відбуваються  у  статевих  органах 
жінки від дитинства до старості, та захворювання жіночих 
статевих органів, що виникають поза вагітністю та поло-
гами, їх діагностику, лікування та профілактику.

Серед інших клінічних дисциплін акушерство і гінеко-
логія посідає чільне місце. Акушерство і гінекологія – це 
хірургічна спеціальність, тісно пов’язана з  іншими галу-
зями медицини – педіатрією,  терапією, реаніматологією, 
фармакологією, анатомією, гігієною та багатьма іншими.

Лікарі акушери-гінекологи застосовують сучасні мето-
ди профілактики, лікування та реабілітації в межах своєї 
спеціальності;  володіють  всіма  методами  амбулаторного 
і  стаціонарного  лікування,  повним  обсягом  хірургічних 
втручань, включаючи екстирпацію матки, перев’язку під-
черевних артерій, мікрохірургічні і пластичні операції.

Спеціалізовані гінекологічні послуги надаються за на-
прямками: 

– ендокринна гінекологія;
– гнійно-септична гінекологія;
– гінекологія дитячого та підліткового віку.
Галузь медицини,  яка  займається проблемами  з  боку 

сечостатевої  системи у дівчаток  і підлітків носить назву 
«Дитяча гінекологія» [3].

Своєчасне виявлення та раціональне лікування гінеко-
логічних захворювань у дівчаток є запорукою запобігання 
акушерській та гінекологічній патології у дорослої жінки.

В договорах про надання акушерських та гінекологіч-
них послуг повинна бути зазначена інформація про влас-
тивості  та ризики операції, місце  її  здійснення, повинно 
бути  зазначено,  прізвище  ім’я  та  по-батькові  особи,  яка 
буде виконувати операцію. В даному випадку в договорах 
потрібно  виділити  преамбулу,  в  якій  в  доступній  формі 
буде розшифроване значення всіх медичних та спеціаль-
них  термінів,  що  використовуються  у  тексті  договору, 
оскільки нерозкриття змісту цих термінів може трактува-
тися як неповне інформування пацієнта, який не є фахів-
цем у сфері медицини.

Лікар (медична установа) зобов’язаний надати інфор-
мацію про стан здоров’я пацієнта, можливі ризики чи не-
гативні наслідки після проведення операції.

Договори про надання акушерських та гінекологічних 
послуг  є  консенсуальними  і  вважаються  укладеними  за 
умови досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов. 

Відповідно до ч. 2 ст. 901 Цивільного кодексу Укра-
їни  (далі  – ЦК України)  до  договорів  про надання  аку-
шерських  та  гінекологічних  послуг  застосовуються 
положення Глави 63 ЦК України «Послуги. Загальні по-
ложення про послуги», якщо це не суперечить суті цих 
зобов’язань [4].

Важливою характеристикою акушерських та гінеколо-
гічних послуг є їх якість. Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Зако-
ну України «Про захист прав споживачів» належна якість 
послуг  визначена  як  властивість  послуги, що  відповідає 
вимогам, встановленим для категорії послуг у норматив-
но-правових актах та нормативних документах, та умовам 
договору із пацієнтом [5]. Однак процедура встановлення 
якості послуги може виявитись доволі складною, а резуль-
тати – відносними [6]. 

Якість медичної послуги визначається у літературі що-
найменше чотирма критеріями:

– матеріально-технічна база;
– підготовлені кадри;
–  раціональне  використання  ресурсів  охорони 

здоров’я;
– задоволеність пацієнта.
Після укладення договору він повинен бути скріплений 

підписами та печаткою медичного закладу. В тексті необ-
хідно зазначити, що договір складається в двох екземпля-
рах (один для медичної установи, інший – для пацієнта). 
Пацієнт, в свою чергу, повинен забрати другий екземпляр, 
оскільки це є забезпеченням прав пацієнта на виконання 
послуги і в разі необхідності – задля примушення лікаря 
чи медичного закладу виконати свої зобов’язання.

Сторони договорів про надання акушерських та гіне-
кологічних послуг повинні передбачити «Анестезіологіч-
не  забезпечення  оперативних  втручань  і  періопераційну 
інтенсивну терапію», адже важливим компонентом успіш-
ного  перебігу  післяопераційного  періоду  є  знеболення, 
моніторинг гормонального та електролітного стану і жит-
тєво важливих функцій організму.

Післяопераційна  інтенсивна  терапія  та  догляд  за  па-
цієнтами  базуються  на  таких  ключових  моментах:  про-
філактика  больового  синдрому;  контроль  дихання  та 
гемодинаміки;  моніторинг  електролітного  складу  крові; 
профілактика ендокринних розладів; профілактика хірур-
гічних ускладнень (лікворея, післяопераційна кровотеча); 
профілактика бактеріальних ускладнень.

Післяопераційний  етап  –  важлива  складова  лікуван-
ня пацієнтів. Ускладнення, що розвиваються в післяопе-
раційний період, можуть бути  загрозливими для життя  і 
потребують негайної реакції з боку лікарів інтенсивної те-
рапії та нейрохірургів. Саме спільна робота анестезіолога 
та нейрохірурга дозволяє забезпечити хороший результат 
оперативного  втручання  та  плавний  перебіг  післяопера-
ційного періоду.

Також в договорах про надання акушерських та гінеко-
логічних послуг слід виокремити окремий розділ – «Кон-
фіденційність»,  в  якому  закріпити  обов’язок  виконавця 
зберігати в таємниці  інформацію стосовно звернення за-
мовника  за  медичною  послугою  та  інших  відомостей, 
отриманих при його обстеженні і лікуванні.

Право на належну якість послуг та належну якість об-
слуговування забезпечується обов’язком виконавця нада-
вати акушерські та гінекологічні послуги з використанням 
сучасних методів діагностики і лікування в повному обся-
зі відповідно до договорів, а також обов’язком виконавця 
послуги  забезпечити  участь  висококваліфікованого  ме-
дичного персоналу для надання послуг за цим договором.

Гінекології дитячого та підліткового віку повинна при-
діляється значна увага, особливо при укладенні договорів 
про надання акушерських та гінекологічних послуг. Вва-
жаємо за необхідне розкрити суб’єктний склад договору. 
Дитячий вік – це особи до 14-річного віку, а підлітковий 
вік – це особи від 14 до 18-річного віку. Отже, стороною 
договору  про  надання  медичних  послуг  можуть  бути 
особи, які досягли 14-річного віку. За осіб, молодших 14 
років,  укладати  договір  про  надання  акушерських  або 
гінекологічних  послуг  будуть  їх  законні  представники. 
Можлива ситуація, коли особа досягла 14-річного віку, але 
не є платоспроможна, в такому випадку оплату здійсню-
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ватимуть батьки як законні представники. Це стосується 
відповідальності  їх  за  невиконання  договору.  У  разі  ви-
никнення медичної помилки сам неповнолітній може за-
являти претензії до медичного закладу.

Психічно хворі  і  неповнолітні,  які  самостійно мають 
можливість отримати медичну послугу, не несуть відпо-
відальності за укладений фактичний договір. Виняток ста-
новлять випадки, коли лікар акушер-гінеколог надавав їм 
медичні послуги на підставі договору.

Законодавець  не  визначає,  які  конкретно  обов’язки 
має  лікар  акушер-гінеколог,  оскільки  така  конкретизація 
об’єктивно неможлива. Пропонуємо наступний загальний 
зміст обов’язків лікарів  (медичних установ) при наданні 
акушерсько-гінекологічних послуг:

–  проводити  повне  й  точне  обстеження  пацієнтів  та 
вести медичну документацію;

– оголошувати лише підтверджений діагноз;
– надавати профілактичну допомогу;
– визначати ранню діагностику;
–  приймати  рішення  щодо  лікування,  базуючись  на 

принципах доказової медицини;
–  призначати  медикаменти  за  принципом  раціональ-

ності, доцільності та безпеки;
– безпечно та коректно виконувати діагностичні та хі-

рургічні процедури в рамках спеціальності «акушерство і 
гінекологія»;

– докладати систематичних зусиль для покращення ефек-
тивності та якості надання медичних послуг своїм пацієнтам;

– брати участь у циклах підвищення кваліфікації;
– розвивати систему аналізу результатів лікування сво-

їх пацієнтів для вдосконалення своєї роботи і досягнення 
прийнятих стандартів.

Окрім  загальних  обов’язків,  на  нашу  думку,  мають 
бути обов’язково передбачені спеціальні обов’язки:

1) для договорів про надання акушерських послуг:
– проведення низки досліджень (наприклад, виконати 

дослідження крові);
– інформування вагітної про фізіологічні зміни в її ста-

ні, можливі симптоми ускладнень;

–  у  разі  необхідності  госпіталізація  вагітних  до  аку-
шерського стаціонару (пологового будинку);

– врахування впливу ліків та маніпуляцій на плід.
При  наданні  акушерських  послуг  окрім  договору 

необхідно оформити медичну документацію, наприклад 
«Індивідуальну карту вагітної та роділлі» (форма 111/о), 
скласти  план  ведення  вагітної,  визначити  дату  пологів 
тощо.

Пацієнтка повинна здійснювати візити до лікаря з час-
тотою 1 раз на місяць до 30 тижня вагітності,  2 рази на 
місяць після 30 тижня вагітності. 

2) для договорів про надання гінекологічних послуг:
–  проведення  гінекологічного  обстеження  пацієнтів, 

останніми можуть бути як хворі, так і здорові жінки;
–  аналіз  даних  отриманих  результатів  клінічного  об-

стеження  пацієнтки  (лабораторних,  інструментальних 
тощо);

– надання медичних послуг жінкам із гінекологічними 
захворюваннями;

– проведення профілактичних оглядів жінок.
Найчастішими причинами проблем в акушерсько-гіне-

кологічній практиці є:
– помилки в діагностиці захворювань;
– несвоєчасна діагностика захворювань;
– неможливість одержання своєчасної консультації;
– недбале призначення медикаментів;
– недбале виконання лікарських процедур;
– неякісне ведення медичної документації.
Взаємовідносини між лікарем та пацієнткою повинні 

будуватися на конфіденційності, довірі та чесності. 
Лікар акушер-гінеколог зобов’язаний отримати інфор-

мовану  згоду  кожної  пацієнтки  на  виконання  будь-якого 
терапевтичного  або  хірургічного  лікування,  яка  повинна 
надаватися в письмовій формі.

Акушер-гінеколог повинен призначити ліки, засоби та 
інші види лікування, базуючись лише на медичних пока-
заннях і необхідності лікування пацієнток, незалежно від 
власної вигоди, діяльності прямих і непрямих фармацев-
тичних фірм або інших постачальників.
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Національний університет «Одеська юридична академія»

У даній статті досліджуються питання, пов’язані зі змістом юридичної категорії «ділова репутація» в рамках інституту дифамації, 
аналізується нормативно-правове врегулювання ділової репутації як об’єкту правового захисту, аналізується ділова репутація фізичної 
особи, ділова репутація юридичної особи та система її складових елементів, визначається співвідношення поняття «ділова репутація» 
із суміжними категоріями, такими як: «імідж», «гудвіл». 

Ключові слова: репутація, ділова репутація фізичної особи, ділова репутація юридичної особи, імідж, гудвіл.

Можаровская Е.В. / К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» В КОНТЕКСТЕ ДИФФАМАЦИОННЫХ  
ПРАВООТНОШЕНИЙ / Национальный университет «Одесская юридическая академия», Украина

В данной статье исследуются вопросы, связанные с содержанием юридической категории «деловая репутация» в рамках института 
диффамации, анализируется нормативно-правовое регулирование деловой репутации как объекта правовой защиты, анализируется 
деловая репутация физического лица, деловая репутация юридического лица и система ее составляющих элементов, определяется 
соотношение понятия «деловая репутация» со смежными категориями, такими как: «имидж», «гудвилл».

Ключевые слова: репутация, деловая репутация физического лица, деловая репутация юридического лица, имидж, гудвилл.

Mozharovskа K.V. / ON THE CONCEPT OF «BUSINESS REPUTATION» IN THE CONTEXT DEFAMATORY RELATIONS / National 
University «Odessa Law Academy», Ukraine

This article examines issues related to the content of the legal category of «business reputation» within the institute of defamation, analyzes 
the legal regulation of business reputation as an object of legal protection analyzes individual business reputation, business reputation legal entity 
and its system components elements determined by the ratio of the concept of «goodwill» from adjacent categories, such as «image», «goodwill».

Key words: reputation, business reputation of an individual, business reputation legal entity, image, goodwill.

Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток ділових 
комунікацій  зумовлює посилення  значення ділової репу-
тації для фізичних та юридичних осіб, оскільки суспіль-
на  оцінка  їхньої  професійної  діяльності  значною  мірою 
впливає на її результат. Ідея свідомо сформованого роками 
копіткої праці іміджу особи займає провідне становище в 
умовах  демократичних  перетворень  на  шляху  побудови 
правової держави, формуючи фундаментальну закономір-
ність сучасного громадянського суспільства щодо соціаль-
ної цінності кожного його члена. 

Загальновизнаний постулат свободи слова та інформа-
ції в демократичному суспільстві, можливість вільно ви-
ражати думки та висвітлювати події в засобах масової ін-
формації, як правило, часто конфліктує з правом окремих 
осіб на недоторканість ділової репутації. Останнім часом 
стрімко зростає кількість судових справ про захист честі, 
гідності та ділової репутації.

Недосконалість  правового  механізму  захисту  права 
на ділову репутацію,  відсутність  єдиного підходу до ви-
значення  поняття  «ділова  репутація»,  розпорошеність  у 
різних  законодавчих  актах різних правових норм,  якими 
регламентується даний інститут, породжують різночитан-
ня і колізії в правозастосовній практиці, зумовлюють не-
абияку актуальність теми даної наукової статті, особливо в 
нинішніх умовах інтенсивного розвитку ділового обороту.

Стан дослідження. Досліджуваній у даній статті про-
блематиці,  а  також  її  окремим  питанням  присвячували 
свої праці  такі науковці,  як: М.К. Галянтич, В.П. Гриба-
нов, Р.Є. Гукасян, О.С. Іоффе, О.В. Кохановська, Л.О. Кра- 
савчикова,  Д.Д.  Луспеник,  М.М.  Малеїна,  В.П.  Нагре-
бельний  Р.О.  Стефанчук,  Р.Й.  Халфіна,  Я.М. Шевченко,  
Г.Ф. Шершеневич та ін.

Метою  даної  статті  є  дослідження  змісту юридичної 
категорії «ділова репутація» особи в межах інституту ди-
фамації.

Для  досягнення  поставленої  мети  визначено  такі  за-
вдання:

–  проаналізувати  нормативне  врегулювання  питання 
ділової репутації як об’єкта правового захисту;

– сформулювати визначення поняття «ділова репутація»;
–  дослідити  співвідношення  поняття  «ділова  репута-

ція юридичної  особи»  із  суміжними поняттями «імідж», 
«гудвіл».

Виклад основних положень. Термін  «ділова  репу-
тація» у вітчизняному законодавстві  та юридичній науці 
з’явився порівняно нещодавно. Незважаючи на це, низка 
термінів,  що  тлумачилися  як  репутація,  виділялися  ще 
римськими  юристами,  серед  яких:  existimatio  –  репута-
ція, добре  ім’я громадянина,  infamis – той, що має пога-
ну славу, turpitude – погана репутація. Репутація (від лат. 
reputatio – обдумування, роздум) означає загальну думку, 
що створилася, про будь-які достоїнства або недоліки.

У Законі України «Про внесення змін і доповнень до 
положень законодавчих актів України, що стосуються за-
хисту  честі,  гідності  та  ділової  репутації  громадян  і  ор-
ганізацій» від 06.05.1993 № 3188-XII статтю 7 ЦК УРСР 
було викладено в новій редакції,  якою ділову репутацію 
включено до нематеріальних благ, що підлягають захисту, 
розширено суб’єктний склад відповідних прав. Однак са-
мого визначення поняття «ділова репутація» у ЦК УРСР 
не було.

Згодом  термін  «ділова  репутація»  був  включений  до 
конкурентного законодавства, а саме у розділ 2 «Неправо-
мірне використання ділової репутації суб’єкта господарю-
вання»  Закону України  «Про  захист  від  недобросовісної 
конкуренції». Проте і в цьому нормативно-правовому акті 
сам термін «ділова репутація» не розкривався.

Нормативне  визначення  поняття  «ділова  репутація» 
зустрічається в деяких нормативно-правових актах, якими 
врегульовані окремі групи правовідносин. 

Так, у ст. 2 Закону України «Про банки і банківську ді-
яльність» поняття «ділової репутації» визначається як відо-
мості, що зібрав Національний банк України, про відповід-
ність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі 
керівників юридичної особи та власників істотної участі в 
такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та 
професійній етиці, а також відомості про порядність, про-
фесійні та управлінські здібності фізичної особи. 
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Статтею 1 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг»  визна-
чено, що «ділова репутація» – це сукупність документаль-
но підтвердженої інформації про особу, що дає можливість 
зробити  висновок  про  відповідність  її  господарської  та/
або  професійної  діяльності  вимогам  законодавства,  а  для 
фізичної особи – також про належний рівень професійних 
здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в 
особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері 
господарської діяльності, не знятої або не погашеної в уста-
новленому законом порядку. 

У ст. 1 Закону України «Про  запобігання та протидію 
легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом,  фінансуванню  тероризму  та  фінансуванню  роз-
повсюдження зброї масового знищення» закріплено визна-
чення поняття «бездоганна ділова репутація», під якою ро-
зуміється  сукупність підтвердженої  інформації про особу, 
що дає можливість зробити висновок про відповідність  її 
діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність 
судимості, яка не знята або не погашена в установленому 
законом порядку.

Звичайно, що такі  визначення  застосовуються до пра-
вовідносин, на які поширюється дія Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», Закону України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» та Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення» відповідно. 

Цивільним кодексом України (надалі – ЦК України) у ст. 
299 закріплено, що фізична особа має право на недоторкан-
ність своєї ділової репутації та може звернутися до суду з 
позовом про захист своєї ділової репутації.

У статті 94 ЦК України теж наголошується, що юридич-
на особа має право на недоторканність її ділової репутації, 
а в статті 23 ЦК України визначено підстави відшкодування 
моральної  шкоди,  зокрема  приниження  ділової  репутації 
фізичної або юридичної особи.

Однак у процесі реалізації фізичними та юридичними 
особами права на захист ділової репутації на практиці ви-
никає важливе питання: що охоплюється цією юридичною 
категорією і які її складові підлягають захисту в рамках ди-
фамаційних правовідносин? 

В  українському  законодавстві  немає  єдиного  унормова-
ного  визначення  «ділової  репутації»,  що  породжує  неуста-
леність  судової  практики  в  цих  справах.  Так,  наприклад,  в 
рішенні  господарського  суду  Чернігівської  області  від  10 
вересня 2015 року, винесеного по справі № 927/704/15, ви-
світлюється позиція про те, що ділову репутацію юридичної 
особи становить престиж її фірмового (комерційного) найме-
нування та інших належних їй нематеріальних активів серед 
кола споживачів її товарів та послуг. Тоді як рішенням госпо-
дарського суду м. Києва від 14 вересня 2015 року у справі № 
910/17659/15 встановлено, що ділова репутація визначається 
як оцінка діяльності юридичної або фізичної особи, яка ґрун-
тується на висновках щодо ділових якостей та морального об-
личчя цих суб’єктів, дотримання ними вимог законодавства 
(законослухняність) і належного виконання договірних та ін-
ших зобов’язань перед діловими партнерами і споживачами. 

У  науковій  літературі  існує  багато  поглядів  щодо  ви-
значення поняття «ділова репутація». Деякі автори штучно 
звужують зміст даної правової категорії, пов’язуючи діло-
ву  репутацію  лише  зі  сферою підприємницької  діяльнос-
ті. Зокрема, в юридичній енциклопедії за редакцією Ю.С. 
Шемшученка  зазначено, що  ділова  репутація  –  це  оцінка 
діяльності юридичної або фізичної особи – суб’єктів під-
приємницької діяльності, яка ґрунтується на висновках про 
ділові  й моральні  якості  цих  суб’єктів,  дотримання  ними 
вимог  законодавства  і  належне  виконання  договірних  та 
інших зобов’язань перед діловими партнерами і спожива-
чами [1, с. 211].

На  думку  В.  Плотнікова,  цивільному  процесуальному 
захисту не підлягає професійна і службова репутація педа-
гогів, лікарів, державних службовців тощо і об’єктом оцін-
ки повинна бути можливість особи виконувати взяті на себе 
обов’язки,  якість,  вчасність  і  повнота  виконаної  роботи  і 
наданих послуг, вміння тримати надане слово і бути надій-
ною стороною в  зобов’язальних правовідносинах у  сфері 
підприємництва [2, с. 95]

Деякі науковці розглядають поняття «ділової репутації» 
в широкому розумінні. Так, М.К. Галянтич зазначає, що ді-
лова репутація – це загальна думка про окрему особу, групу 
або колектив людей, що склалася на підставі оцінки якості 
продукції, роботи, вчинків, переваг і недоліків будь-якої ро-
боти [3, с. 98].

На думку Л.О. Красавчикової, ділова репутація – це пев-
на суспільна думка, яка склалася про професійну, виробни-
чу, торгову, комерційну, посередницьку та будь-яку іншу, в 
тому числі й підприємницьку, діяльність юридичної особи 
[4, с. 43].

Досить вдало відтворено  зміст категорії  «ділова репу-
тація»  російською  дослідницею М.М. Малеїною,  яка  ви-
значає ділову репутацію як сукупність якостей  і оцінок, з 
якими їх носій асоціюється у своїх контрагентів, клієнтів, 
споживачів,  колег  по  роботі,  прихильників  (для  шоу-біз-
несу), виборців (для виборних посад) та персоніфікується 
серед інших фахівців у цій галузі [5, с. 18].

Р.О. Стефанчук зазначає, що з метою розширення кола 
особистих немайнових благ, які би підлягали цивільно-пра-
вовому захисту, доцільно було б визнати об’єктом такого за-
хисту «репутацію» фізичних та юридичних осіб, оскільки 
законодавчо закріплене поняття «ділова репутація» є більш 
вузьким поняттям та таким, що не охоплює деякі види ре-
путації,  зокрема  «професійну»,  «службову»,  «авторську» 
тощо.  Під  поняттям  репутації  як  особистого  немайново-
го блага фізичної особи Р.О. Стефанчук розуміє усталену 
оцінку фізичної чи юридичної особи в будь-якій сфері про-
фесійної чи іншої суспільно корисної діяльності, що ґрун-
тується на наявній інформації про її позитивні та негативні 
суспільно  значимі  діяння  (поведінку), що  відома  оточую-
чим, і внаслідок цього відображена в суспільній свідомості 
як думка про особу з точки зору моралі даного суспільства 
чи соціальної групи [6, с. 451].

Вбачається за доцільне брати за основу визначення ді-
лової репутації у широкому розумінні, адже ділову репута-
цію і, відповідно, право на її недоторканність можуть мати 
не лише суб’єкти підприємницької, а й будь-якої іншої про-
фесійної діяльності (політики, спортсмени, науковці тощо). 
До  них  можна  віднести  й  неприбуткові  юридичні  особи, 
які хоч і не здійснюють підприємницької діяльності, однак 
провадять  певну  ділову  активність  (політичні  партії,  гро-
мадські організації, релігійні об’єднання тощо). 

Саме такий підхід був сприйнятий судовою практикою. 
Так,  відповідно  до  п.  4  Постанови  Пленуму  Верховного 
Суду України «Про судову практику у справах про захист 
гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації 
фізичної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 року № 1 
під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута 
особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей 
при виконанні нею трудових,  службових,  громадських чи 
інших обов’язків. Під діловою репутацією юридичної осо-
би,  у  тому  числі  підприємницьких  товариств,  фізичних 
осіб – підприємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб, ро-
зуміється оцінка їхньої підприємницької, громадської, про-
фесійної  чи  іншої  діяльності,  яку  здійснює  така особа  як 
учасник суспільних відносин.

Таким чином, ділова репутація фізичної особи – устале-
на суспільна оцінка ділових та професійних якостей особи 
як учасника ділової комунікації, набута нею при виконанні 
трудових, службових, громадських та інших обов’язків.

Ділова  репутація  юридичної  особи  –  поняття  багато-
гранне  і  складне,  всі  його  компоненти  в  комплексі  забез-
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печують адекватне враження про фірму та визначають по-
зицію  такого  суб’єкта  на  відповідному  ринку.  Як  певний 
нематеріальний  актив  ділова  репутація  юридичної  особи 
складається з таких елементів:

– ділова репутація працівників підприємства та керів-
ників;

– популярність і відомість підприємства;
– престиж торгової марки;
– фірмове найменування;
– успішний досвід;
– фінансова стійкість фірми;
– конкурентоспроможність на ринку;
– якість та поширеність ділових зв’язків;
– соціальна відповідальність фірми;
–  високий  рівень  довіри  серед  клієнтів,  контрагентів, 

партнерів.
Ділову репутацію необхідно відмежовувати й від інших 

суміжних категорій, таких як «імідж» та «гудвіл».
В юридичній літературі проводиться порівняння таких 

категорій, як «імідж» та «репутація», які є досить близьки-
ми за своїм значенням. Як зазначає О. Гуменюк, імідж – ці-
леспрямовано  сформований  образ,  покликаний  справити 
емоційно-психологічний вплив на кого-небудь з метою по-
пуляризації, реклами. Отже, поняття «репутація» й «імідж» 
досить близькі одне до одного, і вкладений у них зміст бага-
то в чому ідентичний. Але існують і відмінності між цими 
поняттями: сприйняття іміджу відбувається на емоційному 
(підсвідомому),  тобто непідвладному нам рівні,  а  репута-
ція формується на формально-логічному (свідомому) рівні 
в результаті обробки фактів, подій, думок. Звідси зрозумілі 
й механізми впливу іміджу й репутації на сприйняття лю-
дини. Імідж – це поверхове сприйняття дійсності, це те, що 
першим впадає в око й залишає незабутнє враження, а репу-
тація – це логічне сприйняття інформації (сукупності відпо-
відних відомостей, фактів даних) про професійну чи іншу 
суспільно корисну діяльність учасника цивільних відносин, 
з якою їх носій асоціюється в очах своїх партнерів, клієнтів, 
споживачів і індивідуалізується серед інших професіоналів 
у сфері своєї діяльності [7, с. 47]. Тобто імідж – це завжди 
результат цілеспрямованих дій його носія, а репутація може 
скластися й незалежно від бажання особи. 

Термін «goodwill» англійського походження і в дослівно-
му перекладі означає «добра воля». Його часто пов’язують 
із грошовою оцінкою репутації компанії, фірми.

О.В. Ярешко  зазначає, що  найперший  судовий  преце-
дент, пов’язаний з оцінкою гудвілу (ділової репутації), ви-
ник  в Англії  1620  року  («Брод  проти Джоліфа»).  Крамар 
Брод,  який  купив  у  Джоліфа  його  справу,  заплатив  йому 
вартість товарів та надбавку за гарантію того, що продавець 
не переїжджатиме на нове місце. Однак продавець переїхав, 
продовжуючи справу на іншому місці, що суперечило умо-
вам угоди. Справа розглядалася в суді, і суд прийняв рішен-
ня  на  користь  позивача.  Угода  була  розірвана.  Основним 
предметом розгляду став гудвіл (ділова репутація) проданої 
справи, котрий, на думку позивача, був утрачений, оскільки 
прихильність покупців змінилася з одного місцезнаходжен-
ня на інше. Фактично продавець «забрав місцезнаходжен-

ня» крамниці разом із собою. Було визнано, що місцезнахо-
дження є чинником, що впливає на гудвіл [8, с. 312].

«Ділова репутація» та «гудвіл» – близькі, але не тотожні 
поняття,  між  ними  існують  деякі  досить  принципові  від-
мінності:

поняття гудвіла застосовується лише відносно юридич-
них осіб, а ділова репутація властива як юридичним, так і 
фізичним особам;

гудвіл завжди підлягає грошовій оцінці, а ділова репута-
ція не завжди має вартісний вираз;

при оцінці гудвіла враховується не лише власна репута-
ція юридичної особи, а й інші критерії, такі як зручне роз-
ташування виробничих потужностей, організація виробни-
цтва тощо;

поняття гудвіла застосовується лише у сфері підприєм-
ницької діяльності, а ділова репутація, як уже зазначалося 
вище, властива не лише суб’єктам підприємницької діяль-
ності, а й іншим особам, які здійснюють той чи інший вид 
професійної діяльності;

ділова репутація – це особисте немайнове благо, а гуд-
віл  –  це  не  благо,  а  нематеріальний  актив,  який  викорис-
товується з єдиною метою – визначення ринкової вартості 
підприємства як цілісного майнового комплексу при здій-
сненні відносно нього певних юридичних дій (купівля-про-
даж,  приватизація,  здача  в  оренду  тощо). Не  будучи  осо-
бистим немайновим благом, гудвіл не може бути об’єктом 
юридичного захисту.

Аналогічні висновки знаходять своє відображення і на 
законодавчому  рівні.  Так,  у Податковому  кодексі України 
(п. 14.1.40 ст. 14) закріплено поняття «гудвіл», який визна-
чається як нематеріальний актив, вартість якого визначаєть-
ся як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю 
активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що 
виникає в результаті використання кращих управлінських 
якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, но-
вих технологій тощо. Податковий кодекс України чітко ви-
значає гудвіл вартістю ділової репутації. Тобто з точки зору 
законодавця, гудвіл – це не сама ділова репутація юридич-
ної особи, а лише її грошова оцінка.

Висновки наукового дослідження і перспективи по-
дальших розробок у даному напрямі.

Для формування усталеної практики в справах про за-
хист честі, гідності, ділової репутації доцільно розглядати 
юридичну  категорію  «ділова  репутація»  в широкому  зна-
ченні цього поняття.

Ділова репутація формується роками копіткої праці, має 
вагоме значення для фізичних та юридичних осіб в проце-
сі ділових комунікацій, що визначають особливості цього 
об’єкту правового захисту в контексті інституту дифамації. 

«Ділову репутацію» необхідно відмежовувати від інших 
суміжних категорій, таких як «імідж» та «гудвіл». Імідж – 
це завжди результат цілеспрямованих дій його носія, а ре-
путація  може  скластися  й  незалежно  від  бажання  особи. 
Гудвіл – це нематеріальний актив, який використовується з 
метою визначення ринкової вартості підприємства як ціліс-
ного майнового комплексу при здійсненні стосовно нього 
певних юридично значимих дій.
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ЗАЯВИ З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ХОДІ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет

У статті проведений аналіз заяв з окремих питань, що виникають у ході розгляду судової справи. Визначені і проаналізовані особли-
вості цих усних заяв. Сформульовані деякі процесуальні форми і зміст заяв з окремих питань. Подальше вдосконалення та уніфікація 
заяв з окремих питань, що виникають у ході розгляду судової справи, у майбутньому сприятимуть об’єктивності й законності постанов-
лених судових рішень.

Ключові слова: процесуальна форма, цивільне судочинство, заяви з окремих питань, усна заява, журнал судового засідання, роз-
гляд справи по суті, судове рішення.

Перунова Е.Н. / ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАН-
СКОГО ДЕЛА / Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Украина

В данной статье был проведён анализ заявлений по отдельным вопросам, которые возникают в ходе рассмотрения судебного дела. 
Определены и проанализированы особенности этих устных заявлений. Сформулированы некоторые процессуальные формы и со-
держание заявлений по отдельным вопросам. Дальнейшее усовершенствование и унификация заявлений по отдельным вопросам, что 
возникают в ходе судебного рассмотрения, в будущем будет содействовать объективности и законности судебных решений.

Ключевые слова: процессуальная форма, гражданское судопроизводство, заявления по отдельным вопросам, устное заявление, 
журнал судебного заседания, рассмотрение дела по существу, судебное решение.

Perunova O.N. / STATEMENTS ON SPECIFIC ISSUES ARISING IN THE COURSE OF CIVIL PROCEEDING ABSTRACT / Kharkov 
National Automobile and Highway University, Ukraine

In the given article there was conducted an analysis of statements on specific issues that arise in the course of the proceedings. There were 
identified and analyzed the characteristics of these oral statements. Some procedural form and content of statements on specific issues is formu-
lated. It is noted that the current civil law transforms these forms of access to court proceedings in the relevant application forms that arise during 
consideration of civil case, but the rules that would be noted for these applications, the legislation does not provide.

It was found that oral statement should be characterized as a procedural action in the civil proceedings, which determines not only the course 
of the proceedings, but also its solution. Oral statement must be logical, consistent with keeping the course of civil procedure, civil law (procedural 
form of justice).

Logic demands should appear in using of material logical assessment means, importance of priority actions carrying out; consideration the 
elements such as the relevance of the facts and their timeliness; consistent presentation of information.

The necessity to add an article to the civil law, which would contain a list of Sample statements that a person involved in the case, may file 
with the court is established.

Some procedural forms and contents of individual claims arising during the proceedings are formulated.
It is concluded that the statements that arise during consideration of civil cases represent a verbal form of communication with participants in 

the court process, which undoubtedly affects the legality and validity of the judgment.
Further improvement and unification of statements on specific issues that arise in the course of the proceedings in the future will contribute 

to the objectivity and legitimacy of rendered judgments.
Key words: procedural form, civil law, of statements on specific, verbal form, rendered judgments, affects the legality and validity of the judgment.

Розгляд  та  вирішення  цивільної  справи  є  основною, 
центральною  стадією  цивільного  процесу.  На  цій  стадії 
розвитку  цивільно-процесуальної  діяльності  суд  виконує 
завдання цивільного судочинства, що були поставлені пе-
ред ним, які полягають у справедливому, неупередженому 
та своєчасному розгляді і вирішенні цивільних справ з ме-
тою  захисту  порушених,  невизначених  або  оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, інтересів держави (ст. 1 ЦПК 2014 р.).

Судовий  розгляд  досягає  своєї  мети  лише  в  тому  разі, 
якщо він відбувається в суворій відповідності до вимог ци-
вільного процесуального законодавства, з дотриманням про-
цесуальної форми, що є гарантією здійснення правосуддя у 
цивільних справах і забезпечує захист прав та інтересів гро-
мадян і організацій, що охороняються законом [1, с. 261].

Судове  засідання  з  розгляду  та  вирішення  цивільних 
справ складається з чотирьох частин: підготовчої, розгляду 
справи  по  суті,  судових  дебатів,  постановлення  та  оголо-
шення судових рішень. Кожна  із цих частин характеризу-
ється  певними  діями, що  здійснюються  судом  та  іншими 
особами, які беруть участь у справі, у чітко встановлений 
законом процесуальній формі, яка регламентується цивіль-
ним процесуальним законодавством. 

Н. О. Чечина  під  процесуальною формою розуміє  су-
купність  встановлених  і  санкціонованих  законом  правил, 
які регламентують порядок здійснення правосуддя, порядок 
діяльності кожного, хто бере участь у справі [2, c. 24-25].

Вважаємо, що процесуальна форма – це форма судової 
діяльності  і  відносин, що  виникають  із  цієї  діяльності,  її 
особливості,  які  визначаються  певним  змістом  діяльності 
суду.

Стаття  27  ЦПК  2014  р.  визначає  права  й  обов’язки 
осіб, які беруть участь у справі. Отже ця стаття регламен-
тує види звернення до суду в процесі судового розгляду, а 
саме: клопотання,  відводи, усні  і письмові пояснення,  за-
перечення, письмові  зауваження. Але до розгляду цивіль-
ної справи з’явилася ще одна форма звернення: усна заява  
(ст. 174 ЦПК 2014 р. – позивач може відмовитися від по-
зову,  а  відповідач  –  визнати  позов  протягом  усього  часу 
судового розгляду, зробивши усну заяву; ст. 180 п. 9 ЦПК 
2014 р. – головуючий має право за заявою осіб, які беруть 
участь у справі, знімати питання, поставлені свідку, якщо 
вони за змістом ображають честь чи гідність особи, є на-
відними або не стосуються предмета розгляду; ст. 187 ЦПК 
2014 р. – особи, яким пред’явлено для ознайомлення речові 
докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обстави-
ни, пов’язані з оглядом). 

Таким чином, вважаємо, що ст. 27 ЦПК 2014 р. слід до-
повнити положенням: «Особи, які беруть участь у справі, 
мають право робити усні заяви протягом усього часу судо-
вого розгляду». Це положення, на нашу думку, узаконить 
ще  одну  форму  звернення,  що  використовується  при  су-
довому розгляді особами, які беруть участь у справі, що у 
майбутньому надасть більшої ваги усному мовленню у суді.
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У сучасному цивільному процесі немає протиставлен-
ня усного мовлення письмовій мові. Принципом процесу є 
тільки усне мовлення [3, c. 71].

В українській юридичній літературі до цього часу не є 
сформульованим загальне значення усних заяв для розгля-
ду і вирішення цивільних справ, не розглядалася детально 
форма  і  зміст  кожної  усної  заяви,  яка  використовується  в 
суді під час розгляду справи, а також не слід забувати про 
такий принцип цивільного судочинства, як принцип усно-
сті, де усна заява є невід’ємною частиною волевиявлення 
учасників цивільного процесу. 

Крім  того,  сучасне  цивільне  законодавство  трансфор-
мує ці форми звернення до суду у відповідних процесуаль-
них формах заяв, які виникають у ході розгляду цивільної 
справи, але норми, яка би передбачала перелік цих заяв, за-
конодавство не встановлює.

Теорії  поняття  принципу  усності  у  цивільному  процесі 
певну увагу приділив вчений-процесуаліст М.М. Ясинок. Він 
зазначив, що головною складовою всього судочинства є усна 
форма спілкування всіх без винятку суб’єктів цивільно-проце-
суальних правовідносин. Із нормативного закріплення в ЦПК 
положень принципу усності можна зробити висновок, що зако-
нодавець бачить зміст даного принципу в усній формі спілку-
вання суду з учасниками процесу, в ході якого останні сповіща-
ють суду відомості, які мають значення у справі для ухвалення 
законного та обґрунтованого судового рішення. Цей висновок 
знаходить своє підтвердження і в низці норм ЦПК [4, c. 27].

Таким чином, усну заяву слід характеризувати як пев-
ну  процесуальну  дію  під  час  розгляду  цивільної  справи, 
від якої залежить не тільки хід розгляду справи, а і її вирі-
шення. У разі застосування зафіксованих у цивільному за-
конодавстві усних заяв учасниками цивільного судочинства 
на певному етапі розгляду цивільної справи усна заява для 
суду, перш за все, повинна бути логічною, послідовною, з 
дотриманням ходу цивільного процесу, цивільного законо-
давства (процесуальної форми судочинства).

Вважаємо,  що  логічні  вимоги  повинні  проявлятись  у 
використанні  засобів  логічної  оцінки  матеріалу,  значення 
черговості здійснення дій; врахування таких елементів, як 
актуальність  фактів  та  їх  своєчасність;  послідовність  ви-
кладення інформації.

Це дає  змогу  зробити  висновок, що усна  заява  є  про-
явом  волевиявлення  учасників  цивільного  процесу,  яке 
трансформується в певну процесуальну форму і зміст при 
зверненні до суду учасників цивільного судочинства. 

Згідно із ЦПК України до заяв, які виникають у ході роз-
гляду цивільної справи, слід віднести: заяви про відвід (ст. 20,  
22 ЦПК 2014 р.); заява про відстрочення та розстрочення 
судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх 
оплати (ст. 82 ЦПК 2014 р.); заява про забезпечення доказів 
(ст. 134 ЦПК 2014 р.); заява про виклик свідка (ст. 136 ЦПК 
України); заява про призначення експертизи (ст. 143 ЦПК 
2014 р.); заява для забезпечення позову (ст. 151 ЦПК 2014 р.);  
заява про зміну одного способу забезпечення позову іншим 
(ст. 154 ЦПК 2014 р.); заява про укладення мирової угоди 
(ст.  175 ЦПК  2014  р.);  заява  про  фальшивість  матеріалів 
звуко–  і  відеозапису  (ст. 188 п. 4 ЦПК 2014 р.); письмові 
зауваження  щодо  неповноти  або  неправильності  запису 
у журналі  судового  засідання  (ст.  199 п.  1 ЦПК 2014  р.);  
заява про зупинення провадження у справі (ст. 202 п. 1 ЦПК 
2014 р.); заява про відновлення провадження у справі (ст. 204  
п. 1 ЦПК 2014 р.); заява про виправлення допущених у су-
довому розгляді описок чи орфографічних помилок (ст. 219  
ЦПК  2014  р.);  заява  про  додаткове  рішення  (ст.  220  п.  1  
ЦПК  2014  р.);  заява  про  роз’яснення  рішення  суду  
(ст. 221 п. 2 ЦПК 2014 р.); заява про повторну видачу копії 
рішення суду (ст. 222 п. 4 ЦПК 2014 р.); заява про приєд-
нання до апеляційної  скарги  (ст. 299 ЦПК 2014 р.);  заява 
про приєднання до касаційної скарги (ст. 329 ЦПК 2014 р.).

Вважаємо, що необхідно передбачити в цивільному за-
конодавстві статтю, яка б містила в собі приблизний перелік 

цих заяв, які особа, що бере участь у справі, може подати до 
суду. Це, на нашу думку, узаконить ще одну процесуальну 
форму  заяв,  які  виникають під час розгляду  справи  і  вже 
певний  час  використовуються  у  цивільному  процесі,  на-
дасть можливість особам, які беруть участь у справі, відра-
зу з’ясувати для себе, за допомогою яких заяв вони можуть 
звернутися до суду у ході розгляду цивільної справи, тим 
самим здійснивши свої процесуальні дії.

На  нашу  думку,  велике  значення  для  ходу  цивільного 
процесу  і  вирішення  справи  по  суті має  належне  оформ-
лення, зберігання інформації про пред’явлені усні заяви на 
суді. Юридична судова практика вказує на те, що, як пра-
вило, усні заяви фіксуються в журналі судового засідання, 
але ЦПК України не містить положення, яке б указувало на 
необхідність фіксації використаних усних заяв на суді учас-
ників цивільного судочинства.

Таким чином, вважаємо, що ст. 198 ЦПК України слід 
доповнити  положенням:  «До журналу  судового  засідання 
заносяться всі усні заяви, які були використані учасниками 
цивільного процесу у ході розгляду цивільної справи». Це 
положення, на нашу думку, узаконить усну форму звернен-
ня до суду, яка використовується під час судового розгляду, 
осіб, які беруть участь у справі, та посилить увагу секре-
таря  судового  засідання  до  складання  журналу  судового 
засідання,  оскільки  ознайомлення  з  матеріалами  справи 
є  невід’ємним  правом  учасників  цивільного  процесу.  Це 
дасть  можливість  учасникам  цивільного  процесу  під  час 
вивчення справи мати повну уяву про розгляд справи в суді.

Кожна із заяв, що виникають під час розгляду цивільної 
справи, повинна розглядатися судом з додержанням загаль-
них правил, встановлених ЦПК України 2014 р., хоча вони 
мають певні відомості у своїй меті  (змістові). Це дає нам 
можливість припускати, що процесуальний зміст цих заяв 
різниться, а отже, і процесуальні форми цих заяв є різними.

Законодавство  не  передбачає  процесуальну  форму  і 
зміст цих заяв, тому сформулюємо процесуальну форму  і 
зміст деяких заяв, які виникають під час розгляду судової 
справи.

Ст.ст. 20, 22 ЦПК 2014 р. містять підстави для відводу 
судді і підстави для відводу секретаря судового засідання, 
експерта, спеціаліста, перекладача. У разі існування певних 
підстав відвід вказаним особам можуть заявляти особи, які 
беруть участь у справі. Відвід має бути заявлено до розгля-
ду справи по суті.

Форма і зміст цієї заяви, на нашу думку, повинні мати 
такий вигляд: 1) найменування суду, до якого подається за-
ява; 2) зазначення осіб, які беруть участь у справі; 3) пред-
мет спору із цивільної справи; 4) вказівка на те, в якості 
кого бере участь особа в процесі, якій заявлено відвід (ім’я 
цієї особи); 5) мотивування даної заяви; 6) інші обстави-
ни, які викликають сумнів у неупередженості цієї особи;  
7) підпис особи, яка бере участь у справі, і її процесуальне 
становище.

У  разі  наявності  доказів,  які  підтверджують  підстави 
відводу судді й інших осіб, зазначених у ст. 22 ЦПК 2014 р., 
вони долучаються до даної заяви.

Стаття 82 ЦПК 2014 р. регламентує відстрочення та роз-
строчення сплати судових витрат, зменшення їх розміру або 
звільнення від їх оплати.

Згідно із цією статтею суд, враховуючи майновий стан 
сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочи-
ти сплату судового збору та витрат на інформаційно-техніч-
не  забезпечення розгляду справи на певний строк,  але не 
більш як до ухвалення судового рішення у справі.

Зміст такої  заяви повинен містити в собі: 1) наймену-
вання суду, до якого подається заява; 2) вказівка відповідача 
і предмета суперечки; 3) розмір держмита; 4) матеріальне 
становище  заявника;  5)  докази,  які  підтверджують  мате-
ріальне  становище  заявника;  6)  прохання  про  зменшення 
розміру або звільнення від оплати судових витрат із зазна-
ченням того, на який час, період.
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Стаття 175 ЦПК 2014 р. зазначає, що мирова угода укла-
дається  сторонами  з метою врегулювання  спору на осно-
ві  взаємних  поступок  і  може  стосуватися  лише  прав  та 
обов’язків сторін та предмета позову.

Затвердження судом мирової угоди обов’язкове до вико-
нання всіма особами. У разі укладання сторонами мирової 
угоди суд постановляє ухвалу про закриття провадження у 
справі. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити 
про це суд, зробивши спільну заяву.

Зміст заяви про мирову угоду повинен містити в собі: 
1) найменування суду, до якого подається заява; 2) ім’я (на-
йменування) позивача і відповідача; 3) найменування спра-
ви; 4) умови здійснення мирової угоди; 5) обов’язки пози-
вача  і відповідача; 6) прохання про затвердження мирової 
угоди  та  припинення  провадження  по  справі;  7)  підписи 
сторін та дату укладання.

Стаття 188 п. 4 ЦПК 2014 р. містить положення, яке вка-
зує на те, що з метою з’ясування відомостей, що містяться 
у матеріалах звуко– і відеозапису, а також у зв’язку з над-
ходженням заяви про  їхню фальшивість судом може бути 
залучено спеціаліста або призначено експертизу.

Це положення законодавства трансформується у певну 
усну заяву, яка, вважаємо, повинна містити в собі: 1) найме-
нування  суду,  до  якого  подається  заява;  2)  найменування 
справи; 3) умови та обґрунтування: у  зв’язку  з чим учас-
ники цивільного процесу  вважають  відомості  або матері-
али звуко– і відеозапису цивільного процесу фальшивими; 
4) підпис особи, яка бере участь у справі, і її процесуальне 
становище.

Стаття 199 п.1 ЦПК 2014 р. регламентує порядок пись-
мових  зауважень щодо неповноти  або неправильності  за-
пису в журналі судового засідання. Журнал судового засі-
дання веде секретар судового засідання. Зауваження щодо 
технічного  запису  повинні  бути  розглянуті  не  пізніше 
трьох днів  із  дня  їх  подання. У разі  пропуску  строку по-
дання зауважень і відсутності підстав для його поновлення 
головуючий залишає їх без розгляду. Головуючий розглядає 
зауваження щодо технічного запису судового засідання та 
журналу судового засідання, про що постановляє відповід-
ну ухвалу.

Вважаємо, що ст. 199 ЦПК 2014 р. повинна мати таку 
процесуальну форму і зміст: 1) найменування суду, до яко-
го подається заява; 2) зазначення осіб, які беруть участь у 
справі; 3) вказівка на те, в якості кого бере участь у процесі 
особа, яка заявляє зауваження щодо технічного запису су-
дового засідання, журналу судового  засідання; 4) мотиву-
вання даної заяви; 5) підпис особи, яка бере участь у справі, 
і її процесуальне становище.

Стаття 221 п. 2 ЦПК 2014 р. регламентує порядок по-
дання заяви про роз’яснення рішення суду. Велике значення 
для вирішення цивільної справи має судове рішення.

Після оголошення рішення у справі суд, який виніс рі-
шення,  не має  права  сам  скасувати  або  змінити  його. Це 
принципове  правило,  що  гарантує  стабільність  судового 
рішення,  його  незмінність.  Водночас  суду,  який  ухвалив 
рішення,  надається  можливість  доповнити  своє  рішення, 
внести до нього виправлення без змін змісту у суворо об-
межених  законом  випадках. Цивільне  процесуальне  зако-
нодавство передбачає три випадки, коли суд, який ухвалив 
рішення, має  право  самостійно  виправити його  недоліки: 

1)  ухвалення додаткового рішення;  2)  роз’яснення рішен-
ня  суду;  3)  виправлення описок  і  арифметичних помилок  
[5, c. 246].

Подання заяви про роз’яснення рішення суду допуска-
ється, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, 
протягом якого рішення може бути пред’явлене до приму-
сового виконання. Це основні часові рамки, в межах яких 
може мати місце роз’яснення судового рішення. Заява про 
роз’яснення  рішення  суду  розглядається  протягом  десяти 
днів. Особи, які беруть участь у справі, чи державний вико-
навець повинні бути повідомлені судом про розгляд їхньої 
заяви про роз’яснення рішення, але неявка цих осіб не пере-
шкоджає розгляду питання про роз’яснення рішення суду.

Вважаємо,  що  ст.  221  ЦПК  2014  р.  повинна  містити 
таку процесуальну форму і зміст цієї заяви: 1) найменуван-
ня суду, до якого подається заява; 2) найменування справи;  
3) ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у справі; 4) 
зазначення тих обставин, які є незрозумілими для учасни-
ків цивільного процесу при винесенні судового рішення.

Аналіз  статей  219,  220,  221  ЦПК  України  дає  змогу 
зробити  висновок,  що  у  цих  стаття  зазначається  просто 
суд, а не робиться акцент на тому, що такі дії повинні бути 
вчинені судом, який постановив рішення, де можуть мати 
місце зазначені недоліки. Тому можна дійти висновку, що 
такі виправлення може здійснити й  інший суддя у випад-
ках, передбачених законом (смерть судді, який постановив 
рішення, зміна складу суду тощо).

Тому вважаємо, що ст. 219, 220, 221 ЦПК України по-
винні містити положення, яке б чітко вказувало, який саме 
суд  повинен  виправляти  описки  та  орфографічні  помил-
ки  у  судовому  рішенні,  ухвалювати  додаткове  рішення, 
роз’яснювати  рішення  суду.  На  наш  погляд,  це  повинен 
бути саме той склад суду  (або більший його склад),  який 
розглядав певну цивільну справу, оскільки саме ці судді ма-
ють повне об’єктивне уявлення про матеріали справи. 

Отже, такий правовий вигляд повинні мати деякі заяви, 
що виникають у ході розгляду цивільної справи.

Таким чином, з усього вищезазначеного можна зроби-
ти висновок, що вивчення заяв з окремих питань відкриває 
великий пласт невивчених питань. Перш за все це співвід-
ношення усної форми і письмової форми в цивільному су-
дочинстві, де заяви з окремих питань плавно трансформу-
ються з усною процесуальної форми (процесуальної дії) у 
письмову процесуальну форму і зміст. Вирішення і послі-
довність розгляду цивільного процесу цілком залежить від 
логічності, послідовності, а також волевиявлення учасників 
цивільного судочинства, де заяви з окремих питань, що ви-
никають у ході розгляду цивільної справи, і виступають тим 
самим проявом.

Вивчення ЦПК 2014 р. дає можливість зробити висно-
вок,  що  заяви,  які  виникають  у  ході  розгляду  цивільної 
справи,  являють  собою  усну  форму  спілкування  суду  з 
учасниками процесу, що, безперечно, впливає на законність 
і обґрунтованість судового рішення.

Безперечно,  має  бути  вивчення  та  подальше  вдоско-
налення  цих  заяв  і  закріплення  остаточного  формування 
процесуальної форми і змісту цих процесуальних актів-до-
кументів, що виникають у ході розгляду цивільної справи, 
у ЦПК України, що певною мірою уніфікує різновид цих 
процесуальних документів.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА РОЗПОДІЛУ ОБОВ’ЯЗКУ 
ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
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Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена аналізу загальних та спеціальних правил розподілу обов’язку доказування у цивільному судочинстві. Зроблено 
висновок, що в нормах процесуального законодавства містяться загальні правила розподілу обов’язку з доказування, а в матеріальному 
праві мають місце спеціальні правила перерозподілу обов’язку доказування. Закріплення правової презумпції в нормах матеріального 
права призводить до розширення предмету доказування у відповідній категорії справ за рахунок факту-підстави презумпції, при цьому 
не виключаючи з предмету доказування презюмованого факту, а також до перерозподілу обов’язку доказування між сторонами у цьому 
процесі.

Ключові слова: предмет доказування, розподіл обов’язку доказування, презумпція.

Садыкова Я.М. / К ВОПРОСУ ОБ ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛАХ ОБЯЗАННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ  
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ / Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел, Украина

Статья посвящена анализу общих и специальных правил распределения обязанности доказывания в гражданском судопроизвод-
стве. Сделан вывод о том, что в нормах процессуального законодательства содержатся общие правила распределения обязанности 
доказывания, а в материальном праве имеют место специальные правила перераспределения бремени доказывания. Закрепление 
правовой презумпции в нормах материального права приводит к расширению предмета доказывания в соответствующей категории дел 
за счет факта-основания презумпции, при этом не исключая из предмета доказывания презюмированного факта, а также к перераспре-
делению бремени доказывания между сторонами в этом процессе.

Ключевые слова: предмет доказывания, распределение бремени доказывания, презумпция.

Sadykova Yа.M. / ON THE GENERAL AND SPECIAL RULES OF THE DISTRIBUTION OF THE BURDEN OF PROOF IN CIVIL 
PROCEEDINGS / Sumy branch of Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

The article analyzes the general and special rules of distribution of the burden of proof in civil proceedings. One of the institutions, which 
helps stimulate active position of the stakeholders, and since then more rapid and effective legal protection of rights, freedoms and interests is 
the distribution of the burden of proof.

The purpose of the article is to clarify the rules of the system of burden of proof, by analyzing the rules of civil procedure law of Ukraine and 
special legal literature.

The main instrument of redistribution of the burden of proof in civil proceedings is a legal presumption. The specific content of general rules 
for the distribution of the burden of proof is due to the type of action, depending on its procedural goal.

It is concluded that procedural law provides general rules for the allocation of the duty of proof and the substantive law there are special 
rules for redistribution of the burden of proof. Securing a legal presumption in substantive law leads to expansion of the subject of proof in the 
appropriate categories of cases by reason of the presumption of-fact, while not excluding the subject of proof presumed fact, as well as to the 
redistribution of the burden of proof between the parties in this process.

Key words: subject of proof, distribution of the burden of proof, presumption.

Цивільне  процесуальне  право  являє  собою  систему, 
що дозволяє говорити про нерозривність її елементів та їх 
взаємодію. Відповідно, зміна чи корегування змісту прин-
ципів цивільного процесуального права як окремої галузі 
права може вважатися об’єктивною підставою досліджен-
ня змісту та застосування окремих норм та інститутів ци-
вільного процесуального права. 

Одним з інститутів, який сприяє стимулюванню актив-
ної позиції учасників процесу, а отже, більш швидкому та 
ефективному судовому захисту прав, свобод та інтересів, 
є розподіл обов’язку доказування. 

У юридичній літературі останнього часу деякі теоре-
тики зробили спробу вивчити проблему судового доказу-
вання і доказів у зв’язку з останніми змінами та доповне-
ннями  до  Цивільного  процесуального  кодексу.  Разом  із 
тим не всі аспекти судового доказування в умовах змагаль-
ного судочинства були досліджені й отримали однозначне 
рішення.

Мета статті полягає в з’ясуванні системи правил роз-
поділу  обов’язку  доказування  шляхом  аналізу  норм  ци-
вільного процесуального законодавства України та спеці-
альної юридичної літератури.

Загальні  питання  розподілу  обов’язку  доказування  в 
цивільному  судочинстві  стали  об’єктом  уваги  більшості 
вчених, науковий інтерес яких лежить у площині судового 
доказування. Зокрема, ці питання висвітлюються в роботах 
таких вчених: С.В. Васильєва, В.В. Комарова, В.А. Крой- 
тора,  Д.Д.  Луспеника,  М.К.  Трєушнікова,  С.Я.  Фурси,  
Т.В.  Цюри,  М.Й.  Штефана  та  багатьох  інших.  Існують 

спеціальні  дослідження  проблем  предмету  доказування 
та  розподілу  обов’язку  доказування  в  цивільному  судо-
чинстві,  виконані  за  радянських  часів  (Л.П.  Смишляєв,  
Л.Я. Штутін та інші).

Говорити  про  обов’язок  доказування  можна  лише 
в  рамках  тих  обставин,  які  входять  до  предмету  доказу-
вання. З’ясувавши коло фактів, існування чи неіснування 
яких має бути встановлено  судом для правильного вирі-
шення справи, необхідно визначити, хто з осіб, що беруть 
участь у справі, і які із цих фактів зобов’язаний доказувати 
[1, с. 4]. 

Д. Д. Луспеник,  торкаючись  проблем  застосування  у 
судовій практиці доказових презумпцій та фікцій у систе-
мі розподілу обов’язків з доказування, наголошує на тому, 
що  за  відносно невеликий час роль  і  авторитет  саме  су-
дової форми захисту цивільних прав в Україні докорінно 
змінилися. Прийняття значного масиву нових законодав-
чих  актів призвело не  тільки до  істотного  збільшення,  а 
й до якісного ускладнення цивільно-правових конфліктів. 
Все це вимагає певної оптимізації судом свого завдання – 
справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і 
вирішення цивільних справ  (ст. 1 ЦПК) [2, с. 56]. Окрім 
того, значення інституту розподілу обов’язку з доказуван-
ня  в  умовах  подальшого  розширення  змагальності  судо-
чинства за новим ЦПК значно зростає [2, с. 56].

Про розподіл обов’язку доказування в цивільному про-
цесу писали ще дореволюційні вчені. У дореволюційному 
науковому  середовищі  зародилася  і  отримала  розвиток 
думка, що термін «обов’язок доказування» невдало відо-
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бражає суть, а тому правильніше говорити про тягар до-
казування. Так, проф. Є. В. Васьковський писав: «Бремя 
доказывания  –  технический  термин,  неравнозначныйий 
термину «обязанность доказывания» [3].

Продовження досліджень тривало за радянських часів. 
Погляди  на  сутність  обов’язку  доказування  коливають-
ся  між  двома  крайніми  позиціями:  прихильники  однієї  з 
них,  наслідуючи  думку  Є.  В.  Васьковського,  заперечу-
ють  обов’язок  доказування  взагалі,  інші  є  прихильника-
ми  позиції, що  залишається  панівною  і  дотепер,  і  визна-
ють  обов’язок  доказування  юридичним  обов’язком.  Так,  
М. А. Гурвіч, визнаючи  існування обов’язку доказування, 
виводив  специфіку  цього  обов’язку  через  забезпечення 
його виконання. Вчений запропонував визначати обов’язок 
доказування як процесуальний юридичний обов’язок, хоча 
і  не  санкціонований примусом,  але  забезпечений  іншими 
заходами [4, с. 17], із чим варто погодитися.

Заперечуючи  це,  Л.  А.  Ванєєва  вказувала,  що  такий 
підхід  є  рівнозначним  визнанню  існування  юридичних 
норм,  які  не  охороняються примусовою силою держави, 
що  є  неприпустимим,  оскільки  юридичні  норми  взагалі 
перестають у такому разі  існувати. Натомість вчена при-
йшла до висновку, що санкцією за невиконання обов’язку 
доказування  є  покладення  на  сторону,  яка  не  виконала 
цього обов’язку, судових витрат [5, с. 64]. 

Своєрідність обов’язку доказування, специфіка виконан-
ня  та  забезпечення  його  виконання  неодноразово  ставали 
предметом наукових досліджень, результатом одного з яких 
стала пропозиція виділяти групу диспозитивних обов’язків, 
куди і віднести обов’язок доказування [6, с. 67-68].

Норми щодо розподілу обов’язку доказування є норма-
ми процесуального права, так само як і тягар доказування – 
інститут процесуальний [7, с. 54-55]. Матеріальне право, 
яке  регулює  окремі  правовідносини,  створює  найбільш 
оптимальні умови для  захисту прав найслабшої  сторони 
в  цих  правовідносинах.  Одним  із  засобів  «укріплення» 
позиції  «слабкої»  сторони  в  правовідносинах  є  перероз-
поділ  обов’язку  доказування  у  разі  порушення  прав  цієї 
сторони. Така норма матеріального права має превентивне 
значення, проте її реалізація відбувається лише в процесі. 

У літературі правильно зазначається, що загальне пра-
вило розподілу обов’язку доказування не можна трактувати 
так, що сторона повинна довести будь-які обставини, на які 
вона посилається. Від суду залежить правильне визначення 
юридично значимих фактів, які входять у предмет доказу-
вання,  і лише їх сторони повинні доводити і не втягувати 
суд в обговорення питань, що не мають значення для спра-
ви [2, с. 57]. З іншого боку, сторони можуть не вказати на всі 
обставини, які мають значення для справи. У цій ситуації 
також правильніше було б вказати на функцію суду з оста-
точного  формування  предмету  доказування  та  розподілу 
обов’язку доказування. Проте формулювання «за вказівкою 
суду тягар доказування може бути покладено на конкретну 
особу» [8, с. 98] є неточним, оскільки питання про розподіл 
обов’язку доказування не віднесено на розсуд суду, а визна-
чається виходячи з нормативних приписів.

Основним  інструментом перерозподілу обов’язку до-
казування  в  цивільному  процесі  є  правові  презумпції.  
У римському праві презумпція визначалася як «правовое 
предположение, согласно котрому с учетом обоюдного со-
отношения фактов можно (по уполномочию права) судить 
на основании одного факта о существовании другого фак-
та, не доказанного, а предполагаемого» [9, с. 256].

Однозначності в підходах до визначення та розуміння 
сутності презумпцій в юридичній літературі немає. Існує 
дві основні позиції щодо презумпцій, їх ролі та місця пре-
зюмованих фактів у предметі доказування. Першою гру-
пою вчених презумпції відносяться до підстав звільнення 
від  доказування,  і,  відповідно,  факти,  засновані  на  пре-
зумпція, мають бути, на  їх думку,  виключені  з предмету 
доказування. Такої позиції дотримувалися К. С. Юдельсон 

[10, с. 190-270] та О. Ф. Клейман [11, с. 47]. В. В. Комаров 
дотримуючись правила, яке було закріплено в ч. 3 ст. 32 
ЦПК України 1963 року, робить висновок, що презюмова-
ні факти не повинні доказуватися і, природно, не входять 
у предмет доказування [12, с. 177]. 

У  законодавстві  низки  країн  СНД  презумпція  також 
розглядається як підстава звільнення від доказування. Та-
кий підхід до презумпцій обрано законодавцями Молдови, 
Казахстану та Білорусі. 

Інша група вчених, яка на сьогодні переважає, вважає, 
що  роль  презумпцій  вичерпується  перерозподілом  тягаря 
доказування.  Автори  багатьох  підручників  із  цивільного 
процесуального права вказують на те, що презумпції лише 
перерозподіляють  тягар  доказування фактів,  але  не  виво-
дять їх із предмету доказування [13, с. 171; 14, с. 200-201; 
15, с. 138]. До цієї ж позиції приєднується Л. А. Грось, на-
зиваючи  презумпції  способом  перерозподілу  обов’язків 
із  доказування  між  особами,  що  беруть  участь  у  справі  
[16 с. 241], та не виключаючи з предмету доказування пре-
зюмовані факти [16, с. 210]. О. О. Нахова переконана, що 
«устанавливая на законодательном уровне предположения 
о  существовании  искомого  факта,  они  не  выводят  его  за 
пределы предмета доказывания, а лишь перераспределяют 
бремя доказывания» [17, с. 129]. Такою самою вбачає роль 
презумпцій в цивільному судочинстві В. П. Феннич [18].

В  американському  та  англійському  праві  презюмовані 
факти нарівні з преюдиційними, відомими суду та формаль-
но визнаними, відносяться до фактів, які входять до предме-
ту доказування, однак не підлягають доказуванню [19, с. 99].

В. А. Кройтор убачає головне призначення презумпції 
не у звільненні певних фактів від підтвердження доказа-
ми, а в найбільш доцільному розподілу обов’язків  із до-
казування цих фактів між сторонами [20, с. 110].

На  нашу  думку,  наявність  матеріально-правової  пре-
зумпції не повинна впливати на віднесення факту до пред-
мету  доказування,  а  отже,  презюмований факт  має  бути 
віднесений до предмету доказування. Так, сторона, на яку 
презумпцією  було  покладено  тягар  доказування  відсут-
ності  (наявності) факту, може доказувати  і  доказати  від-
сутність  (наявність)  презюмованого  факту.  Виключення 
презюмованого факту з предмету доказування призведе до 
нівелювання можливості  здійснення  такого  доказування, 
оскільки докази подані на підтвердження відсутності (на-
явності)  презюмованого  факту  мають  визнаватися  нена-
лежними і не братися судом до розгляду відповідно до ч. 1 
та 3 ст. 58 ЦПК України. Така ситуація через спростовний 
характер презюмованих фактів є неприпустимою.

Однак із закріпленням презумпції, окрім перерозподі-
лу обов’язку доказування, на думку автора,  все ж відбу-
вається трансформація предмету доказування. Ю. О. Сє- 
ріков, викладаючи умови, за яких відбувається перехід від 
факту-підстави  презумпції  до  презюмованого  факту,  до-
пускає можливість  виникнення  випадків,  коли  наявність 
факту-підстави презумпції має бути доказаною [21, с. 24]. 
Конструкція  доказової  презумпції  передбачає  існування 
юридичних  фактів  трьох  видів:  фактів-підстави  дії  до-
казової  презумпції,  презюмованого  факту  та  фактів,  які 
спростовують презюмований факт [18].

Так, у справах про захист авторських та суміжних прав 
діють загальні правила розподілу обов’язку доказування. 
Матеріально-правова презумпція авторства є спеціальним 
правилом перерозподілу обов’язків доказування. Автор у 
разі,  коли  він  займає  процесуальне  становище позивача, 
має доказати існування факту-підстави презумпції автор-
ства. Те ж  саме  стосується  і  випадків,  коли  заперечення 
або  оспорювання  авторства  відбувається  лише  шляхом 
простого невизнання, однак не підтверджується жодними 
доказами. У таких випадках суд має право та зобов’язаний 
покласти  в  основу  рішення  презумпцію  авторства.  Від-
мова в задоволенні позову за таких обставин призведе до 
порушення ст. 435 ЦК України та абз. 2 ч. 1 ст. 11 Закону 
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України «Про авторське право та суміжні права», де міс-
титься пряма вказівка на  те, що презумпція діє,  доки не 
доказано інше. 

Такі ж аргументи були покладені в основу нового рі-
шення  Апеляційним  судом  Донецької  області  у  справі 
за  позовом про  стягнення  компенсації  за  порушення  ав-
торського  права,  стягнення моральної шкоди. У  рішенні 
вказується на те, що, відмовляючи в задоволенні позовних 
вимог,  суд  першої  інстанції  виходив  із  того, що  позивач 
не довів факт створення ним книги «Хроника донецкого 
бандитизма»,  а отже його авторські права відповідачами 
не  порушено,  вимоги  позивача  є  неправомірними.  З  та-
кими висновками суд апеляційної інстанції не погодився, 
оскільки  вони  не  відповідають  вимогам  матеріального 
права та не відповідають фактичним обставинам справи. 
До суду позивачем надано примірник книги «Хроника до-
нецкого бандитизма», на титульній сторінці якої вказано, 
що автором цього твору є позивач. Враховуючи наведене, 
Апеляційний суд вважає, що позивачем надано докази, що 
саме він є автором вищевказаного твору [22].

Науковці,  що  займаються  проблемами  матеріального 
права, подекуди презумпцію авторства розглядають як «спо-
сіб доведення належності прав автора й суб’єкта суміжних 
прав»  [23,  с.  163-164].  Таке  розуміння  є  неприпустимим, 
оскільки у разі використання презумпції в окремій справі від-
бувається лише припущення існування певного презюмова-
ного факту через встановлення факту – підстави презумпції, 
а не розширення кола засобів доказування в окремій справі.

Наявність презумпції  авторства не повинна  впливати 
на віднесення факту створення особою об’єкту авторсько-
го права до фактів предмету доказування. Відповідач може 

доказувати  і  доказати  своє  авторство  на  спірний  об’єкт. 
Виключення факту авторства з предмету доказування при-
зведе до нівелювання навіть можливості здійснення тако-
го доказування з боку відповідача, а це є неприпустимим. 

Авторові  немає  необхідності  доказувати  наявність  у 
нього майнових авторських прав. У разі застосування пре-
зумпції  авторства  має  місце  презюмований  факт  –  факт 
створення особою об’єкта авторського права, який є юри-
дичним фактом виникнення особистих немайнових і май-
нових авторських прав у особи.

О. В. Баулін вказував, що конкретний зміст загально-
го правила розподілу обов’язку доказування обумовлено 
видом позову залежно від його процесуальної мети. Саме 
тому за позовами про присудження позивач стверджує та 
доказує правостворюючі факти, але не повинен (і в біль-
шості випадків не може з об’єктивних причин) доказувати 
відсутність правоперешкоджаючих обставин [24, с. 207]. 

Таким  чином,  на  нашу  думку,  в  нормах  процесуаль-
ного  законодавства  містяться  загальні  правила  розподілу 
обов’язку з доказування, а в матеріальному праві мають міс-
це спеціальні правила перерозподілу обов’язку доказування. 

Викладене  також  дозволяє  зробити  висновки  про  те, 
що закріплення правової презумпції призводить не до зву-
ження предмету доказування, а по-перше, до його розши-
рення  за  рахунок  факту-підстави  презумпції,  при  цьому 
не  виключаючи  з  предмету  доказування  презюмованого 
факту, а по-друге, до перерозподілу обов’язку доказуван-
ня між сторонами. 

Підводячи підсумки, слід відзначити перспективність 
досліджень особливостей розподілу обов’язку доказуван-
ня в окремих категоріях цивільних справ.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОВАЦІЇ БОРГУ В СИСТЕМІ ПОЗИКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

У статті досліджуються поняття та місце цивілістичної конструкції новації боргу у системі позикових зобов’язань. Дається визначення 
новаційного договору позики. Доводиться, що правовідносини новації боргу займають самостійне місце в системі позикових зобов’язань 
та відрізняються від договірних відносин позики. Визначаються особливості правового регулювання новаційного договору позики.

Ключові слова: договір, зобов’язання, позика, новація, новація боргу у позикове зобов’язання.

Тупицкая Е.А. / ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОВАЦИИ ДОЛГА В СИСТЕМЕ ЗАЕМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ / Национальный юриди-
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Розвиток різноманітних форм спілкування між людь-
ми тягне за собою необхідність надання їм можливості за 
погодженою сторонами волею використовувати запропо-
новані законодавцем правові моделі, чи самим створювати 
їх. Такими моделями є договори. Внаслідок закріплення в 
новому ЦК України 2003 року принципу свободи договору 
сторони можуть укладати будь-який договір, як передба-
чений, так і не передбачений ЦК України та іншими нор-
мативно-правовими актами. Таким чином, особам надана 
можливість самостійно створювати моделі договорів, що 
не  суперечать  діючому  законодавству.  ЦК  України  2003 
року  суттєво  розширив  права  учасників  майнових  від-
носин,  дозволив  суб’єктам  права  відійти  від шаблонних 
схем,  які  перешкоджають  розвитку  господарського  обо-
роту. До  того ж  він містить  багато  новел. Однією  з  них 
є надана сторонам можливість перетворення боргу, який 
виник  із  договорів  купівлі-продажу,  оренди,  чи  з  іншої 
правової підстави на позикове зобов’язання (ст. 1053 ЦК 
України). Однак,  закріпивши можливість  укладення  від-
повідного  договору  законодавець,  на  жаль,  не  визначив 
коло правових норм,  які  б можна  було  застосовувати  до 
зазначених відносин.

Проблеми  інституту  новації  аналізувались  та 
розв’язувались у працях А. Кривцова, С. Чезаре, Д. Мейє-
ра, В. Синайського, К. Победоносцева [1, 2, 3, 4, 5]. Окремі 
аспекти новації розглядались І. Новицьким та Л. Лунцем 
[6]. Серед  сучасних науковців,  які  певним чином  займа-
ються проблемами інституту новації, можна виділити та-
ких  російських  та  українських  цивілістів,  як О. Шилох-
вост, Т. Боднар, Д. Притика, В. Карабань [7, 8, 9] та ін. Що 
ж стосується питань  існування договору новації боргу у 
позикове зобов’язання як особливого виду новації та його 
правового регулювання, то необхідно зазначити, що вони 
взагалі не висвітлені в юридичних джерелах.

Мета статті – сформулювати поняття новаційного до-
говору позики, визначити його місце у системі позикових 
зобов’язань, співвідношення з іншими договорами даного 

виду та з’ясувати за допомогою яких законодавчих норм 
відбувається його правове регулювання.

Відповідно до положень ст. 1053 ЦК України сторо-
ни  укладають  новаційний  договір  позики,  який  можна 
визначити  як  договір,  за  яким  одна  сторона  (позикода-
вець)  зобов’язується  врахувати  суму  заборгованості, 
що  виникла  з  оплатного  правочину  або  іншої  правової 
підстави, як суму позики, а інша сторона (позичальник) 
зобов’язується повернути таку суму на виконання цього 
позикового зобов’язання. Його найголовнішою ознакою 
є  трансформація  боргових  зобов’язальних  правовідно-
син у позикові, а, отже, поєднання норм, які регулюють 
новацію та позику.

Аналіз всіх можливих підстав виникнення зобов’язання 
позикового характеру дозволяє розділити їх на дві основні 
групи. Першу утворюють традиційні договори позикового 
типу – власне договір позики та його різновиди (державна 
позика, кредит та ін.) До другої групи можна віднести інші 
цивільно-правові  договори,  які можуть  породжувати  по-
зикові зобов’язання. Ними можуть бути договори купівлі-
продажу, найму (оренди), перевезення та ін., що включа-
ють умови про повну попередню оплату, аванс, відстрочку 
або розстрочку оплати переданого майна, виконаних робіт 
чи наданих послуг. Відповідні  зобов’язання,  які  виника-
ють на підставі зазначених договорів в правовій літературі 
називають  комерційним кредитом  (ст.  1057 ЦК України)  
[10, с. 305]. За своєю правовою природою такі зобов’язання 
є  позиковими,  але  існують  вони  в  межах  інших  цивіль-
но-правових  договорів.  До  цієї  ж  групи  відносяться  по-
зикові  зобов’язання,  які  створюються  внаслідок  новації 
боргу, що  виникає  з  інших цивільно-правових договорів 
(купівлі-продажу, оренди, підряду і т. д.). Але, на відміну 
від зобов’язання комерційного кредиту, який існує в меж-
ах інших договорів, зазначене позикове зобов’язання від-
окремлюється від оновлюваного зобов’язання, оскільки у 
зв’язку з укладенням домовленості про новацію останнє 
припиняє своє існування.
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Договір позики є родовим поняттям стосовно всіх ін-
ших правочинів позикового типу. В ч. 2 ст. 1054 ЦК Укра-
їни  прямо  зазначається, що  зокрема  до  відносин  за  кре-
дитним  договором  застосовуються  положення  договору 
позики, якщо інше не встановлено законом або не випли-
ває із суті кредитного договору. Таким чином, ЦК України 
визнає позику універсальним кредитним правочином. Но-
ваційний договір, посилання на який міститься у ст. 1053 
ЦК України не є власне договором позики або його окре-
мим  видом,  але,  враховуючи  природу  такого  правочину, 
його правове регулювання не випадково закріплене саме в 
параграфі 1 гл. 71 «Позика». Отже загальні положення по-
зики, врегульовані в ЦК України можуть бути застосовані 
до новаційного договору та інших позикових відносин.

Із наведених вище висновків  випливають особливос-
ті правового регулювання позикових зобов’язань – норми 
про позику в ЦК України є нормами спеціальними по від-
ношенню до загальних положень про зобов’язання. Вна-
слідок  цього  вони  безумовно  підлягають  пріоритетному 
застосуванню. Проте, в частині, що не суперечить поло-
женням ЦК України, до позикових відносин слід застосо-
вувати і загальні положення про виконання зобов’язання 
[11, с. 49].

Багатьма  правниками  внаслідок  вузького  тлумачення 
поняття  позикових  відносин  вважається,  що  підставою 
їх  виникнення може бути лише власне договір позики. У 
зв’язку з цим, у науковій правовій літературі існує думка про 
конфлікт норм, які регулюють договір позики та домовле-
ність сторін про заміну боргового зобов’язання позиковим 
(ст. 1046, ст. 1053 ЦК України). Обґрунтуванням зазначеної 
позиції слугує аксіоматичне положення про реальність до-
говору позики та його об’єкт. Авторами стверджується, що 
під час заміни зобов’язання, яке виникає з договорів купів-
лі-продажу, оренди та інших договорів, сторони укладають 
договір позики, тобто змінюють тим самим тип договору. 
За таким договором позики позикодавець ніяких грошових 
коштів не передає. На думку деяких правників у випадку 
стягнення  боргу позичальник може посилатись на  те, що 
грошові кошти або речі насправді не були одержані ним від 
позикодавця (ст. 1051 ЦК України) [12].

Відповідно до  ст.  1046 ЦК України об’єктом догово-
ру позики є речі, визначені родовими ознаками або гроші. 
За  загальним  правилом,  майнові  права,  роботи,  послуги 
або речі, визначені індивідуальними ознаками, не можуть 
бути об’єктом договору позики. Договір позики є реаль-
ним, тобто вважається укладеним з моменту передачі по-
зичальнику грошей або речей. Таким чином, якщо сторо-
ни шляхом новації перетворюють договір найму (оренди) 
на договір позики, то звичайно, в цьому випадку, наймо-
давець ані  гроші,  ані речі наймачеві не передає, наймач, 
відповідно, нічого не отримує. У зв’язку з цим, у науковій 
юридичній  літературі  часто  зустрічається  висновок,  що 
відповідно до ч. 2 ст. 1046 та ст. 1051 ЦК України такий 
договір не може бути укладеним. Як зазначає з цього при-
воду О. Мєльніков, основною проблемою новації боргу у 
позикове зобов’язання за чинним законодавством є те, що, 
застосовуючи існуючі норми ЦК України, які регулюють 
договір позики, ми фактично не можемо застосувати но-
вацію, оскільки нове зобов’язання, що виникло внаслідок 
новації боргу не буде відповідати нормам щодо форми та 
предмета договору позики [12, с. 94].

Із даними висновками не можна погодитись. Умовою 
укладання договору новації боргу у позикове зобов’язання 
є  взаємозв’язок  позикового  зобов’язання  із  попередніми 
борговими правовідносинами сторін. Звідси випливає, що 
відповідно до цивілістичної конструкції, передбаченої ст. 
1053 ЦК України, існуюча між сторонами заборгованість, 
що  виникла  на  підставі  попередніх  зобов’язань,  врахо-
вується як сума наданої позики, у зв’язку з чим первісні 
правовідносини  сторін  припиняються,  а  борг  стягується 
в  межах  новоствореного  позикового  правочину.  Врахо-

вуючи  таку  особливість,  договір  позики,  заснований  на 
«оновленому»  зобов’язанні,  не  може  бути  визнаний  не-
укладеним у зв’язку з тим, що насправді позичальником 
не були отримані кошти, якщо домовленість про новацію 
дійсна, і якщо інше не випливає з правочину про новацію 
[13, с. 98, 99].

Проблема визнання новаційного договору позики не-
укладеним на підставі ст. 1049 ЦК України виникла у на-
уковій  правовій  літературі  внаслідок  вузького  тлумачен-
ня поняття «позикові  зобов’язання». Юридичні категорії 
«договір  позики»  і  «позикове  зобов’язання»  не  є  тотож-
ними. Остання є ширшою за своєю правовою сутністю і 
утворюється не тільки у зв’язку з укладенням сторонами 
договору  позики,  а  й  з  інших  правових  підстав,  перед-
бачених  цивільним  законодавством.  Ними  можуть  бути 
договори  купівлі-продажу,  найму  (оренди),  недоговірні 
зобов’язання,  зобов’язання  з  відшкодування  шкоди  та 
інші юридичні факти. Зі сказаного можна зробити висно-
вок, що у разі, коли позикове зобов’язання утворюється у 
результаті укладання договору позики, його можна оспо-
рювати на підставі фактичного неотримання коштів пози-
чальником. Якщо позикове зобов’язання виникає у зв’язку 
із  домовленістю  сторін  про  новацію,  дійсність  відповід-
ного договору можна оспорювати тільки  з підстав недо-
держання умов про новацію, наприклад у  зв’язку  із  від-
сутністю первісного зобов’язання [14, с. 95, 96].

На  підставі  викладеного  можна  зробити  такі  висно-
вки. У системі цивільних договірних правовідносин існує 
окрема  система  позикових  зобов’язань.  Вона  складаєть-
ся  з  договору позики,  його  різновидів,  інших кредитних 
зобов’язань та договорів так званого «позикового типу». 
До останньої групи відноситься і домовленість сторін про 
заміну боргу на позикове зобов’язання.

Відповідно до ст. 1053 ЦК України сторони укладають 
новаційний договір позики, що виникає не лише у зв’язку 
з укладанням сторонами договору позики, а й з інших ци-
вільно-правових  договорів  та юридичних фактів,  в  тому 
числі  і непозикового  типу. Особливістю такого договору 
є  те,  що  в  межах  відповідної  цивілістичної  конструкції 
учасники майнового обороту мають можливість перетво-
рити своїх боргові відносин на більш прості – позикові.

Домовленість  сторін  про  заміну  боргу  на  позикове 
зобов’язання не є договором позики у його традиційному 
розумінні, утім становить собою зобов’язання позикового 
типу. Поняття позики включає у себе всі правовідносини, 
за  якими  одна  сторона  передає  іншій  стороні  гроші  або 
речі,  визначені  родовими  ознаками,  з  обов’язком  остан-
ньої повернути ту ж саму кількість грошей або речей того 
ж роду та тієї ж якості. Отже, договір позики є універсаль-
ним кредитним правочином, положення про який можуть 
застосовуватись  до  всіх  інших  позикових  зобов’язань. 
Звідси  випливає,  що  договір  новації  боргу  у  позикове 
зобов’язання  регулюється  нормами,  передбаченими  для 
договору позики.

Відносини, що виникають під час новації, є специфіч-
но позиковими. Об’єкт відповідного правовідношення не 
тотожний  об’єкту  договору  позики.  Надана  законодав-
ством можливість оспорювати договір позики у зв’язку з 
відсутністю реальної передачі грошових коштів позичаль-
нику насамперед випливає із такої юридичної ознаки до-
говору позики, як реальність. Під час новації боргу у пози-
кове зобов’язання відбувається певний взаємозалік, а саме 
врахування  заборгованості  за  попереднім  зобов’язанням 
як суми позики. Таким чином, новаційний договір пози-
ки є консенсуальним правочином, а, отже, на нього не по-
ширюються  положення  законодавства  щодо  можливості 
оспорювання  договору  позики  позичальником  у  зв’язку 
з відсутністю реальної передачі коштів. Норми, передба-
чені  ст.  1046  та  ст.  1051 ЦК України  не  застосовуються 
до правовідносин новації боргу у позикове зобов’язання, 
оскільки їх зміст не відповідає специфіці таких відносин. 
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З метою усунення  неоднозначності  у  розумінні  сутності 
новації боргу у позикове зобов’язання, вбачається за необ-
хідне  запропонувати доповнити  зміст  ст.  1053 ЦК Укра-
їни  ч.  3,  яку  викласти  у  такій  редакції:  «до  зобов’язань, 
за  домовленістю  сторін  про  новацію  боргу  у  позикове 
зобов’язання  застосовуються положення про договір по-

зики,  якщо  інше не  встановлено  законом  або не  супере-
чить суті зазначених правовідносин». Таким чином, нова-
ційний договір позики буде визнаний самостійним видом 
позикового зобов’язання, подолається дискусійність щодо 
його відповідності умовам договору позики та можливості 
застосування до нього ст. 1051 ЦК України.
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ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ

Федорончук А.В.,
викладач кафедри теорії та історії держави і права 

Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Стаття присвячена дослідженню особливостей порядку укладення договору прокату. Порядок укладення договору прокату аналізу-
ється крізь призму конструкцій публічного договору та договору приєднання, оскільки така його цивільно-правова кваліфікація визначена 
на законодавчому рівні. Офертою при укладенні договору прокату є пропозиція, зроблена стороною, що пропонує договір до приєднання, 
яка містить істотні умови договору, виражає намір особи вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття та звернена до невизначеного 
кола осіб. Акцепт договору прокату повинен бути повним, безумовним та незмінним, оскільки укладення договорів шляхом приєднання 
не допускає можливості дати відповідь на інших умовах, ніж це запропоновано в оферті.

Ключові слова: порядок укладення договору прокату, публічний договір, договір приєднання, оферта, акцепт.

Федорончук А.В. / ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОКАТА / Юридический институт Прикарпатского национального универ-
ситета имени Василия Стефаника, Украина

Статья посвящена исследованию особенностей порядка заключения договора проката. Порядок заключения договора проката 
анализируется сквозь призму конструкций публичного договора и договора присоединения, поскольку такая его гражданско-правовая 
квалификация определена на законодательном уровне. Офертой при заключении договора проката является предложение, сделанное 
стороной, предлагающей договор к присоединению, которое содержит существенные условия договора, выражает намерение лица счи-
тать себя обязанным в случае ее принятия и обращено к неопределенному кругу лиц. Акцепт договора проката должен быть полным, 
безусловным и неизменным, поскольку заключение договоров путем присоединения не допускает возможности дать ответ на иных 
условиях, чем это предложено в оферте.

Ключевые слова: порядок заключения договора проката, публичный договор, договор присоединения, оферта, акцепт.

Fedoronchuk A.V. / THE PROCEDURE FOR CONTRACT HIRE / Legal institute Carpathian national university named after  
V. Stefanik, Ukraine

To date, the rental agreement is little research Ukrainian jurist. Typically, this contract design studied quite superficially, without taking into 
account the specifics of its civil qualification. It remains out of sight and researchers question concerning the features making this agreement, but 
because everything mentioned confirms the relevance.

Any civil contract has a special procedure for the conclusion that due to its legal nature. Since the Civil Code of Ukraine classified as contract hire 
treaty accession treaty and the public, there is a need for comparison and comparison of these structures in the context of contractual order contract hire.

According to Part 2 st.638 Civil Code of Ukraine, the agreement concluded by one party offers to conclude a contract (offer) in accepting 
the offer (acceptance) the other party. Therefore, both general and special procedure for the award of any contract reveals the following stages: 
offer – offer to conclude a contract and its acceptance – agreement contract for.

Contract hire can be made both orally and in writing, and the will to conclude the contract may be expressed in electronic form. Therefore, the 
proposal to conclude a contract hire may be made orally, in writing or in electronic form. A written proposal to conclude an agreement accession can 
be carried out by means of a draft treaty, and by means of a letter, telegram, teletaypohramy, etc. which contain contractual terms, including default.
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The will can be expressed in the acceptance of such actions, without the approval conditions reflected in relevant documents, signed copy 
of the contract. The adoption of the proposal can not be achieved by making conclusive action, and in the form of silence. The will at acceptance 
may be committed in electronic form.

The contract hire may be made solely on the basis of the public offer of the entrepreneur. The main condition of the offer – the principle of 
equal conditions, agreement for all consumers. The form of the offer should be established and standard, and its the ultimate nature. Accep-
tance rental contract must be complete and unconditional unchanged since the conclusion of contracts by joining does not allow the possibility  
to answer other than what has been proposed in the offer.

Key words: order contract hire, public agreement, accession treaty, offer, acceptance.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день договір 
прокату є мало дослідженим українськими цивілістами. Як 
правило,  ця  договірна  конструкція  досліджується  досить 
поверхнево, без врахування специфіки її цивільно-правової 
кваліфікації. Залишилося поза увагою дослідників і питан-
ня, що стосується особливостей укладення цього договору, 
а тому все зазначене підтверджує актуальність обраного на-
пряму дослідження.

Стан наукової розробки проблеми. Загальнотеоре-
тичні  питання  договору  прокату  розкриті  в  працях  таких 
вітчизняних та зарубіжних цивілістів, як: А.А. Телестакова, 
В.В.  Мартин,  Н.В.  Хащівська,  Г.А.  Осетинська,  Л.Л.  Та-
расенко, М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, О.С. Йоффе, 
О.А. Красавчиков, Н.А. Барінов та багато інших.

Мета і завдання статті. Метою  та  завданнями  даної 
статті є дослідження порядку укладення договору прокату. 

Основний матеріал. Будь-який цивільно-правовий до-
говір має свій особливий порядок укладення, який зумов-
лений його правовою природою. Наприклад, В.В. Денисюк 
під порядком укладення договору розуміє законодавчо ви-
значений  спосіб  дій  суб’єктів  договірних  правовідносин, 
спрямований  на  виникнення  договірного  зобов’язання  та 
визначення його змісту [1, с. 306].

 Оскільки у ЦК України договір прокату кваліфіковано 
як договір приєднання та публічний договір, існує необхід-
ність у зіставленні вказаних договірних конструкцій у роз-
різі порядку укладення договору прокату. 

Для договору прокату як договору приєднання є харак-
терним  спеціальний  порядок  укладення,  який  полягає  в 
тому, що процедура узгодження зводиться лише до однієї 
можливості  –  приєднатися  чи  ні  до  запропонованого  до-
говору.  Усі  автори,  які  так  чи  інакше  торкалися  проблем 
договору  приєднання,  справедливо  стверджували,  що 
«критерієм виділення договору приєднання з усіх цивільно- 
правових договорів є спосіб укладення договору» шляхом 
приєднання [2, с. 323]. 

У  будь-якому  цивільно-правовому  договорі  виражена 
воля двох або більше сторін. Процес формування єдиного 
волевиявлення, що виражає загальну волю сторін договору 
приєднання, має свої особливості. На думку О.В. Лехкар, 
специфіка договору приєднання полягає в тому, що в разі 
єдиного волевиявлення сторін договору частка волі кожної 
з них є різною. Більшою мірою в спільному волевиявленні 
сторін  відображена  воля  лише  однієї  сторони  договору  – 
тієї, яка розробила та запропонувала до укладення договір. 
Воля іншої сторони обмежилась згодою на укладення дого-
вору на запропонованих умовах [3, с. 47]. Із цього приводу 
В. Крат зазначає, що в договорах приєднання зберігається 
лише  зовнішня  форма  домовленості,  оскільки  вільною  в 
цьому випадку є воля тільки однієї зі сторін – тієї, яка ви-
користовує для укладення договору формуляр [4, с. 50]. 

У свою чергу, публічний договір являє собою не договір 
як домовленість  сторін,  а порядок укладення  і  виконання 
договору,  спрямований  на  правовідносини,  які  зумовлені 
публічним характером діяльності підприємця.

Відповідно до ч.  2.  ст.  638 ЦК України,  договір  укла-
дається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір 
(оферти)  і  прийняття  пропозиції  (акцепту)  другою  сто-
роною  [5]. Тому  як  загальний,  так  і  спеціальний порядок 
укладення будь-якого договору дає змогу виділити такі ста-
дії: оферта – пропозиція укласти договір, її акцепт – згода 
укласти договір на запропонованих в оферті умовах. 

До  оферти  пред’являється  низка  вимог,  які  закріплені 
у ст. 641 ЦК України і дотримання яких є необхідним для 
визнання певної пропозиції офертою. Ці вимоги рівною мі-
рою  стосуються  як  порядку  укладення  договорів шляхом 
узгодження умов,  так  і  укладення договорів шляхом при-
єднання до умов, запропонованих однією стороною.

Аналізуючи зміст ст. 641 ЦК України, ми можемо виді-
лити три ознаки оферти:

– пропозиція повинна бути адресована конкретній особі 
(іноді пропозицію може бути адресовано необмеженій кіль-
кості осіб);

– оферта повинна містити всі істотні умови майбутньо-
го договору;

–  пропозиція  має  підтверджувати  твердий  намір  офе-
рента вважати себе зобов’язаним у разі її прийняття. 

Оферта у договорі приєднання відрізняється від звичай-
ної оферти. Нарівні із загальними ознаками, якими харак-
теризується будь-яка оферта, у договорах приєднання вона 
має  спеціальні обов’язкові ознаки: усталена  (постійна)  та 
стандартна форма, а також ультимативний характер зробле-
ної пропозиції [6, с. 11].

Відповідно до ст. 641 ЦК України пропозицію укласти 
договір може зробити кожна зі сторін майбутнього догово-
ру. Договір приєднання є винятком  із цього правила. При 
укладенні договорів шляхом приєднання одна сторона фор-
мулює умови, а інша може тільки приєднатися до зробленої 
пропозиції. Тобто, на відміну від загальноприйнятої ситуа-
ції, оферентом у договорах приєднання може бути тільки та 
сторона, яка визначає свої умови у формулярах або інших 
стандартних формах і пропонує їх до приєднання. У свою 
чергу сторона, яка приєднується, може лише звернутися з 
пропозицією направити їй оферту. На підставі цього, вра-
ховуючи особливості договору прокату як договору приєд-
нання, ми можемо зробити висновок, що за договором про-
кату оферентом може бути тільки наймодавець.

Вказаний висновок стосується, в тому числі, і випадків, 
коли шляхом приєднання укладаються публічні договори. 
У публічних договорах, укладених шляхом приєднання, на 
нашу  думку,  оферентом може  бути  тільки  сторона  –  під-
приємець, що взяла на себе обов’язок здійснювати продаж 
товарів, виконання робіт, надання послуг та передання май-
на у тимчасове користування. Інша сторона публічного до-
говору – споживач – може лише звернутися з пропозицією 
направити їй оферту. 

Оферта у договорі прокату є публічною, а отже, пови-
нна містити всі істотні умови договору та бути зверненою 
до невизначеного кола осіб.

Радянськими  вченими  висловлювалася  думка,  що  пу-
блічну оферту може зробити не тільки наймодавець, але й 
громадянин-замовник  (наймач)  [7,  с.  93]. Проте  у  раніше 
чинному законодавстві договір побутового прокату був ква-
ліфікований тільки як публічний договір.

Поняття  публічної  пропозиції  міститься  в  ст.  699 
ЦК  України,  яка  стосується  договору  купівлі-продажу. 
На  думку  С.О.  Бородовського,  недоцільно  передбачати 
публічну  оферту  лише  для  одного  виду  договору,  тому  
ст.  699  ЦК  необхідно  скасувати,  а  натомість  прийняти 
статтю 641-1 ЦК «Публічна пропозиція укласти договір» 
і  викласти  її  в  такій  редакції:  «1.  Публічною  пропози-
цією укласти  договір  є  звернена  до необмеженого  кола 
осіб пропозиція про укладення договору, що містить усі 
істотні умови майбутнього договору, виражає згоду офе-
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рента бути пов’язаним  її  умовами та вимагає повного  і 
безумовного її акцепту» [8, с. 10].

Порівнюючи публічний договір та договір приєднання, 
В.І. Дрішлюк дійшов висновку, що публічний договір і до-
говір приєднання є самостійними інститутами, які можуть 
застосовуватись  у  цивільно-правових  відносинах  як  від-
окремлено, так і в сукупності, доповнюючи один одного [9, 
с. 11]. Ми підтримуємо дану позицію і вважаємо, що при 
укладенні  договору  прокату,  завдяки  поєднанню  особли-
востей цих договірних конструкцій, оферта стає більш ви-
значеною та стабільною.

Оскільки у  договорі  прокату  оферентом виступає під-
приємець, то у разі акцептування його пропозиції наймачем 
підприємець  не  може  відмовитись  від  оформлення  дого-
вору  і  зобов’язаний укласти його. Така ситуація є виклю-
ченням  із  цивільно-правового  принципу  про  свободу  до-
говору, оскільки в публічному договорі він має обмежену 
сферу застосування. Підприємець, який займається здачею 
речей побутового призначення у прокат, може відмовитися 
від  укладення договору лише  тоді,  коли надання послуги 
виходить за межі статутної діяльності або перевищує його 
виробничі (технологічні) можливості [10]. У разі необґрун-
тованої відмови підприємця від укладення публічного до-
говору  він  має  відшкодувати  збитки,  завдані  споживачеві 
такою відмовою. 

Визначаючи  порядок  укладення  публічного  договору, 
слід враховувати положення ч. 2 ст. 633 ЦК України, відпо-
відно до якої умови публічного договору встановлюються 
однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом 
надано відповідні пільги. «Принцип рівних умов» у публіч-
ному договорі передбачає обов’язок підприємця щодо вста-
новлення однакових цін, асортименту, якості товару, послуг, 
робіт та ін. для всіх споживачів, які звертаються до нього з 
метою укладення договору.

За загальним правилом підприємець повинен устано-
вити рівні умови в публічному договорі, а його обов’язок 
щодо надання пільг і знижок окремим категоріям спожи-
вачів має випливати  із закону. Підприємець не має пра-
ва  надавати  переваги  одному  споживачеві  перед  іншим 
щодо укладення публічного договору, якщо інше не вста-
новлено  законом. Якщо ж нормативного  акта,  який  ви-
значає категорії споживачів із певними перевагами щодо 
інших немає,  то  споживачі  є  рівними між собою у всіх 
відносинах.

З огляду на принцип «рівних умов» та оскільки підпри-
ємець  заінтересований в  отриманні прибутку від надання 
речей  у  користування,  передбачається,  що  здебільшого 
оферентом виступає саме він. Підприємець має можливість 
контролювати  дотримання  принципу  «рівних  умов»  при 
укладенні договору. У разі, якщо з офертою виступить спо-
живач, то умови, які він буде пропонувати підприємцю під 
час укладення договору, майже стовідсотково будуть супер-
ечити  умовам  аналогічного  договору,  який  пропонує  під-
приємець, або умовам, які пропонував інший споживач. У 
такому випадку підприємцю не залишиться іншого виходу, 
як запропонувати нову оферту. Тепер уже від споживача за-
лежатиме вирішення питання, чи укладати відповідний до-
говір. Вимагати укладення договору на його умовах він не 
вправі, а підприємець не повинен погоджуватися, оскільки 
інакше будуть порушені права  інших споживачів на рівні 
умови в публічному договорі.

Договір прокату може бути укладений  як  в  усній,  так 
і в письмовій формі, а також волевиявлення на укладення 
договору може бути виражене в електронній формі. Тому 
пропозиція укласти договір прокату може бути зроблена в 
усній, письмовій або електронній формі.

Письмова пропозиція укласти договір приєднання може 
здійснюватися  як шляхом  направлення  проекту  договору, 
так і шляхом направлення листа, телеграми, телетайпогра-
ми  тощо,  які містять  договірні  умови,  в  тому  числі  стан-
дартні.

Другою стадією укладення договору прокату є акцепт – 
відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти дого-
вір, про її прийняття.

До  акцепту  також  пред’являються  певні  вимоги.  Так, 
відповідно до ст. 642 ЦК України прийняття пропозиції по-
винне бути повним (тобто виражати згоду стосовно всього, 
про що зазначено в оферті) та безумовним (не містити до-
даткових умов). Відповідно до ст. 646 ЦК України відповідь 
на інших умовах, ніж запропоновано в оферті, є відмовою 
від  одержаної  пропозиції  і  водночас  новою  пропозицією 
особі,  яка  зробила  попередню  пропозицію  (за  умови  до-
тримання вищезазначених вимог). Аналізуючи ст. 634 ЦК 
України, ми можемо  зробити  висновок, що  повне  та  без-
умовне прийняття пропозиції є наступним та кінцевим ета-
пом  укладення  договору  прокату,  оскільки  укладення  до-
говорів шляхом приєднання не допускає можливості дати 
відповідь на інших умовах, ніж це запропоновано в оферті.

Відповідно  до  ст.  638 ЦК України  договір  вважається 
укладеним  лише  після  досягнення  згоди  з  усіх  істотних 
його умов. Погодження із запропонованими умовами вклю-
чає в себе ознайомлення зі змістом таких умов та виявлення 
згоди на їх прийняття.

На противагу загальноприйнятій процедурі узгодження 
договірних умов у договорах приєднання процес узгоджен-
ня  запропонованих  умов  зводиться  до  ознайомлення  з  їх 
змістом  та  виявлення формальної  згоди на  укладення до-
говору в цілому. Проте зміст договору приєднання можуть 
становити умови, визначені на розсуд обох сторін та пого-
джені ними (наприклад, строк договору прокату може бути 
визначений  на  підставі  домовленості  між  наймодавцем  і 
наймачем, але цей строк не може перевищувати загального 
максимального строку, який визначив наймодавець). 

Волевиявлення  при  акцепті  може  виражатися  в  таких 
діях: погодження умов без відображення у відповідних до-
кументах, підписання екземпляру договору.

Прийняття пропозиції не може бути здійснене шляхом 
вчинення  конклюдентних  дій,  а  також  у формі мовчання. 
Волевиявлення при акцепті може бути вчинене в електро-
нній формі. 

У договорах приєднання, з огляду на поширену стандарт-
ну  письмову  форму  оферти,  найчастіше  зустрічається  ак-
цепт, зроблений шляхом підписання екземпляру договору, та 
акцепт, вчинений окремим документом. При цьому важливе 
значення має правильне визначення моменту завершення вчи-
нення правочину, оскільки саме він фіксує настання бажаних 
правових наслідків. При письмовому оформленні правочину 
таким моментом може бути скріплення на відповідному пись-
мовому документі власноручним підписом наймача зафіксо-
ваних  у  ньому  умов,  необхідних  для  настання  відповідних 
правових наслідків. Договір,  який укладає юридична особа, 
підписується особами, уповноваженими на це її установчими 
документами,  дорученням,  законом  або  іншими  актами  ци-
вільного законодавства, та скріплюється печаткою. 

Висновок. Підсумовуючи вищезазначене, можна зазна-
чити,  що  договір  прокату  може  бути  укладений  виключ-
но  на  підставі  публічної  оферти  підприємця,  яка,  у  свою 
чергу,  може  бути  зроблена  у  письмовій,  усній  формі  або 
за допомогою електронного засобу зв’язку. Головна умова 
оферти  –  дотримання  принципу  «рівних  умов»  договору 
для всіх споживачів. Форма оферти має бути усталеною та 
стандартною, а її характер – ультимативним. 

Таким чином, офертою при укладенні договору прокату 
є пропозиція, зроблена стороною, що пропонує договір до 
приєднання,  яка містить  істотні  умови  договору,  виражає 
намір особи вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття 
та звернена до невизначеного кола осіб.

Що  стосується  акцепту  договору  прокату,  то  він  по-
винен  бути  повним,  безумовним  та  незмінним,  оскільки 
укладення договорів шляхом приєднання не допускає мож-
ливості  дати  відповідь на  інших умовах,  ніж це  запропо-
новано в оферті.
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку сфе-
ри послуг потребує якнайефективніших кроків законодав-
ця  з удосконалення правового підґрунтя  їх регулювання. 
Більш того, процеси гармонізації українського приватно-
правового законодавства, що відбуваються сьогодні, голо-

вним чином спрямовані на вдосконалення правового ста-
новища споживача, що поступово утверджується в статусі 
основного суб’єкта сфери послуг.

Одним із важливих напрямів розвитку прав спожива-
ча є сфера залізничних перевезень, де споживач отримує 
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статус пасажира та бере участь у договірних відносинах із 
перевізником.

Правове  регулювання  та  утвердження  деяких  осно-
вних прав пасажирів у даних договірних відносинах, ви-
роблення чітких механізмів їх реалізації та захисту потре-
бує особливої уваги з боку законодавця. Використання ж 
порівняльно-правового  методу  в  дослідженні  означених 
відносин  сприятиме  розширенню  можливостей  пошуку 
досконалих підходів правового регулювання.

Ступінь розробленості теми. Окремі  аспекти  гаран-
тування прав пасажирів у своїх працях досліджували такі 
автори, як М .О. Тарасов, Г. О. Мікрюкова, В. В. Залесь-
кий, В. А. Єгіазаров, А. О. Мінченко, Г. В. Самойленко,  
Д. С. Абрикосов, С. О. Сумкін та інші вчені.

Разом  із цим в умовах  гармонізаційних процесів, що 
відбуваються в законодавстві України, актуальність дослі-
дження відкривається з нового боку.

Мета дослідження  – проведення порівняльно-право-
вого  аналізу  вітчизняного  і  зарубіжного  законодавства  з 
питань, що регулюють забезпечення прав залізничних па-
сажирів,  задля вдосконалення механізмів  їх реалізації та 
захисту.

Виклад основного матеріалу. Основні цінності соці-
альної  правової  держави,  як  правило,  знаходять  своє  ві-
дображення  у  правах,  гарантованих  споживачам  у  сфері 
послуг. Транспортне ж обслуговування населення займає 
чи не найбільш пріоритетне місце в останній. Базові права 
пасажирів  у  цивільному  законодавстві  України  зосеред-
жені  в  ст.  911 ЦК України  та  знаходять  свій  розвиток  у 
численних  галузевих  нормативно-правових  актах,  спря-
мованих на регулювання відносин  із перевезень тим або 
іншим видом транспорту.

Вектор  розвитку  держави  Україна  на  сьогодні  спря-
мований  на  європейські  цінності  та  європейські  правові 
традиції, що, у свою чергу, має спричиняти й активні та 
цілеспрямовані програмні дії з приведення законодавства 
України у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Первинні кроки у напрямі гармонізації транспортного 
законодавства  були  зроблені  Міністерством  транспорту 
та зв’язку України шляхом затвердження «Засад адаптації 
транспортного  законодавства  України  до  законодавства 
Європейського Союзу» від 18.02.2006 № 153 [1], які визна-
чили  основні  пріоритетні  напрями  уніфікації  законодав-
чої  системи регулювання діяльності  транспорту України 
згідно із законодавчими нормами та правилами Європей-
ського Союзу. Це знайшло відображення, зокрема, в таких 
завданнях  із  досягнення  цілей  і  напрямів  реформування 
залізничного транспорту, як адаптація чинного законодав-
ства України  стосовно  розвитку  і  функціонування  заліз-
ничного транспорту до законодавства Європейського спів-
товариства; забезпечення соціального захисту працівників 
та  безпечного  функціонування  залізничного  транспорту 
та зниження його негативного впливу на навколишнє при-
родне середовище тощо.

«Зважаючи  на  те,  що  залізничний  пасажир  є  більш 
слабкою стороною в договорі перевезення, права пасажи-
рів в цьому відношенні мають бути гарантовані», – саме 
така  першочергова  теза  стала  основою  для  розроблення 
Положення  Регламенту  (ЄС)  Європейського Парламенту 
та Ради від 23 жовтня 2007 року №1371/2007 «Про права 
та обов’язки пасажирів залізничного транспорту» [2]. Та-
кож наголошено на тому, що в рамках спільної транспорт-
ної  політики  важливим  є  гарантування  прав  споживачів 
для  пасажирів  залізничного  транспорту  та  підвищення 
якості й ефективності залізничних пасажирських переве-
зень із тим, щоб сприяти збільшенню частки залізничного 
транспорту щодо інших видів транспорту.

Такі прийняті до уваги під час прийняття Регламенту 
тези, безперечно, створюють можливості для правильного 
спрямування  вектору  розвитку  залізничного  законодав-
ства ЄС у сфері гарантування прав пасажирів.

Разом із цим, як зазначається у наукових розробках, «не-
зважаючи  на  досить  значні  кількісні  показники  пасажир-
ських перевезень залізничним транспортом, якість послуг, 
що надаються пасажирам, не завжди є належною. Ця обста-
вина  зумовлює  необхідність  вироблення  конструктивних 
рішень і рекомендацій щодо підвищення правових гарантій 
інтересів пасажирів у сфері якісного надання перевізником 
комплексу  послуг  відповідного  рівня  комфортності,  ство-
рення ефективних механізмів їх забезпечення» [3, с. 1].

Єдиним шляхом для досягнення позитивної динаміки 
у вирішенні даного питання (звичайно, окрім матеріальної 
складової)  є  закріплення  у  внутрішньому  законодавстві 
України відповідних стандартів комфортності залізничних 
перевезень та якості надання цих послуг. Варто зазначи-
ти, що сучасні умови розвитку суспільства спричиняють 
певні  тенденції,  за яких комфортність у перевезеннях та 
якісне обслуговування пасажирів виходять на один рівень 
із безпекою та своєчасністю і є одними з найважливіших 
умов, на які очікує споживач, приєднуючись до договору 
перевезення.

Поряд  із  цим  одним  з  основних  напрямів  розвитку 
законодавство ЄС та Республіки Польща визначає діяль-
ність,  пов’язану  із  забезпеченням  безпеки  залізничних 
пасажирів під час перевезення. Так, згідно зі ст. 776 Ци-
вільного кодексу Республіки Польща  [4], перевізник має 
обов’язок  надати  пасажирові  транспорт  відповідно  до 
умов безпеки і гігієни такої вигоди, які з погляду на види 
транспорту є необхідними.

Реалії  нинішньої  політичної,  соціальної,  суспільної 
нестабільності в Україні створюють передумови для дис-
кусій у громадських та наукових площинах щодо важли-
вості  забезпечення  безпеки,  гарантування  недоторкан-
ності  таких  цінностей,  як  життя  та  здоров’я  людини  і 
громадянина, що, у свою чергу, породжує прийняття низ-
ки норм та внесення певних пропозицій як змін до чинно-
го законодавства, пов’язаних з утіленням даних позицій. 
Прикладом  цього  є,  зокрема,  обговорення  законодавчих 
та суспільних ініціатив щодо можливості громадян мати у 
власності вогнепальну зброю.

Деякі  існуючі  підходи  до  забезпечення  безпеки  гро-
мадян  на  залізничному  транспорті  також  перебувають 
у процесі реформування. Так, п. 66 Постанови КМУ від 
19.03.1997 № 252 «Про порядок обслуговування громадян 
залізничним  транспортом»  [5]  встановлює, що  «охорона 
громадського порядку та безпеки пасажирів на залізнично-
му транспорті здійснюється працівниками міліції». Варто 
звернути увагу на те, що в даній нормі термін «транспорт-
на міліція» було замінено на термін «міліція», що, у свою 
чергу, по-перше, є втіленням положень ЗУ «Про внесення 
змін до деяких  законодавчих актів України щодо рефор-
мування  органів  внутрішніх  справ»  від  12.02.2015,  від-
повідно  до  якого  було  ліквідовано  транспортну міліцію, 
по-друге, створює певну невизначеність у механізмі спів-
відношення та виконуваних функцій міліцією та створе-
ною Державною службою України з безпеки на транспор-
ті, на яку, відповідно до Положення про Державну службу 
України з безпеки на транспорті  [6], покладено функцію 
забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  без-
пеки на транспорті.

Цілком  зрозуміло,  що,  новостворений  орган  не  ви-
конує функцій щодо забезпечення охорони громадського 
порядку у потягах, на  залізничних вокзалах  та  станціях. 
Такі обов’язки залишені у віданні міліції, яка, проте, вже 
позбавлена свого окремого спеціалізованого підрозділу – 
транспортної міліції. Як таке реформування відобразиться 
на забезпеченні громадського порядку та безпеки пасажи-
рів,  чи  буде  в  подальшому  створено  окрему  структурну 
одиницю у складі органів внутрішніх справ на заміну лік-
відованої – це питання залишається відкритим.

У Республіці Польща нагляд та контроль за діяльністю 
структурних підрозділів, що забезпечують безпеку заліз-
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ничних  пасажирів,  здійснює  орган  управління  залізнич-
ним транспортом (п. 2 ст. 74 Закону РП «Про залізничний 
транспорт»  [7]). На  залізничних вокзалах,  станціях дану 
функцію  здійснюють  так  звані  «стражі  охорони  громад-
ського порядку на залізничному транспорті», які діють на 
підставі Закону РП «Про залізничний транспорт» [7]. Це 
типовий приклад  української  транспортної міліції,  яка  у 
нас існувала.

Найбільший тиск норм, що зобов’язують, як в Україні, 
так  і  в  Республіці  Польща  спрямований  на  забезпечення 
доступу  до  залізничного  транспорту  осіб  з  обмеженими 
фізичними можливостями (інвалідів), відповідальності пе-
ревізників, а також належного розгляду скарг і пропозицій.

Так, відповідно до п. 1 ст. 19 Розпорядження Європей-
ського  Парламенту  і  Ради  від  23.10.2007  [2],  залізничні 
підприємства і управляючі станції за активної участі пред-
ставників організації осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями  визначають  недискримінуючі  принципи,  що 
стосуються користування послугами із перевезень особа-
ми  з обмеженими фізичними можливостями, на підставі 
яких  вони можуть,  наприклад,  зарезервувати  квитки  без 
додаткової плати.

У  свою  чергу  залізничне  підприємство,  продавець 
квитків  або  туристичний  оператор не можуть  відмовити 
таким особам у придбанні квитків або вимагати супрово-
дження іншої особи, яка б доглядала за ними.

Безпосередньо персонал як на залізничній станції, так 
і на потязі забезпечує для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями  надання  допомоги  в  такий  спосіб,  щоб 
такі особи були здатними сісти до від’їжджаючого потягу, 
пересісти до зв’язаного потягу або зійти з потягу у разі, 
якщо особа придбала квиток ще на один потяг.

Українське  законодавство  також  містить  низку  про-
гресивних  норм,  спрямованих  на  забезпечення  прав  та 
інтересів  осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями 
(Розділ  38  Правил  перевезення  пасажирів,  багажу,  ван-
тажобагажу  та  пошти  залізничним  транспортом України 
[8] «Особливості перевезення інвалідів»), однак нинішній 
стан рухомого складу, матеріальна складова підприємств 
залізничного  транспорту  залишає  такі  норми  у  статусі 
спрямованих на перспективу.

У  Розпорядженні  Європейського  Парламенту  і  Ради 
від 23.10.2007 також встановлюються умови, за яких може 
бути  надана  допомога  інвалідам  чи  особам  з  обмежени-
ми фізичними можливостями. Так, зокрема, зазначається, 
що  залізничне підприємство, що  управляє  станцією,  по-
стачальник квитків або туристичний оператор мають бути 
повідомлені  за 48 годин до надання такої допомоги. До-
помога надається  за  умови,  якщо  інвалід  з’явиться  в  за-
значеному пункті не пізніше ніж за 60 хвилин до початку 
подорожі. У разі, якщо не було встановлено терміну, коли 
особа повинна з’явитися, то таким часом слід вважати 30 
хвилин до моменту початку подорожі.

Цікавим  нововведенням  у  транспортному  законодав-
стві Польщі  є  те, що  під  час  придбання  квитка  особою, 
яка хоче скористатися пільговим проїздом на залізнично-
му транспорті, споживач повинен надати документ, який 
підтверджує її право на отримання субсидій при користу-
ванні даним видом транспорту. Порядок та розмір субси-
дій  визначає  Міністерство  фінансів  Республіки  Польща 
[9]. Тобто на  підставі  вищезазначеного  документу  особа 
має можливість придбати квиток зі знижкою.

В Україні ж, якщо особа бажає скористатися відповід-
ними пільгами на проїзд, вона подає документ, який під-
тверджує таке право, згідно з Переліком категорій осіб, які 
мають право на пільговий проїзд. Це може бути студент-
ський квиток, посвідчення ветерана праці чи ветерана ві-
йни тощо.

Вагоме  значення  в  питанні  гарантування  прав  заліз-
ничних пасажирів також мають норми, пов’язані з відпо-
відальністю залізничного перевізника.

Згідно  зі  ст.  920  ЦК  України,  у  разі  порушення 
зобов’язань, що випливають із договору перевезення, сто-
рони несуть відповідальність, встановлену за домовленіс-
тю сторін, якщо інше не встановлено ЦК України, іншими 
законами, транспортними кодексами (статутами). ЦК Укра-
їни та й взагалі законодавство про залізничний транспорт 
надають  перевізнику  право  в  односторонньому  порядку 
встановлювати  правила  та  умови  договору  перевезення. 
Проте, надаючи перевізнику таке право, водночас законода-
вець захищає більш слабку сторону даного зобов’язання – 
пасажира, прописуючи на рівні ЦК України його основні 
права (ст. 911) та передбачаючи відповідальність перевізни-
ка за порушення цих прав (ст.ст. 922, 924, 928 тощо).

Так, наприклад, нормами ЄС важливе значення нада-
ється  своєчасності  доставки  пасажира  до  місця  призна-
чення, тобто строкам у договорі перевезення. Зокрема, за 
законодавством  Республіки  Польща,  одним  із  виразних 
зобов’язань  залізничного  підприємства  (перевізника)  є 
обов’язок  виплати  відшкодування  в  разі  спізнення  по-
тягу на  60  хвилин.  З  певними  застереженнями,  визначе-
ними  в  положеннях,  спізнення  потягу  на  60-119  хвилин 
зобов’язує  перевізника  повернути  залізничному  пасажи-
рові 25 % вартості квитка; спізнення, що перевищує межі 
120 хвилин, означає повернення вже 50 % вартості квитка 
(ст.17 Розпорядження) [2]. Якщо пасажир придбав квитки 
в обидві сторони, то компенсація за затримку або повер-
нення розраховується на підставі половини ціни, оплаче-
ної за квиток.

Компенсація за затримку потягу в будь-якому випадку 
виплачується незалежно від причини його затримки і роз-
раховується стосовно ціни, яку пасажир фактично сплатив 
за придбаний квиток.

Особи мають право не тільки на фінансове відшкоду-
вання в разі запізнення потягу, а й, згідно з §12 Карти прав 
пасажирів  [11], право на безкоштовну  їжу  і напої  відпо-
відно до часу очікування, проживання в готелі або іншому 
місці, а також на інший транспорт, у разі якщо потяг був 
зупинений на трасі через неполадки.

Проблематика  відповідальності  залізничного  переві-
зника за прострочення виконання зобов’язання з переве-
зення пасажирів за українським законодавством вже була 
предметом наукових досліджень  [12]. Зроблені висновки 
дозволяють вести мову про те, що система такої відпові-
дальності є недосконалою і, по суті, відображає привіле-
йоване положення перевізника перед споживачем.  І хоча 
за  низку  порушень  строків  перевезення  перевізник  має 
здійснювати відшкодування вартості проїзду, однак поло-
ження норм ЦК України так і не знаходять свого відобра-
ження у галузевих актах підприємств залізничного тран-
спорту. Зокрема, це стосується імплементації норм ст. 922 
ЦК України,  якою передбачається обов’язок перевізника 
зі сплати пасажирові штрафу за затримку у відправленні 
транспортного засобу, що перевозить пасажира, або запіз-
нення у прибутті такого транспортного засобу до пункту 
призначення.  На  сьогодні  ж  транспортне  законодавство 
України обмежується лише поверненням вартості квитка, 
та й то лише з певними умовами.

Це демонструє  і судова практика. Так, Комунарський 
районний суд м. Запоріжжя вирішив частково задовольни-
ти позов громадянки України та стягнути з ДП «Придні-
провська залізниця» на користь позивача суму матеріаль-
них збитків у розмірі 3973 грн. 20 копійок (вартість одного 
квитка на літак).

Перевізник  порушив  договір  перевезення,  не  вра-
хувавши, що з переводом часу в Україні на одну  годину 
вперед змінюється час прибуття. Позивача при придбанні 
квитка, відповідно, не було проінформовано, через що по-
зивач разом із чоловіком не встигли на літак і були виму-
шені понести додаткові витрати. Тому, згідно з чинним за-
конодавством, відповідача було зобов’язано відшкодувати 
завдані ним збитки [13].
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Крім того, механізми відшкодування моральної шкоди 
та інших непрямих втрат, завданих подібними незручнос-
тями, нині фактично відсутні.

Взагалі ж, аналіз європейського законодавства з пози-
ції окремих питань відповідальності сторін за невиконан-
ня чи неналежне виконання умов договору  залізничного 
перевезення  демонструє  досить  однозначний  підхід  за-
конодавця до чіткої диференціації порушень та створення 
системи штрафів і негативних обтяжень для сторони, що 
порушила своє зобов’язання.

Такі позиції знаходять своє відображення також і в пи-
таннях відповідальності залізничного перевізника за пев-
ні відхилення у доставці багажу.

Так,  згідно з нормами Розпорядження Європейського 
Парламенту  та Ради «Про права  та  обов’язки пасажирів 
залізничного  транспорту»,  пасажир  має  право  на  від-
шкодування  в  разі  загублення  багажу,  його  пошкоджен-
ня  або  спізнення  в  його  видачі.  Наприклад,  якщо  особа 
отримала багаж із 10-денним затриманням, то перевізник 
зобов’язаний заплатити за кожен день прострочення з мо-
менту,  коли  особа  звернулася  за  поверненням  речі. Ціна 
відшкодування  є  різною.  У  разі,  коли  особа  доведе,  що 
внаслідок спізнення була заподіяна шкода багажу, розмір 
відшкодування не повинен перевищувати 0.80 розрахун-
кової одиниці за кілограм маси брутто або 14 розрахунко-
вих одиниць багажу, виданого із запізненням. Якщо особа 
не доведе вищезазначеного, то розмір становитиме відпо-
відно 0.14 розрахункової одиниці за кілограм маси брутто 
та 2.80 розрахункових одиниць багажу [2].

Визначаючи межі відповідальності перевізника за не-
достачу, втрату, псування або пошкодження багажу, укра-
їнський законодавець у ст. 127 Статуту залізниць України 
[14] встановлює розміри такої відповідальності.

Разом із цим встановлюється, що перевізник несе від-
повідальність лише в межах вартості перевезеного бага-
жу і лише за наявності його вини. А отже, що стосується 
розміру  та меж  відповідальності,  в  даному  випадку  від-
повідальність перевізника має обмежений характер. Так, 
відповідно до ст. 113 Статуту залізниць України за незбе-

реження  (втрату, нестачу, псування  і пошкодження) при-
йнятого до перевезення  вантажу,  багажу,  вантажобагажу 
залізниці несуть відповідальність у розмірі фактично за-
подіяної  шкоди,  якщо  не  доведуть,  що  втрата,  нестача, 
псування,  пошкодження  виникли  з  незалежних  від  них 
причин.

Таким  чином,  надаючи  право  пасажиру  лише  на  від-
шкодування реальних збитків  (втрати, яких особа зазнала 
у  зв’язку  зі  знищенням  або  пошкодженням  речі,  а  також 
витрати, які особа зробила або мусить зробити для віднов-
лення свого порушеного права – п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК Украї-
ни), законодавець позбавляє його права на відшкодування 
тих доходів, які він міг би реально одержати за звичайних 
обставин, якби його право не було порушене (упущена ви-
года),  тобто  якби  перевізник  не  порушив  зобов’язання  з 
перевезення багажу пасажира. Дане положення про обме-
жену відповідальність перевізника є  своєрідним захистом 
його майнових інтересів. Пов’язати це можна знову ж таки 
зі  специфікою  договору  приєднання,  в  якому  свої  права, 
обов’язки, відповідальність за  їх порушення тощо переві-
зник встановлює самостійно. Однак, незважаючи на те, що 
дані  межі  відповідальності  перевізника  вже  протягом  до-
сить довгого періоду є прийнятими законодавцем за норму, 
вважаємо за необхідне не погодитися з тим, що вони є при-
йнятними для застосування до даних правовідносин. Пере-
візник, не враховуючи можливості виникнення можливих 
збитків у пасажирів через неналежне виконання ним своїх 
зобов’язань за договором перевезення багажу, даною нор-
мою обмежує їхні права та законні інтереси.

Таким чином, слід докорінно переглянути інститут об-
меженої відповідальності перевізника, яку, по суті, він сам 
для себе і встановив.

Висновки. Проведений  порівняльний  аналіз  норм, 
спрямованих  на  гарантування  та  захист  прав  залізнич-
них пасажирів України та Республіки Польща, дав змогу 
окреслити коло основних проблемних питань, вирішення 
яких матиме вирішальне  значення для  інтеграції  україн-
ського приватного права до європейського правового про-
стору.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЦЬ 
ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В ТРАНСПОРТНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Кадала В.В.,
к.ю.н., доцент кафедри цивільного та господарського права 

Донецький юридичний інститут МВС України

Стаття присвячена дослідженню ґенези залізничного транспорту України та його місця в транспортному комплексі. Залізничний 
транспорт є одним із видів транспорту, які з’явилися відносно нещодавно. За цей час обсяги вантажів та пасажирів, які перевозяться за 
його допомогою, значно перевищили відповідні обсяги з інших видів транспорту. Виявлено, що зайняти домінуюче місце в транспортному 
комплексі залізницям дав змогу ряд чинників.

Ключові слова: залізничний транспорт, перевезення, розбудова мережі залізниць, сучасний стан залізниці, інтеграція залізничних 
систем.

Кадала В.В. / ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ИХ МЕСТО В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ /  
Донецкий юридический институт МВД Украины, Украина

Статья посвящена исследованию генезиса железнодорожного транспорта Украины и его места в транспортном комплексе. Желез-
нодорожный транспорт является одним из видов транспорта, которые появились относительно недавно. За это время объемы грузов 
и пассажиров, которые стали перевозиться с его помощью, значительно превысили соответствующие объемы по другим видам транс-
порта. Выявлено, что занять доминирующее положение в транспортном комплексе железным дорогам позволил ряд факторов.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, перевозка, постройка сети железных дорог, современное состояние железных до-
рог, интеграция железнодорожных систем.

Kadala V.V. / HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE RAILWAYS AND THEIR PLACE IN THE TRANSPORT COMPLEX OF UKRAINE /  
Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Donetsk, Ukraine

The article is devoted to the study of the Genesis of railway transport of Ukraine and its place in the transport sector. Railway transport is one 
of the modes of transport that have appeared relatively recently. During this time the volumes of cargo and passengers that were transported with 
the help of significantly outperformed other forms of transport. It is revealed that to occupy a dominant position in the transport sector the Railways 
have allowed a number of factors, main among which are: higher throughput and capacity combined with high loading capacity vehicles; the pos-
sibility of establishing direct transport links between industrial districts; the relatively high speed of movement and the possibility of transportation 
of cargoes of various nature; the ability to carry traffic regardless of the time of transportation, weather conditions.

The advent and development of railroads occurred due to a certain achievement of mankind in science and technology and of the transporta-
tion of certain volumes of freight and passenger traffic. In the future, this development contributed to the placement and development of individual 
industries and entire communities and their agglomerations.

The main network of railway lines and transportation hubs have developed in the Russian Empire and in Soviet times. At the present stage of 
the railroad retain its leading position in the carriage of goods and passengers. Immediate perspective directions of development of rail transport 
is the construction of high-speed rail lines, development of major transport hubs with the interaction with other modes of transport. In addition to 
domestic Railways are facing big challenges including the choice of an effective model of reform, the return of or compensation for the property 
destroyed or is on the temporarily occupied territories, the security distribution due to the increased risk of terrorist attacks on Railways, optimiza-
tion of costs and improvement of profitability of the Railways.

Key words: railway transport, freight, construction of the railway network, current state of railways, integration of railway systems.

Існуюча нині транспортна система представлена різ-
ними  видами  транспорту,  основними  з  яких  є  водний, 
залізничний,  автомобільний,  трубопровідний,  повітря-
ний, космічний та ін. Серед названих залізничний займає 
особливе  місце  та  є  одним  із  найстаріших  видів  тран-
спорту.  Поява  залізничного  транспорту  тісно  пов’язана 
з розвитком людського суспільства, тому що його функ-
ціонування стало можливим за умов певних технічних і 
технологічних  досягнень  людства  та  формування  запи-
ту  промисловості  на  такий  вид  перевезення.  Поступо-
ва розбудова мережі колій, рухомого парку та кількості 
вантажів, що перевозяться цим видом  транспорту,  дала 
змогу виділитися йому в окрему галузь народного госпо-
дарства. На сучасному етапі розвитку галузі вантажообіг, 
який  здійснюється  за допомогою  залізниць,  є  індикато-
ром ділової активності в країні.

З огляду на окреслену важливість залізничного тран-
спорту для країни, його поява  та розвиток неодноразово 
ставали  предметом  наукового  та  практичного  інтересу. 

Причому  такий  інтерес  є  багатоаспектним  та  лежить  у 
технічній, економічній, юридичній, військовій, державно-
управлінській та інших площинах. Серед юристів-науков-
ців,  які  досліджували  та  досліджують  функціонування 
залізничної галузі в динаміці, слід виділити І.В. Булгако-
ву, В. К. Гіжевського, В. Г. Самойленка, М. Л. Шелухіна,  
Ф.П. Шульженко та ін.

Аналіз  історичних  передумов  появи  залізничного 
транспорту дає  змогу  здійснити прогнозування напрямів 
подальшого розвитку та виявити можливості підвищення 
ефективності його функціонування у транспортній систе-
мі. Окрім цього, дослідження розвитку залізничного тран-
спорту  сприяє  виявленню  на  певних  історичних  етапах 
рівня технічного розвитку та промисловості в цілому.

Отже, метою статті є  виявлення  історичних  переду-
мов появи залізничного транспорту та дослідження його 
сучасного місця в транспортній системі.

Перевезення  за  допомогою  залізничного  транспорту 
містить як переваги, так  і недоліки. До переваг слід від-
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нести  таке:  залізничний  транспорт  є  екологічним  видом 
транспорту,  надає  змогу  доставити  вантаж  у  будь-який 
пункт  призначення  без  необхідності  наявності  водної 
поверхні,  як  у  випадку  з  водними  видами  транспорту, 
комунікацій  труб,  якщо  мова  йде  про  трубопровідний 
транспорт, автомобільних доріг, якщо йдеться про автопе-
ревезення, та ін. Водночас указані переваги можуть бути 
нівельовані такими недоліками залізниць, як необхідність 
побудови колій для пересування рухомого складу; зведен-
ня складних інженерних споруд, які забезпечують безпе-
ребійне функціонування залізничного транспорту; велика 
енергоємність  процесу  перевезення  залізницею;  потреба 
у  висококваліфікованому  обслуговуючому  персоналі  та 
ін. До цього слід додати необхідність значних інвестицій 
у  розбудову  та  підтримку  залізничного  господарства  у 
функціонуючому стані.

З  урахуванням  такої  «купи» недоліків функціонуван-
ня  залізниць  обумовлювалось  тільки  наявністю  запиту 
з  боку  великої  промисловості  на  такий  вид  перевезень.  
А  отже,  поява  та  бурхливий  розвиток  залізниць  перебу-
ває в позитивній кореляції з певним технологічним рівнем 
промисловості, і, відповідно, розвиток залізниць дає змогу 
промисловості збільшувати власні виробничі можливості.

Першим  видом  рейкового  транспорту  можна  вважати 
колійні дороги, пересування якими здійснювалися возами 
за допомогою механічної енергії біологічних істот, а саме 
людей або тварин. Удосконалення такого виду транспорту 
відбувалося за двома напрямами: по-перше, побудова нових 
шляхів  сполучення  для  цього  виду  транспорту,  по-друге, 
розвиток засобів пересування такими шляхами та енергії, 
яка використовувалась для їх переміщення в просторі. 

Колії в дорогах пройшли шлях від жолобів у камені до 
лежнів із колод, потім брусів, покритих металевими сму-
гами, до металевих рейок [1].

Удосконалення  транспортних  засобів,  які  здійснюва-
ли, з одного боку, пересування по рейках, а з іншого –  за-
безпечували перевезення вантажів, людей та тварин, по-
требувало  певних  досягнень  інженерної  думки  в  галузі 
техніки. Так, на зміну механічній енергії людей та тварин 
прийшла теплова енергія. Спочатку ця була енергія пару, 
що виділялася в результаті згоряння деревини та вугілля, 
потім  енергія,  яка  виробляється  в  результаті  згоряння  у 
дизельному двигуні однойменного палива, та електрична 
енергія. Відповідно засоби, які здійснювали пересування 
за допомогою тієї чи іншої тяги, отримували назви «кон-
ка», «паровоз», «тепловоз», «електровоз».

Як ми вже відзначали, до епохи капіталізму транспорт-
ні  засоби, як правило, належали власнику вантажу, який 
здійснював перевезення. Але зі зростанням обсягів вироб-
ництва власникові підприємства все важче було утриму-
вати власне транспортне господарство, яке було складним 
і потребувало значних витрат. У зв’язку із цим транспорт 
виділився в окрему галузь, у межах якої виконувалися пе-
ревезення вантажів і пасажирів будь-якого клієнта за пев-
ну плату [2, с. 12]. Те, що через цей шлях пройшли також 
і  залізниці,  дає  підстави  вважати, що  здійснювана  ними 
діяльність набула характеру господарської з початком пе-
ревезення вантажів та пасажирів з метою отримання при-
бутку.

Перші  залізниці  з’являються  у  світі  на  початку  ХІХ 
століття  для  забезпечення  потреб  великої  промисловос-
ті.  У  деяких  дослідженнях  можна  натрапити  на  думку, 
що  інтенсивне будівництво залізниць сприяло або могло 
посприяти  розвиткові  промисловості  в  окремих  районах  
[3;  4].  Проте  передумовою  появи  залізниць  було  досяг-
нення промисловістю необхідного розвитку, який би і за-
безпечив попит на цей вид перевезення. Також розвиток 
мережі залізниць потребував комплексу певних досягнень 
людства в таких галузях, як наука та техніка, які мали за-
безпечувати  необхідний  рівень  технічно-технологічного 
розвитку з можливістю конструювання складних механіз-

мів, придатних для перевезення вантажів, та відповідних 
колій.  Це,  у  свою  чергу,  потребувало  підготовки  нового 
виду кадрів для залізниць: інженерів, залізничників та ін.

Уже  коли  цей  вид  транспорту  набув  розповсюджен-
ня, можна вести мову про те, що залізничне будівництво 
ставало  головним  напрямом  промислового  перевороту 
в  транспортній  галузі  та  прискорювачем  економічного 
розвитку й  загальної  соціально-економічної модернізації 
суспільства  [5].  Надалі  введення  в  дію  колій  залізниць 
сприяло появі або якісно новому розвитку цілих міст, інф-
раструктура  яких  спочатку  була  спрямована  на  обслуго-
вування  залізничного  господарства,  а  згодом  таке  місто 
ставало  повноцінним  населеним  пунктом  із  розвиненим 
комплексом господарства та економіки. Серед таких міст 
можна виділити Ірпінь, Куп’янськ, Красноармійськ, Сім-
ферополь та багато ін. 

Першу ж залізницю загального користування між міс-
тами було відкрито в 1825 році в Англії на лінії Стоктон-
Дарлингтон довжиною 56 км. Вважаємо, що саме із цього 
моменту  діяльність  залізниць  набуває  певних  ознак  сус-
пільного блага, яким умовно могло скористатися необме-
жене коло осіб.

Далі  у  1832 році  у Франції  з’явилася перша  залізни-
ця між Ліоном та Сент-Етьєном, а в 1837 році –  у Росії. 
Отже,  Російська  імперія,  до  складу  якої  входила  більша 
частина сучасної України, була у витоків освоєння ново-
го виду транспорту. Слід зазначити, що перша залізниця 
використовувалися не для потреб економіки країни та гос-
подарської діяльності, а з метою обслуговування царської 
сім’ї. З часом дорога перетворилася на об’єкт загального 
користування.

Перспективність  залізничного  транспорту  усвідом-
лювали  в  сусідній  з  Росією  Австро-Угорській  імперії, 
до  складу  якої  входила  інша  частина  сучасної  України.  
У 1840-1842 роках було розроблено план побудови заліз-
ничної лінії «Бохня –  Дембиця –  Ряшів –  Переворськ –  
Перемишль  –    Львів»,  проте  через  певні  об’єктивні  та 
суб’єктивні причини  її  будівництво  затягнулося на довгі 
роки. На нашу думку, серед таких причин варто відзначи-
ти невірні пріоритети, які були обрані Міністерством тор-
гівлі під час розробки проекту. Адже на перше місце щодо 
необхідності  побудови  дороги  були  винесені  військово-
стратегічна  мета  та  адміністративна  і  лише  в  останню 
чергу економічна. Проте вже наприкінці ХІХ століття за-
лізниці дедалі частіше використовувались урядами різних 
країн  лише  у  військових  цілях,  а  саме  для  перекидання 
військ та їх матеріально-технічного забезпечення під час 
ведення бойових дій.

Слід відзначити, що й на початку історії розвитку за-
лізниць є приклади їх побудови саме з військово-стратегіч-
ною метою. Так, у 1855 році була побудована Балаклавська 
залізниця для тилового забезпечення армій союзників, які 
брали участь в облозі Севастополя під час Кримської ві-
йни. Але, зважаючи на мету її побудови, проіснувала вона 
лише до кінця означеної війни, була розібрана та продана 
до Туреччини та Аргентини [6]. Цей факт вкотре підтвер-
джує превалювання господарської складової в діяльності 
залізниць на початку їхньої діяльності над іншими.

Саме після Кримської війни 1853 –   1856 років у Ро-
сійській  імперії  була  усвідомлена необхідність  побудови 
розвиненої мережі залізниць. У залізничному будівництві 
можна було виділити три якісно різні піки прискорення: 
друга  половина  1860-х  –    перша половина  1870-х  років, 
1890-ті роки та початок 20 століття.

Перша велика розбудова залізниць дала змогу з’єднати 
центральний  промисловий  регіон  із  сільськогосподар-
ським. Так, у 1869 –   1870 роках було відкрито Курсько-
Київську  та  Московсько-Курську  лінії,  а  з  добудовою 
окремих  ділянок  запрацювала  Південна  магістраль  від 
Москви до Одеси. Надалі донецькі вуглепромисловці, хар-
ківські поміщики та московські фабриканти наполегливо 
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домагалися побудови Азовської магістралі [1], що є черго-
вим свідченням формування запиту з боку промисловості 
на залізничний вид перевезення.

У 1870 –  1873 роках було збудовано Бердичів-Брест-
ську  залізницю,  яка  з’єднала  Правобережну  Україну  з 
польськими  губерніями  Російської  імперії.  Ця  залізниця 
дала змогу переорієнтувати сільськогосподарські вантажі 
з Одеського порту на балтійські порти. У 1873 році була 
введена в експлуатацію Знам’янсько-Миколаївська заліз-
ниця. Завдяки цій лінії Знам’янка стала вузловою станці-
єю,  а Миколаїв  –    хлібоекспортним портом.  Завершення 
побудови у 1876 року залізниці від Знам’янки до Фастова 
збільшило експортний потенціал Миколаївського району 
та стимулювало подальший розвиток цукрової промисло-
вості.  У  1874  році  відкрився  рух  на  Ландварово-Ромен-
ській  дорозі,  завдяки  якій  райони Лівобережної України 
отримали  додатковий  шлях  на  Білорусь  та  Балтійське 
море. Слід зазначити, що більшість із зазначених доріг за-
безпечували потреби у перевезенні сільськогосподарської 
продукції. Водночас за окремими напрямами намітилось 
значне відставання залізничного будівництва. Так, не бу-
дувалися  залізниці  на  Донбасі,  не  існувало  сполучення 
між Харковом та Києвом.

Причини цього полягали, по-перше, в тому, що розви-
ток промисловості на Донбасі тільки набирав обертів і не 
було  сформовано повноцінний  запит на  такий  вид пере-
везення, а по-друге, побудова залізниць потребувала вели-
ких інвестицій, які промисловість або держава не завжди 
могли винайти.

Фінансування залізничного будівництва на етапі ство-
рення  первинної  мережі  здійснювалося  шляхом  розмі-
щення на іноземних грошових ринках облігаційних позик 
приватних товариств, що забезпечувалися гарантією пев-
ної  норми  прибутку  з  боку  царського  уряду. Концесійна 
система  залізничного  будівництва  була  вкрай  невигідна 
для  держави,  змушеної  виплачувати  проценти  та  пога-
шення по капіталу, позиченому в іноземних рантьє (пере-
важно французьких), серед яких розміщувалися залізнич-
ні облігації. Але формальне віднесення позик на рахунок 
створюваних  концесіонерами  акціонерних  товариств  да-
вало можливість здійснювати масштабне будівництво за-
лізниць навіть в умовах бюджетного дефіциту.

Така форма будівництва доріг мала  свої недоліки: не 
витрачаючи  власних  коштів  на  будівництво,  акціонери 
були  повними  господарями  на  залізницях:  встановлюва-
ли  довільні  тарифи,  вели  між  собою  тарифні  війни,  не-
дбало, а то й по-злочинному поводилися з довіреними їм 
вантажами. Залізничний транспорт опинився в становищі 
явної кризи. Концесійне залізничне будівництво було при-
пинене. Наприкінці 1870-х років урядова комісія зібрала 
безліч фактів про зловживання правлінь акціонерних то-
вариств, безгосподарність, незадовільне ставлення до ви-
мог військового відомства, але висловилася проти викупу 
залізниць у казну. Уряд повинен був провадити залізничне 
будівництво самостійно,  і нечисленні  залізниці,  збудова-
ні в 1880-х роках, заклали основу державного сектору на 
транспорті.

Наприкінці  1880-х  років  під  тиском  буржуазно-по-
міщицьких кіл приватна монополія на залізничний тран-
спорт  була  ліквідована  без  зміни  форм  власності.  Акці-
онерні  товариства  позбавлялися  права  встановлювати 
тарифи за перевезення, не могли без дозволу уряду одер-
жувати позики в приватних банках і укладати з ними уго-
ди про реалізацію позик тощо [5].

Що ж до будівництва залізничної мережі на Донбасі, 
то її розвиток був викликаний перш за все промисловими 
інтересами. З 80-х років ХІХ століття  і до 1910 року за-
лізничне будівництво в Україні переважно було  зосеред-
жено  в  Донецько-Криворізькому  промисловому  районі. 
Як зазначає Р.О. Пономаренко, якщо в 1891 році довжина 
залізниць у Донбасі  була  всього 126 км.,  то  вже через  7 

років –  у 1898-му –  3 056 км. [7, с. 11]. Як ми вже відзна-
чили, випереджуючі темпи будівництва залізниць на Дон-
басі були обумовлені стрімким розвитком промисловості 
в цьому районі.

Отже, наприкінці ХІХ ст. –  на початку ХХ ст. на тери-
торії  сучасної України  вже  була  сформована  повноцінна 
мережа залізниць, серед яких можна виділити Південно-
Західні залізниці, Донецьку і Катерининську залізниці та 
Південні залізниці.

Подальше  прискорення  залізничного  будівництва  на-
передодні й у період Першої світової війни зумовлювало-
ся, крім економічних чинників, воєнно-стратегічними по-
требами. На початку ХХ століття в Росії діяло 6 приватних 
залізничних компаній-гігантів. Мережа двох із них –  Мос-
ковсько-Києво-Воронезької  та Південно-Східної  –    част-
ково  проходила  територією  України  [5].  Регламентація 
діяльності приватних залізниць збігалася з техніко-госпо-
дарським регулюванням казенної мережі. Залізничне гос-
подарство  вимагало  великих  обсягів  капіталовкладень,  і 
на початку ХХ століття вони сягнули такого рівня, як у всі 
галузі промисловості Росії разом узяті.

Залізничне будівництво супроводжувалося постійним 
зростанням  кількості  робітників-будівельників.  Чисель-
ність  робітників-експлуатаційників  зростала  відповідно 
до розширення  залізничної мережі:  з  1870 року по 1916 
рік їх чисельність збільшилась майже в 15 разів.

Проте період бурхливого розвитку залізниць у Росій-
ській  імперії  завершився  внаслідок  соціально-економіч-
них катастроф, що пройшли у вигляді революцій та гро-
мадянської війни. У цей проміжок часу залізниці України 
зазнали значних втрат та збитків. Було зруйновано багато 
мостів, колій, станцій, засобів зв’язку. Відновлення робо-
ти залізниць почалося у 1921 році, але порівняно з дово-
єнним рівнем перевезення вантажів не перевищувало 1/7 
вантажообігу 1913 року [8].

У новій державі, що утворилася замість Російської ім-
перії,  залізничному  господарству  приділялася  така  сама 
велика увага, і вже з 1922 року почалося будівництво но-
вих ліній, залізничний парк почав поповнюватися новими 
паровозами  та  вагонами,  а  все  залізничне  господарство 
перейшло у власність держави. На залізницях України за-
проваджувалися передові  на  той  час  технології  автобло-
кування, автоматичного зчеплення вагонів та гальмування 
поїздів. У 1940 році обсяг вантажних перевезень залізни-
цями  перевищував  показники  1913  року  у  3,3  рази. Од-
нак черговий процес розбудови залізничного транспорту 
на  території  України  було  припинено  внаслідок  початку 
активних військових дій між Німеччиною та СРСР, тобто 
розвитком Другої світової війни.

У цей період, як і під час Першої світової війни, заліз-
ниці  виконували  одне  з  найважливіших  стратегічно-вій-
ськових  завдань  із  матеріально-технічного  забезпечення 
особового  складу  протиборчих  сторін.  Тому  підвищена 
увага приділялася виведенню з ладу залізничних комуні-
кацій та ремонтних баз супротивника. За часи цієї війни 
залізнична інфраструктура зазнала ще більших втрат: були 
знищені майже всі мости та вокзали, паровозні  і вагонні 
депо та ремонтні заводи. Крім того, значних руйнувань та 
пошкоджень зазнали залізничні колії, рухомий склад і ві-
домчі підприємства залізничного транспорту. Процес від-
будови залізниць, як  і після першої світової війни, рево-
люцій та Громадянської війни, також був важким. Давався 
взнаки  брак  кваліфікованих  та  некваліфікованих  кадрів, 
бракувало матеріалів, необхідних для відновлення роботи 
залізниць. Водночас, як відзначає І.В. Мазило, розбудова 
залізниць у ті часи сприяла збільшенню професійної заня-
тості населення, а відновлення роботи залізниць сприяло 
нормалізації економічного життя та суспільної атмосфери 
[9, с. 360].

Відновлення  йшло швидкими  темпами,  і  вже  у  1948 
році залізниці країни перевищили довоєнний рівень ван-
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тажообігу.  Активно  вводилися  в  експлуатацію  нові  за-
лізничні  магістралі,  вокзали,  вагонобудівні  та  ремонтні 
заводи  тощо.  Відбувалася  електрифікація  залізниць,  за-
проваджувалась електровозна та тепловозна тяга, вводи-
лися в обіг великовантажні вагони, спеціалізовані вагони 
(цементовози, рефрижератори, думпкари, контейнеровози 
та  ін.).  Здійснювалися роботи щодо посилення  залізнич-
них колій, запроваджувалась диспетчеризація, автоматич-
на локомотивна сигналізація з автостопами, радіозв’язок 
телемеханіка,  обчислювальна  техніка  для  планування  та 
управління  роботою  транспорту.  Поліпшувалася  робота 
сортувальних,  вантажних  дільничних  станцій,  удоскона-
лювалася  механізація  вантажних  операцій,  запроваджу-
вались єдині технологічні процеси роботи під’їзних колій 
та станцій примикання [8]. Розвивались передові для того 
часу перевезення в прямому змішаному сполученні, паро-
мні та контейнерні перевезення та ін.

На певному етапі, а саме після 1965 р., залізнична ме-
режа України значно зменшила темпи приросту, водночас 
збільшувався  вантажообіг  залізничного  транспорту.  Це 
пояснюється тим, що залізнична мережа вже набула зна-
чного  розповсюдження,  з’єднала  між  собою  майже  всі 
значні промислові райони та підприємства, а подальша її 
розбудова не мала або економічного підґрунтя, або тран-
спортної доцільності. Що ж до збільшення вантажообігу, 
то  цьому  сприяло  введення  в  експлуатацію  відповідної 
інфраструктури,  додаткової  кількості  рухомого  складу 
нових зразків, підготовки необхідної кількості кваліфіко-
ваного персоналу, запровадження систем управління ван-
тажопотоками  та  ін. Проте  підвищення  вантажообігу  не 
завжди мало позитивний ефект. Адже на практиці нерідко 
мали  місце  зустрічні  перевезення,  тобто  коли  однорідні 
вантажі  перевозилися  в  зустрічних  напрямах,  нераціо-
нальне використання рухомого складу –  простої, порожні 
перевезення, недозавантаження вагонів та ін.

До набуття своєї незалежності у 1991 року Україна за-
ймала одне з перших місць за щільністю залізничної мере-
жі у світі. Залізничний транспорт України є провідною га-
луззю в дорожньо-транспортному комплексі країни, який 
забезпечує 82 % вантажних  і майже 50 % пасажирських 
перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За об-
сягами вантажних перевезень залізниці України займають 
четверте  місце  на  Євразійському  континенті,  поступаю-
чись лише  залізницям Китаю, Росії  та  Індії. Вантажона-
пруженість  українських  залізниць  (річний  обсяг  переве-
зень на 1 км) у 3-5 разів перевищує відповідний показник 
розвинених європейських країн [10].

Але поступово з 90-х років минулого століття всі по-
казники роботи залізничного транспорту почали скорочу-
ватись. Залізниці втрачали свої позиції на користь інших 
видів транспорту, насамперед автомобільного, який пере-
возив  вантажі  на  короткі  та  середні  відстані.  Крім  того, 
обсяг перевезень залізничним транспортом зменшився за 
рахунок  скорочення  обсягів  промислового  виробництва, 
розірвання економічних зв’язків із країнами, що виникли 
на території колишнього СРСР та зміни товарної структу-
ри вантажопотоків. Незважаючи на це, сьогодні залізниці 
України  перевозять  великі  обсяги  вантажів  та  кількість 
пасажирів, випереджаючи при цьому за вантажонапруже-
ністю та інтенсивністю багато розвинених країн. Залізни-
ці вже багато десятиліть поспіль виконують основний об-
сяг вантажних та пасажирських перевезень.

Велике  значення  залізничного  транспорту  в  єдиній 
транспортній  системі  України  обумовлене  тим,  що  че-
рез  територію  держави  проходять  основні  транспортні 

транс’європейські коридори: Схід –  Захід, Балтика –  Чор-
не море. Проте для повноцінного транспортного входжен-
ня  України  до  європейського  співтовариства  необхідна 
інтеграція в європейську залізничну систему, що потребує 
звуження ширини української залізничної колії (1524 мм)  
до  європейського  зразка  (1435  мм).  Такі  зобов’язання 
України  випливають  із  Директиви  «Про  сумісність  за-
лізничних систем у рамках Співтовариства». Це потребує 
великих капіталовкладень, яких немає ані у держави, яка 
прийняла на себе вказані зобов’язання, ані в Укрзалізниці 
як у суб’єкта господарювання в цій сфері. Діюча ж нині 
схема сумісності передбачає складні системи переведення 
локомотивів і рухомого складу поїздів із колії на колію, що 
значно  знижує  ефективність  роботи  залізничного  тран-
спорту, зокрема в часі. Враховуючи, що основні залізничні 
потоки йдуть в інших напрямах, питання переведення на 
іншу колію доцільно відкласти на певний час.

Найближчими  перспективними  напрямами  розви-
тку  залізничного  транспорту  є  будівництво  швидкісних 
залізничних  магістралей,  розбудова  великих  транспорт-
них  вузлів  із  взаємодією  з  іншими  видами  транспорту. 
Більш  віддаленою  перспективою  є  оволодіння  новими 
видами  енергії  (ядерна,  термоядерна,  електромагнітна) 
та застосування їх у перевезенні залізницями. Крім того, 
вітчизняні  залізниці  стоять  перед  великими  викликами 
сьогодення, серед яких обрання ефективної моделі рефор-
мування; повернення чи отримання компенсації за майно, 
що зруйновано або знаходиться на тимчасово окупованих 
територіях; забезпечення безпеки перевезень з огляду на 
підвищення небезпеки терактів на залізницях; оптимізація 
витрат та підвищення прибутковості залізниць та ін.

Отже,  з  часу  появи  залізничного  транспорту  у  ХІХ 
столітті він змінився якісно та кількісно, в його розвитку 
слід виокремити три етапи: початковий (з ХІХ сторіччя до 
1917 року), радянський період (з 1921 року до 1991 року), 
сучасний період  (з  1991  року по  теперішній  час). Поява 
та  розвиток  залізниць  відбувалися  завдяки  досягненням 
людства у сфері науки та техніки, а також наявності по-
треби  з  боку  промисловості  у  транспортуванні  значних 
обсягів  вантажів.  У  подальшому  такий  розвиток  сприяв 
розміщенню  та  розвитку  окремих  галузей  виробництва, 
цілих населених пунктів та їх агломерацій.

Основна мережа  залізничних колій  та  транспортних 
вузлів склалася в Російській імперії та за радянських ча-
сів,  тобто  на  перших  двох  етапах.  За  ці  часи  залізниці 
зайняли  центральне  місце  в  перевезенні  пасажирів  та 
вантажів  серед  інших  видів  транспорту.  Цьому  спри-
яв ряд чинників, основні  серед яких: велика пропускна 
та  провізна  спроможність  укупі  з  високою  вантажопід-
йомністю  транспортних  засобів;  можливість  створення 
прямих транспортних зв’язків між окремими промисло-
вими районами; відносно висока швидкість пересування 
та можливість  перевезення  вантажів  різного  характеру; 
можливість  здійснення  перевезень  без  урахування  часу 
здійснення перевезення (день-ніч, зима-літо), умов пого-
ди  (за  виключенням форс-мажорних обставин)  та  ін.  Зі 
здобуттям Україною незалежності розпочинається новий 
етап  у  діяльності  цього  виду  транспорту  та  законодав-
чого  забезпечення  його  діяльності.  На  сучасному  етапі 
залізницям вдалося зберегти домінуюче положення в пе-
ревезеннях, проте цей вид транспорту стоїть перед вели-
кими викликами, які потребують нагального вирішення. 
Перспективи подальших наукових розробок у даному на-
прямі  полягають  у  дослідженні  моделей  реформування 
залізниць.
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У статті охарактеризовано теоретичний аспект профвідбору як однієї із складових професійної орієнтації. Визначені проблеми реалізації 
профорієнтації та профвідбору молоді. Розкриваються основні компоненти, види, психологічні методики та форми профвідбору для молоді.
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В статье охарактеризован теоретический аспект профотбора как одной из составляющих профессиональной ориентации. Опреде-
лены проблемы реализации профориентации и профотбора молодежи. Раскрываются основные компоненты, виды, психологические 
методики и формы профотбора для молодежи. 
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Young people are the driving force of the modern world. They are the center of international, social, economic and political events. Due to 
their high intellectual capacity, mobility and flexibility, young people have the opportunity to influence social progress, defining the future of so-
ciety, the state and the international community. Providing young people with jobs is one of the challenging areas of youth involvement in social 
processes of a country. 

The question of training and education of the younger generation has always been the question of the state priority, but it has been solved in 
different ways depending on the socio-economic factors. Therefore the problem of professional self-determination of youth in modern conditions 
is important.

One of the most important ways to improve professional activities is properly organized and scientifically substantiated professional selec-
tion. This problem was emerged at the intersection of philosophy, psychology, sociology, medicine, ergonomics, etc. Occupational selection as 
interdisciplinary problem can be viewed from the standpoint of system-structural approach.

Scientific research on issues of professional selection let us define the criteria for success of professional work and select the necessary 
tests to predict its performance. Everyone should understand the importance of proper choice of profession, realize the necessity of coordination 
with the interests of society. However, everyone has the right to choose a profession, occupation and job in accordance with their inclinations, 
abilities and education taking into account the needs of society. Hence, the choice of a profession must be conscious and meet the interests of 
the individuals and society.

Occupational selection aims to determine the suitability of people to training and subsequent professional activity and is based on evalua-
tion of various psychological and other (medical, social) indicators derived from surveys, document review, interviews, observation of behavior, 
competitive examinations etc.

Accumulated experience in professional selection indicates that the expected effect from physical selection can be achieved in a combination 
of theoretical and practical use. This integrated approach provides the basic forms of its provision, such as scientific and methodical, organiza-
tional, personnel and logistical ones.

Key words: career guidance, professional selection, work psychology, professional activity, profession, labor market.

Актуальність теми обумовлена тим, що молодь –  го-
ловна рушійна сила сучасного світу. Вона перебуває у цен-
трі  міжнародних,  соціальних,  економічних  і  політичних 
подій.  Завдяки  високому  інтелектуальному  потенціалу, 
мобільності та гнучкості молоді люди мають можливість 
впливати  на  суспільний  прогрес,  визначаючи  майбутнє 
суспільства, держави та світового співтовариства. Одним 
із перспективних напрямків залучення молоді в суспільні 
процеси країни є забезпечення молоді робочими місцями.

В ринкових умовах, особливо на перехідному етапі, при 
виборі професії  змінюються пріоритети. Домінуючим фак-
тором вибору стає мотив досягнення матеріального достатку 
в майбутньому. Однак без врахування особистісних якостей 
він не завжди може бути достатнім в процесі навчання. 

Пріоритетність  навчання  і  залучення  підростаючого 
покоління до практичної діяльності поставало перед дер-
жавою завжди, але в  залежності від соціально-економіч-
ної  формації  вирішувалось  по-різному.  Тому  проблема 
професійного самовизначення молоді в сучасних умовах 
є актуальною.

Метою статті є дослідження теоретичних основ проф-
відбору, виявлення та розв’язання питань щодо вивчення 
певних видів професійної діяльності та визначення вимог, 
що ставляться до людини цією діяльністю.

Одним із найважливіших шляхів підвищення ефектив-
ності  професійної  діяльності  є  правильно  організований 
і науково обґрунтований профвідбір. Ця проблема сфор-
мувалася на стикові філософії, психології, соціології, ме-
дицини,  ергономіки  та  ін. Профвідбір  як  проблема між-
дисциплінарного характеру може розглядатися  з позицій 
системно-структурного подходу.

Проблема профвідбору знаходить своє відображення у 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, таких 
як: Я. В. Крушельницька, Б. Ф. Ломов, М. В. Макаренко, 
В. Л. Марищук, К. К. Платонов, В. А. Пухов, Ю. Л. Трофі-
мов, В. Д. Шадриков та ін.

Наукові  дослідження  щодо  вирішення  питань  проф-
відбору дають змогу визначити критерії успішності про-
фесійної діяльності та відібрати необхідні тести для про-
гнозування її ефективності.
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К. К. Платонов під профвідбором розуміє форму тру-
дової  експертизи,  завдання  якої  –    вибір  з  групи дослі-
джуваних осіб тих, які за своїми здібностями, досвідом, 
моральними  якостями  відповідають  даній  професії,  та 
відсів осіб, які мають протипоказання [3]. За М. В. Ма-
каренком,  профвідбір  являє  собою  систему  заходів, що 
дозволяють виявляти осіб, які  за своїми  індивідуальни-
ми якостями найбільш придатні до навчання і подальшої 
професійної діяльності за конкретною спеціальністю [4]. 
В. Л. Марищук зазначає, що профвідбір –  це науково об-
ґрунтований  допуск  людей  до  будь-якого  певного  виду 
професійного навчання і діяльності [5].

Профвідбір має на меті визначення придатності лю-
дей  до  навчання  і  наступної  професійної  діяльності  й 
проводиться  на  основі  оцінки  різних  психологічних  та 
інших  (медичних,  соціальних) показників,  отриманих у 
результаті обстеження, вивчення документів, співбесіди, 
спостереження за поведінкою, конкурсних іспитів тощо.

На думку дослідників цієї проблеми, в основі проф-
відбору  лежить  особистісний  підхід.  Сутність  його  по-
лягає в тому, що в процесі відбору повинне проводитися 
вивчення різних якостей як системи ознак цілісної осо-
бистості: соціальних (патріотизм, моральне обличчя, ко-
лективізм, дисциплінованість тощо), психологічних (ува-
га, емоції та почуття, пам’ять, мислення), фізіологічних 
(сила, рухливість, динамічність тощо).

До завдань, які вирішуються в процесі профвідбору, 
належать: 

1)  визначення  сукупності  вимог,  які  висуваються до 
властивостей особистості конкретною діяльністю;

2) визначення такої методики випробувань, яка дозво-
лила б оцінити ці властивості та можливості  їх подаль-
шого розвитку [6, с. 215].

На  вибір  професії  впливають  багато  різноманітних 
факторів, до яких належать:

– фактори суспільного впливу на мотиви вибору про-
фесії, тобто фактори, які впливають на формування цін-
нісних орієнтацій;

–  фактори  особистого  характеру:  інтереси,  нахили, 
здібності  і психофізіологічні якості людей, рівень їх за-
гальноосвітньої і професійної підготовки;

– фактори, які пов’язані з потребами суспільства в ка-
драх, з характером вимог професій і трудової діяльності 
до людини.

Крім об’єктивних,  впливають  і фактори психологіч-
ного порядку, які носять суб’єктивний характер. Психо-
логічний  фактор,  який  визначає  придатність  до  тієї  чи 
іншої  професії,  включає  комплекс  установок,  звичок, 
рис характеру, навичок, умінь, компетенцій, що сформу-
вались  під  впливом  життєвого  досвіду.  Саме  від  цього 
фактору залежить наявність чи відсутність рішення про 
вибір професії, його адекватність та реалістичність. Пси-
хологічні фактори базуються на природних даних,  і  від 
них залежить можливість вибору і успішність оволодін-
ня  рядом  професій,  що  висувають  особливі,  підвищені 
вимоги до деяких якостей: сили, рухливості. До цієї гру-
пи чинників можна віднести і ряд фізіологічних, медич-
них,  антропологічних  показників,  які  є  визначальними 
для деяких професій [7, с. 25-26].

Для  безпечної  праці,  підвищення  її  ефективності  і 
успішного  розставлення  кадрів  необхідний  профвідбір, 
який  базується  на  науково  обґрунтованих  вимогах,  що 
ставляться  до  людини  різними  професіями.  Виділяють 
чотири компоненти профвідбору:

– медичний відбір  виявляє  тих осіб,  стан  здоров’я  і 
рівень фізичного розвитку яких дозволяє успішно, у ви-
значені  терміни,  оволодіти  спеціальністю,  ефективно 
працювати  за  обраною  спеціальністю  тривалий  час  без 
шкоди для здоров’я;

–  соціально-психологічний  відбір  призначений  для 
виявлення  тих  соціально  обумовлених  психологічних 

Кожна людина повинна розуміти значення правильно-
го вибору професії, усвідомити необхідність погодження 
з  інтересами  суспільства.  Водночас,  кожна  людина  має 
право  на  вибір  професії,  роду  занять  і  праці  відповідно 
до покликання, здібностей, професійної підготовки, роду 
занять, освіти і праці, з урахуванням потреб суспільства. 
Звідси випливає, що вибір професії повинен бути не тіль-
ки вільним, але і певною мірою усвідомленим, відповіда-
ти як інтересам особистості, так і інтересам суспільства.

Вибір  професії  для молоді  є  необхідною  і  важливою 
віхою у житті. Але цей вибір не завжди є правильним, ви-
важеним і самостійним. Багато факторів можуть впливати 
на цей вибір, наприклад, порада батьків, друзів, вчителів.

Вчені вважають, що критеріями відбору повинні бути 
не тільки знання, а й психологічний нахил, спеціальні зді-
бності і якості. Головним є визначення можливостей абі-
турієнта щодо оволодіння навичками і знаннями.

Якщо  вибір  професії  виявився  випадковим,  то  у  по-
дальшій  трудовій  діяльності  реалізуються,  як  правило, 
нетипові  і  несуттєві  для  даної  особистості  можливості, 
в  результаті  чого  наступає  незадоволення  або  апатія  до 
роботи. Якщо  в  процесі  праці  людина може  реалізувати 
і  активізувати  найбільш  чіткі  і  характерні  для  неї  риси, 
настає духовна гармонія. Останнє можливе лише в тому 
випадку, якщо вимоги професії,  зміст праці  збігаються з 
індивідуальними особливостями і можливостями особис-
тості, тобто професію вибрано свідомо.

Повне  розкриття  задатків  людини можливе,  якщо  вона 
правильно  підготується  до  майбутньої  діяльності,  вибере 
професію,  оцінить  свої  здібності,  визначить  свою  придат-
ність, глибоко усвідомить можливості професійного росту в 
певній сфері, враховуючи вимоги суспільства і свої інтереси.

Допомогти  людям,  особливо  випускникам  шкіл,  ви-
брати життєвий шлях, адаптуватися до професії, вплину-
ти на раціональний розподіл трудових ресурсів покликана 
система  профорієнтації. Професійна  орієнтація  населен-
ня –  це комплексна науково обґрунтована система форм, 
методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її 
професійного самовизначення на основі врахування про-
фесійно  важливих  особистісних  характеристик  кожного 
індивідуума  та потреб ринку праці. Вона  спрямована на 
досягнення  збалансованості  між  професійними  інтер-
есами і можливостями людини та потребами суспільства 
в  конкретних  видах  професійної  діяльності. Професійна 
орієнтація  населення  є  складовою  частиною  соціально-
орієнтованої  ринкової  економіки,  яка  впливає  на  ринок 
праці, товарів, послуг та капіталу.

Одним зі складових елементів професійної орієнтації 
є профвідбір.

Профвідбір  здійснюється  з  метою  визначення  ступе-
ню придатності  особи до окремих видів професійної ді-
яльності  згідно  з  нормативними  вимогами.  Профвідбір 
громадян здійснюється відповідно до Переліку професій 
та  спеціальностей, що  вимагають  професійного  відбору. 
Вказаний перелік затверджується у встановленому поряд-
ку Кабінетом Міністрів України [1].

Психологічні  словники  дають  такі  визначення  проф-
відбору:  «Професійний  відбір  –    спеціалізована  проце-
дура  вивчення й  імовірної  оцінки придатності  людей до 
оволодіння  спеціальністю,  досягнення  потрібного  рівня 
майстерності  і  успішного  виконання  професіональних 
обов’язків  у  типових  і  специфічно  утруднених  умовах», 
або «це система засобів, що забезпечують прогностичну 
оцінку взаємовідповідності людини і професії в тих видах 
діяльності, які здійснюються в нормативно заданих небез-
печних умовах (гігієнічних, мікрокліматичних, технічних, 
соціально-психологічних)  і  які  вимагають  від  людини 
підвищеної  відповідальності,  здоров’я,  високої  працез-
датності  і  точності виконання завдань, стійкої емоційно-
вольової  регуляції,  тобто  як  різновид  психологічного»  
[2, с. 290-291].
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властивостей  особистості,  які  необхідні  для  успішної 
роботи в колективі, відображає готовність людини, її ба-
жання  виконувати  виробничі  завдання,  свої  професійні 
обов’язки в будь-яких умовах, а також сприяє появі по-
чуття задоволення своєю працею;

– педагогічний (освітній) відбір призначений для ви-
явлення у претендентів знань і компетенцій, які необхід-
ні для подальшого навчання за вибраною спеціальністю;

–  психофізіологічний  відбір  призначений  для  вияв-
лення  у  претендентів  тих  професійно  важливих  психо-
фізіологічних властивостей, які необхідні для успішного 
оволодіння професійними знаннями і компетенціями, що 
визначають  успішність  навчання  у  визначені  терміни  і 
ефективність наступної професійної діяльності за обра-
ною спеціальністю.

За своєю суттю та за критеріями оцінки ефективності 
профвідбір є соціально-економічним заходом, а за мето-
дами –  медико-біологічним та психолого-педагогічним. 
Профвідбір поділяється на види:

– констатуючий, який передбачає розкриття питання 
про придатність до професії тієї чи іншої особи у формі 
«придатний» чи «непридатний»;

–  організуючий  (професійний),  який  заснований  на 
виявленні  та  оцінюванні  індивідуальних  особливостей 
людини,  які  є показниками не до однієї,  а до декількох 
професій,  що  відповідає  потребам  і  завданням  профе-
сійно-навчальних  закладів,  підприємств,  організацій  та 
ринку праці [7, с. 31-32].

Констатуючий  профвідбір  здійснюється  у  спеці-
альних лабораторіях  і  переважно для  тих професій,  які 
пов’язані з важкими умовами праці. Метою профвідбору 
є  виявлення  придатності  людини  до  конкретного  виду 
праці.  Якщо  у  претендента  виявляють  відсутність  хоча 
би  однієї  професійно  важливої  якості,  йому  відмовля-
ють у працевлаштуванні. Такий крок потрібний, щоб за-
хистити людину від небажаних, можливо серйозних на-
слідків  стихійного вибору. При  здійсненні профвідбору 
перевага надається  тим претендентам,  які мають більш 
високий  рівень  професійно  важливих  якостей,  власти-
востей і сприятливі перспективи їх розвитку.

Слід  розрізняти  профвідбір  і  профдобір.  При  про-
веденні  профвідбору  підбирають  найбільш  відповідну 
даній професії особистість, тобто йдуть від професії до 
особистості,  а  при  профдоборі  підбирають  відповідну 
даній особистості професію, тобто йдуть від особистості 
до професії,

Профвідбір  проводиться  з  використанням  професі-
ограм  і особливо психограм різноманітних професій на 
основі методів професійної психодіагностики. В процесі 
професійної психодіагностики вивчають характерні осо-
бливості  особистості:  протікання  психічних  процесів 
(відчуття,  сприйняття,  пам’ять,  мислення,  волю,  уяву 
тощо),  ціннісні  орієнтації,  інтереси,  потреби,  нахили, 
здібності, професійні наміри, професійну направленість, 
риси характеру, темперамент, стан здоров’я [8].

Наприклад, для величезної кількості професій важ-
ливе значення має оперативна пам’ять (оператор ЕОМ, 
диспетчер  аеропорту,  програміст  тощо),  а  також  здат-
ність  до  переключення  уваги  (диспетчер,  водій  авто-
транспорту,  вчитель,  продавець  тощо),  що  ставить  за-
вдання виявлення й оцінки названих властивостей учнів 
або людей, які влаштовуються на роботу. В оволодінні 
такими  професіями,  як  архітектор,  інженер-конструк-
тор,  фотограф,  вчитель,  токар  важливе  значення  має 
виявлення  й  оцінка  короткочасної  наочно-образної 
пам’яті.  Існують  методи  для  оцінки  індивідуальних 
особливостей розумових процесів, а саме тести по ви-
явленню  здібностей  до  аналітичного  мислення,  необ-
хідного спеціалістам різноманітних операторських про-
фесій;  тести  по  оцінці  технічного  мислення  для  типу 
«людина-техніка»;  тести  по  виявленню  абстрактного 

мислення,  необхідного  професіоналам  високого  класу, 
наприклад,  складальникам  складної  апаратури;  тести 
для оцінки конструктивного мислення тощо.

До найбільш поширених психологічних методик, які 
застосовуються в області профконсультації і профвідбо-
ру, належать:

– методики дослідження відчуттів і сприйнять (визна-
чення  і  дослідження  абсолютного  порогу  зорового  від-
чуття, втомлюваності, важкості адаптації зорового нерва, 
токсичних і органічних уражень головного мозку);

– методики вивчення уваги (визначення і досліджен-
ня  концентрації,  стійкості,  вибірковості,  переключення 
уваги,  збереження  рахунку,  функції  другої  сигнальної 
системи, сенсомоторної реакції);

–  методики  вивчення  уявлень  (визначення  і  дослі-
дження  оперування  просторовими  ознаками,  індивіду-
альних особливостей);

– методики вивчення розумових процесів та інтелек-
ту (визначення і дослідження логічності мислення, кри-
тичності розуму, здатності до узагальнення, технічності 
мислення, об’єму знань, кола  інтересів, освіти, пам’яті, 
оцінка словарного запасу, навичок аналізу і узагальнен-
ня, просторової уяви, конструктивного мислення);

– методики оцінки емоційних станів (спокій-тривож-
ність,  енергійність-втома,  впевненість  у  собі,  відчут-
тя  пригніченості,  самопочуття,  настрій,  задоволеність 
діяльністю,  відношення  з  товаришами,  готовність  до  
діяльності, міміка, скованість);

– методики дослідження психомоторики (визначення 
спритності і чутливості рук);

– методики дослідження направленості і професійних 
намірів  (визначення направленості  інтересів, виявлення 
професійних  інтересів,  комунікативних  та  організатор-
ських здібностей);

–  методики  вивчення  індивідуально-типових  осо-
бливостей  (сила нервової  системи, рухомість,  врівнова-
женість,  типи  темпераменту,  структура  темпераменту 
тощо);

– методики вивчення особистісних особливостей (на-
правленість, досвід, психічні процеси, темперамент, зді-
бності, характер тощо) [9].

Таким  чином,  схема  вивчення  особистості,  яка  вла-
штовується  на  роботу,  з  метою  профвідбору  включає  в 
себе наступні елементи: вивчення конкретної професій-
ної діяльності  і вимог, які пред’являються даною діяль-
ністю до фізичної і психічної сфери людини; розробку і 
складання психо–  і професіограм конкретних професій, 
виявлення професійно важливих якостей для оволодіння 
даними професіями; вивчення професійної і особистісної 
направленості, психічних процесів і властивостей учнів 
і  людей,  які  працевлаштовуються,  складання  психофі-
зичних і психологічних характеристик; порівняння одер-
жаних  характеристик  з  вимогами,  які  пред’являються 
професією; видачу рекомендацій по корекції професійно 
важливих  якостей  і  оволодіння  професією,  визначення 
професійної придатності.

Накопичений  досвід  у  галузі  профвідбору  свідчить 
про те, що очікуваний ефект від профвідбору може бути 
досягнутий  в  поєднанні  теоретичного  та  практичного 
його використання. Цей комплексний підхід передбачає 
наявність  основних  форм  його  забезпечення,  таких  як: 
науково-методичних, організаційних, кадрових і матері-
ально-технічних. 

Освіта і підприємництво –  це два окремих інститути, 
які на сьогодні не перетинаються. Потрібно працювати у 
напрямку  інтеграції  освітньої  системи  та  роботодавців, 
бізнесу. Необхідно навчати молодь  за  спеціальностями, 
які  реально  необхідні  на  ринку  праці,  вести  контроль 
проходження практики студентами, заохочувати підпри-
ємців приймати практикантів у якості майбутніх спеціа-
лістів.
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ОКРЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

Туєва О.М.,
к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

У статті здійснено аналіз законодавства, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки, виділені 
його основні тенденції. Сформульовано авторське визначення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки як правової катего-
рії. Охарактеризовано такі організаційно-правові засоби забезпечення конкурентоспроможності, як цінова підтримка, дорадча діяльність, 
регламентація якості сільськогосподарської продукції. 

Ключові слова: конкурентоспроможність аграрного сектору економіки, державна підтримка сільського господарства, Аграрний 
фонд, державна аграрна інтервенція, сільськогосподарська дорадча служба.

Туева О.Н. / ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНО-
ГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ / Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина

В статье осуществлен анализ законодательства, обеспечивающего повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономи-
ки, выделены его основные тенденции. Сформулировано авторское определение конкурентоспособности аграрного сектора экономики 
как правовой категории. Охарактеризованы такие организационно-правовые средства обеспечения конкурентоспособности, как цено-
вая поддержка, совещательная деятельность, регламентация качества сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: конкурентоспособность аграрного сектора экономики, государственная поддержка сельского хозяйства, Аграр-
ный фонд, государственная аграрная интервенция, сельскохозяйственная совещательная служба.

Tuyeva O.M. / SOME ORGANIZATIONAL AND LEGAL MEANS OF ENSURING COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL SECTOR 
OF ECONOMY / National University of Law named after Yaroslav the Wise, Ukraine

The article is devoted to research on organizational and legal support competitiveness of the agricultural sector. As a legal category –  it is 
a kind of public relations regulated by the law, providing the state of the industry in which its structural elements –  the actors of the agricultural 
economy, in the competition with other subjects of public relations, can achieve such results of production and economic activity they ensure 
maximum profitability and sustainable socio-economic growth.

Analysis of the current legislation on state agrarian policy suggests the complex nature of organizational and legal measures to ensure the 
efficiency of the agricultural sector. The main among them are: to ensure a stable system of state support, implementation of pricing, information 
and analytical support.

Most methods of state regulation of prices for agricultural products serving agricultural use of public intervention.
The article analyzes the regulation of agricultural extension as an independent information and consulting service, determines the principles 

of its activities.
The priorities of quality assurance and food safety certification system is to improve production and standardization, implementation in the 

processing and food industry system quality management and food safety, self-regulatory association delegation on the principles of mutual re-
sponsibility of the authority to control the match national standards for agricultural products, promoting organic farming and so on.

As a result of research of legislation that enhances the competitiveness of the agricultural sector it was concluded that it has a public law nature, 
includes international legal norms, due to the integration of Ukraine into the world economic space, a large number of rules is procedural in nature.

Key words: competitiveness of the agricultural sector of the economy, state support for agriculture, the Agrarian Fund, state agricultural 
intervention, agricultural advisory service.

Стратегічною ціллю державної аграрної політики згід-
но зі ст. 2 Закону України від 18 жовтня 2005 р. № 2982 –IV 
«Про основні засади державної аграрної політики на пері-
од до 2015 року» [1] є перетворення аграрного сектору на 
високоефективний,  конкурентоспроможний  на  внутріш-
ньому та зовнішньому ринках сектор економіки держави.

Формування та реалізація аграрної політики здійсню-
ється  уповноваженими  державними  органами  за  допо-
могою  норм  права.  Отже,  держава  повинна  нормативно 
закріпити  такі  ринкові  умови,  в  яких можуть  ефективно 
функціонувати  сільськогосподарські  підприємства  всіх 
форм власності і господарювання.

Дослідженню  питань,  пов’язаних  із  забезпеченням 
конкурентоспроможності  аграрного  сектору  економіки, 
присвятили свої  роботи  такі науковці  у  галузі  аграрного 
права, як Ю.І. Кудріна, Л.О. Панькова, В.Ю. Уркевич та ін. 
Також важливими для опрацювання означеної проблема-
тики є роботи таких науковців в галузі економічної науки, 
як В.К. Акулов, І.П. Ансофф та ін.

Метою статті є  проведення  теоретико-правового  до-
слідження  поняття  конкурентоспроможності  аграрного 
сектору  економіки,  визначення  окремих  організаційно-
правових  засобів, що  її  забезпечують,  а  також аналіз  за-
конодавства в цій сфері та з’ясування його основних тен-
денцій. 

Розвиток конкурентоспроможного аграрного виробни-
цтва  у  комплексному  поєднанні  з  розбудовою  сприятли-
вих умов для розвитку  сільських  територій  є національ-
ним пріоритетом нашої держави. Надзвичайно важливим 
є формування послідовного, цілеспрямованого й ефектив-
ного законодавства в цій галузі, яке б не лише відповіда-
ло курсу на реформування аграрних відносин, а й було б 
стимулюючим фактором.

Попри те, що сучасне сільське господарство перебуває 
у кризовому стані, потреби продовольчої безпеки  і  зако-
ни  ринкової  економіки  змушують  державу  вдаватися  до 
таких  заходів,  які  б  сприяли  розвитку  сільськогосподар-
ських підприємств в умовах гострої конкуренції. 
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Конкурентоспроможність  аграрного  сектору  еконо-
міки  є  досить  складною  і  багатогранною  категорією,  що 
визначається  різними  чинниками.  У  науковій  літературі 
немає  загальноприйнятого  визначення  понять  «конкурен-
тоспроможність»  і  «конкуренція».  Конкуренція  (від  лат. 
concurere –  зіштовхуюсь) –  економічний процес взаємодії, 
взаємозв’язку і боротьби між підприємствами, що виступа-
ють на ринку з метою забезпечення кращих можливостей 
збуту  своєї  продукції,  задоволення  різноманітних  потреб 
покупців і одержання найбільшого прибутку [2, с. 24]. Кон-
куренція  є основним  інструментом регулювання ринкової 
економіки  й  об’єктивним  економічним  законом  розвину-
того товарного виробництва, дія якого є для товаровироб-
ників  зовнішньою  примусовою  силою  для  підвищення 
продуктивності праці на своїх підприємствах, збільшення 
масштабів  виробництва,  прискорення  науково-технічного 
прогресу,  впровадження нових форм організації  виробни-
цтва тощо. Дія багатьох економічних законів відбувається у 
формі примусових сил конкурентної боротьби, в результаті 
чого конкуренція виступає важливою рушійною силою роз-
витку економічної системи [3, с. 112]. 

У  розвитку  конкурентних  відносин  важливу  коорди-
наційну  роль  повинна  відігравати  держава,  в  першу  чер-
гу  шляхом  правотворчої  форми  діяльності,  створюючи 
сприятливі  умови  для  розвитку  конкурентоспроможності 
аграрного  сектору  економіки,  а  також  її  господарюючих 
суб’єктів,  які  утворюють  структуру  галузі,  проте  поняття 
конкурентоспроможності на сьогодні законодавством не за-
кріплено,  хоча досить часто ним використовується.  Закон 
України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 
2001 р. № 2210-ІІІ  [4] в  ст. 1 дає визначення економічної 
конкуренції як змагання між суб’єктами господарювання з 
метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над 
іншими  суб’єктами  господарювання,  внаслідок  чого  спо-
живачі,  суб’єкти  господарювання  мають  можливості  ви-
бирати  між  кількома  продавцями,  покупцями,  а  окремий 
суб’єкт  господарювання не може визначати умови оборо-
ту  товарів  на  ринку.  Сутність  конкуренції  знаходить  свій 
прояв у найважливішій характеристиці –  конкурентоспро-
можності. Конкурентоспроможність аграрного сектору еко-
номіки в широкому розумінні можна розглядати як зумов-
лену економічними, правовими, соціальними, політичними 
чинниками його позицію на внутрішньому та зовнішньому 
ринках,  яка  визначається  наявністю  конкурентних  пере-
ваг. Конкурентоспроможність аграрного сектору економіки 
реалізується через основний правовий  інститут аграрного 
права  –    виробничо-господарську діяльність  аграрних  то-
варовиробників. Як правова категорія це врегульовані нор-
мами  права  суспільні  відносини,  які  забезпечують  такий 
стан галузі, при якому  її  структурні елементи –   суб’єкти 
аграрного господарювання –   в процесі суперництва з  ін-
шими суб’єктами суспільних відносин здатні досягти таких 
результатів виробничо-господарської діяльності, що забез-
печать  їм максимальний  рівень  прибутковості  і  стабільне 
соціально-економічне зростання.

Відповідальність  за  стан  конкурентоспроможності 
аграрного  сектору  економіки  несе  держава.  Їй  належить 
провідна  роль  у  визначенні  змісту  і  важелів  державної 
аграрної політики. 

Аналіз  чинного  законодавства  у  сфері  державної 
аграрної політики говорить про комплексний характер ор-
ганізаційно-правових заходів, які забезпечують підвищен-
ня ефективності аграрного сектору. Основними серед них 
є: забезпечення стабільної системи державної підтримки; 
реалізація цінової, фінансово-кредитної, страхової політи-
ки;  удосконалення  інструментів  системи  оподаткування, 
які  враховують  особливості  сільськогосподарських  това-
ровиробників; регламентація якості сільськогосподарської 
продукції; формування  інфраструктури аграрного ринку; 
інформаційно-аналітичне забезпечення та ін. Зупинимось 
на нормативно-правовій регламентації деяких із них. 

Суттєвим чинником конкурентоспроможності аграрних 
підприємств  є  державна  підтримка  сільського  господар-
ства. Концепція багатоукладності  сільського  господарства 
виходить із того, що це такий вид діяльності, який продукує 
не лише товари, а й незамінні суспільні блага нетоварного 
характеру, найважливішими з яких є продовольча безпека, 
відтворення селянства, підтримання екологічної рівноваги, 
збереження біорізноманіття та ін. Саме тому державна під-
тримка сільського господарства є обов’язковим компонен-
том  і  пріоритетом  аграрної  політики. Центральне місце  в 
регулюванні  зазначених  відносин  відіграє  Закон  України 
«Про державну підтримку сільського  господарства Украї-
ни» від 24 червня 2004 р. № 1877-IV [5].

Цінова  державна  підтримка  аграрних  товаровироб-
ників  зумовлюється  тим,  що  ефективність  сільськогос-
подарського виробництва залежить не лише від кількості 
та якості виробленої продукції, а й від ціни, за якою вона 
буде реалізована. Згідно зі ст. 3 Закону держава здійснює 
регулювання  цін  окремих  видів  сільськогосподарської 
продукції, що  є  об’єктами  державного  цінового  регулю-
вання, встановлюючи мінімальні та максимальні інтервен-
ційні  ціни,  а  також  застосовуючи  інші  заходи,  визначені 
Законом, при дотриманні правил антимонопольного зако-
нодавства та правил добросовісної конкуренції. Спеціаль-
ним державним органом, який має забезпечити реалізацію 
цінової  політики  в  агропромисловій  галузі  економіки,  є 
Аграрний фонд України. 

Нормативним підґрунтям діяльності Аграрного фонду 
України, крім вказаного Закону, стала Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про Аграрний фонд» від 6 липня 2005 
р. [6], а також низка підзаконних правових актів, спрямо-
ваних на регламентацію придбання сільськогосподарської 
продукції до державного інтервенційного фонду та її реа-
лізацію. Більшість зазначених нормативно-правових актів 
носить тимчасовий характер  і обмежується календарним 
роком або маркетинговим періодом, серед яких постано-
ви Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів 
формування державного інтервенційного фонду у 2014/15 
маркетинговому періоді» від 20 серпня 2014 р. № 362 [7], 
«Про затвердження переліку об’єктів державного ціново-
го регулювання з визначенням періодів такого регулюван-
ня у 2014 –  2015 роках» від 20 серпня 2014 р. № 361[8], 
наказ Міністерства Аграрної політики України «Питання 
діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному 
ринку у 2014/2015 маркетинговому періоді» від 24 червня 
2014 р. № 242 [9] та ін. Така особливість правового регу-
лювання  обумовлюється  різними показниками  в  обсягах 
виробленої продукції, на урожайність якої  впливають як 
об’єктивні, природні фактори,  так  і  економічні чинники. 
У зв’язку  із цим виникає потреба постійного коригуван-
ня  переліку  об’єктів  державного  цінового  регулювання, 
встановлення  мінімальних  та  максимальних  закупівель-
них цін на ці об’єкти, визначення обсягів сільськогоспо-
дарської продукції, що підлягає  закупівлі до державного 
продовольчого резерву і, як наслідок, необхідність систе-
матичного регулювання попиту і пропозиції шляхом про-
дажу або купівлі на Аграрній біржі об’єктів державного 
цінового регулювання або до державного інтервенційного 
фонду. Звичайно, все це призводить до надмірного нако-
пичення масиву  нормативно-правових  актів  у  цій  сфері, 
що може створювати проблему суперечностей між ними. 
У зв’язку із зазначеним слушною вважаємо думку про те, 
що  для  приведення  вказаних  актів  у  систему  необхідно 
прийняти  комплексний  нормативно-правовий  акт  [10,  c. 
92], наприклад Закон «Про формування та використання 
державного продовольчого резерву», який би регламенту-
вав  порядок  закупівлі  (продажу) Аграрним фондом  усіх 
об’єктів  державного  цінового  регулювання,  що  дало  б 
змогу  забезпечити  ефективність  діяльності  цього органу 
і сприяло б удосконаленню правового регулювання в цій 
сфері суспільних відносин.
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Закріплене Законом широке коло повноважень Аграр-
ного фонду  свідчить  про  те, що  він  наділений  ефектив-
ним  інструментом впливу на ціноутворення в аграрному 
секторі економіки, спираючись для цього на механізм дії 
основних економічних законів функціонування ринкових 
відносин: закону залежності між попитом і ціною (закон 
попиту) і закону залежності між пропозицією і ціною (за-
кон пропозиції). Ці закони характеризують зміну ціни то-
вару при зміні попиту на нього. Зі зниженням ціни товару 
попит на нього підвищується і навпаки –  з підвищенням 
ціни попит знижується.

Найважливішим способом державного регулювання цін 
на  сільськогосподарську  продукцію  виступає  застосуван-
ня державних аграрних  інтервенцій. Відповідно до п. 2.5. 
ст. 2 Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» державна аграрна інтервенція –  це 
продаж або придбання сільськогосподарської продукції на 
організованому аграрному ринку з метою забезпечення ці-
нової  стабільності.  Державні  аграрні  інтервенції  можуть 
бути двох  видів:  1)  товарні  і  2) фінансові. Товарна  інтер-
венція –  продаж сільськогосподарської продукції при зрос-
танні цін на організованому аграрному ринку понад макси-
мальний рівень, що здійснюється з метою досягнення рівня 
рівноваги, в тому числі, шляхом продажу товарних дерива-
тивів. Фінансова інтервенція –  це придбання сільськогос-
подарської  продукції  при падінні  спотових цін на  органі-
зованому аграрному ринку нижче мінімального рівня, яка 
здійснюється з метою досягнення рівня рівноваги, в тому 
числі, шляхом придбання товарних деривативів.

На  думку  Л.О.  Панькової,  запропонований  механізм 
регулювання  ринку  сільськогосподарської  продукції  че-
рез  запровадження  інтервенцій  не  відповідає  вимогам 
ринкової  економіки,  але  є  необхідним  у  сучасних  умовах 
як  тимчасовий  захід  [11,  c.  15].  Із  цим  варто  погодити-
ся насамперед  тому, що  із  входженням України до Світо-
вої Організації Торгівлі наша держава взяла на себе певні 
зобов’язання, в тому числі й ті, що стосуються державної 
підтримки, адже СОТ реалізує принцип справедливої кон-
куренції  на  ринках  сільськогосподарської  продукції.  Від-
повідно  до  цього  принципу  заходи  державної  підтримки 
сільського господарства, що справляють найбільший про-
текціоністський  і  стимулюючий  вплив  на  виробництво 
сільськогосподарської  продукції,  а  також  заходи,  спря-
мовані  на  захист  внутрішнього  агропродовольчого  рин-
ку,  мають  скорочуватися,  оскільки  вважається,  що  вони 
впливають «викривляючим чином» на ринок, тобто на об-
сяги виробництва і ціни. Разом із тим, як слушно зазначає  
Ю.І. Кудріна,  не  варто  забувати, що  державні  аграрні  то-
варні інтервенції здійснюються з метою стабілізації цін на 
організованому аграрному ринку щодо визначеного об’єкту 
державного цінового регулювання, певного виду сільсько-
господарської продукції, що має вирішальне значення для 
забезпечення продовольчої безпеки країни [10, c. 94].

Згідно зі ст. 4 п. 2 ЗУ «Про основні засади державної 
аграрної політики на період до 2015 року» одним з осно-
вних напрямів підвищення ефективної діяльності суб’єктів 
аграрного сектору є посилення державної підтримки ство-
рення та функціонування системи сільськогосподарського 
дорадництва та ринку консультативних послуг. Формуван-
ня мережі сільськогосподарських дорадчих служб зумов-
лене кардинальними змінами в аграрному секторі еконо-
міки, що відбулися за останні роки в процесі здійснення 
аграрної реформи. У сучасних ринкових відносинах від-
сутня адміністративна система впровадження нових знань 
і  інформації. Отже, таку функцію має виконувати опера-
тивна,  незалежна  інформаційно-консультативна  система, 
що розвивається на основі дорадчої діяльності, яка сприяє 
в  освоєнні  досягнень  науково-технічного  прогресу  кон-
кретними суб’єктами аграрного господарювання.

Розбудова  системи  сільськогосподарського  дорадни-
цтва в Україні є невід’ємною складовою євроінтеграційного  

процесу. В Угоді про Асоціацію Україна –  ЄС, у ст. 404,  
зазначається, що сторони зобов’язуються всіляко сприяти 
розвитку дорадництва. 

Основним  нормативним  актом,  який  визначає  правові 
засади  здійснення  сільськогосподарської  дорадчої  діяль-
ності в Україні, є Закон України «Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність» від 17 червня 2004 р. № 1807-IV [12], 
у  ст.1 якого встановлено, що така діяльність являє собою 
сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення по-
треб  особистих  селянських  та  фермерських  господарств, 
господарських  товариств,  інших  сільськогосподарських 
підприємств  усіх форм  власності  і  господарювання,  а  та-
кож  сільського  населення  у  підвищенні  рівня  знань  та 
вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення 
господарства. Така діяльність здійснюється шляхом надан-
ня дорадчих послуг, що надаються суб’єктами сільськогос-
подарської дорадчої діяльності суб’єктам господарювання, 
які здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільсько-
му населенню, а також органам місцевого самоврядування 
та органам виконавчої влади. Суб’єктами надання дорадчих 
послуг є сільськогосподарські дорадчі служби –  юридич-
на  особа  незалежно  від  її  організаційно-правової  форми 
та форми  власності,  структурний  підрозділ  аграрного  на-
вчального закладу, науково-дослідної установи, які внесе-
ні до Реєстру дорадчих служб, здійснюють дорадчу діяль-
ність, у складі яких працює не менше трьох дорадників, які 
пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені 
до  Реєстру  дорадників;  сільськогосподарські  дорадники  і 
сільськогосподарські експерти-дорадники. 

В  юридичній  літературі  пропонується  більш широке 
поняття  сільськогосподарської  дорадчої  діяльності.  На 
думку Л.С. Тараненко, під сільськогосподарською дорад-
чою  діяльністю  слід  розуміти  інформаційно-довідкову, 
консультаційну, організаційну, управлінську, інноваційну, 
навчальну та іншу діяльність, необхідну для повноцінного 
розв’язання завдань, покладених на АПК України [13, c. 10].  
І.В. Арістова та В.Ю. Уркевич зазначають, що дорадча ді-
яльність і дорадчі послуги носять комплексний характер, 
включають  різноманітні  види  діяльності,  головна  мета 
здійснення  якої  –    збільшення  прибутковості  аграрного 
господарювання, поліпшення добробуту сільського насе-
лення, розвиток сільської місцевості через надання відпо-
відних послуг [14, c. 76]. Цілком погоджуючись із наведе-
ними думками, зазначимо, що законодавчому визначенню 
дорадчої  діяльності  не  вистачає  саме  соціальної  складо-
вої,  адже  поліпшення  добробуту  сільського  населення  і 
розвиток сільської місцевості є її важливими завданнями. 
Взаємозв’язок  виробничих  і  соціальних  відносин  є  оче-
видним і позитивно впливає на продуктивність праці, що 
в  результаті  призводить  до підвищення  конкурентоспро-
можності сільськогосподарського виробництва.

Як  зазначає Л.С.  Тараненко,  основними  принципами 
сільськогосподарської дорадчої служби є: а) максимальна 
спрямованість на запити сільськогосподарських товарови-
робників, сільського населення, органів виконавчої влади 
й  органів  самоврядування;  б)  забезпечення  ефективної 
взаємодії  всіх  аграрних  та  інших  організацій,  установ  і 
підприємств, що впливають на розвиток аграрного секто-
ра; в) залучення до сільськогосподарської дорадчої діяль-
ності провідних працівників наукових установ і навчаль-
них  закладів;  г)  повна  незалежність  і  конфіденційність 
інформації в роботі з користувачами послуг; д) гнучкість 
та орієнтація на перспективу в сільськогосподарській до-
радчій діяльності й організації роботи; е) часткова само-
окупність. Аналіз законодавчо визначеного змісту цієї ді-
яльності дає підстави говорити також про принципи: 

– державної підтримки (постанова Кабінету Міністрів 
України  «Про  затвердження  Порядку  використання  ко-
штів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки сільськогосподарської дорадчої служби» від 19 
вересня 2007 р. № 1131)[15];
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– підвищення рівня кваліфікації дорадників (Ст. 10 ЗУ 
«Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»);

– взаємодія дорадчої служби зі своїми клієнтами має 
відбуватися лише в їхніх інтересах, на добровільних, ре-
комендаційних  засадах,  без  застосування  імперативних 
методів. 

Звичайно, важливим принципом будь-якої діяльності 
є  принцип відповідальності  за  результати  своєї  роботи. 
Однак  ця  проблема  потребує  окремого  опрацювання, 
адже в нормах спеціального законодавства питання юри-
дичної  відповідальності  у  сфері  дорадчої  діяльності  не 
врегульовані.

Проблеми  якості  та  безпечності  будь-якої  продукції 
споживчого  призначення  незалежно  від  сфери  її  вироб-
ництва мають найвищий рівень  актуальності,  адже  вони 
прямо пов’язані з життям  і  здоров’ям населення. Відріз-
няються такі продукти лише за рівнем впливу на зазначе-
ні природні цінності людей. Якщо промислова продукція 
здійснює досить локальний вплив на людей, то сільсько-
господарська продукція,  яка  є основою харчування,  вна-
слідок  значної поширеності  і  частоти споживання є  сер-
йозним демографічним фактором [16, с. 297].

Питання  якості  сільськогосподарської  продукції  як 
фактора, що впливає на конкурентоспроможність аграрно-
го сектору економіки, є ще однією з головних проблем, що 
стоять перед державою в ході реалізації державної аграр-
ної політики. Успіх у підвищенні конкурентоспроможнос-
ті галузі як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках 
залежить від конкурентоспроможності  сільськогосподар-
ської продукції. Важливим показником, що характеризує 
її рівень, є якість. Очевидно, що тільки продукція високої 
якості матиме попит на ринку, тому лише ті підприємства, 
які  виробляють  якісну  продукцію,  можуть  успішно  кон-
курувати з іншими і отримувати прибуток від своєї діяль-
ності. Саме тому стратегічною ціллю розвитку аграрного 
сектору,  згідно  із  схваленою  розпорядженням  Кабінету 
Міністрів України Стратегією розвитку аграрного сектору 
економіки на період до 2020 року від 17 жовтня 2013 р. 
№ 806-р  [17], є підвищення конкурентоспроможності ві-
тчизняної сільськогосподарської продукції. Пріоритетни-
ми напрямами досягнення зазначеної цілі є забезпечення 
якості  і безпечності харчових продуктів, дотримання ви-
мог до їх виробництва у результаті вдосконалення системи 
сертифікації виробництва і стандартизації, впровадження 
на всіх підприємствах переробної та харчової промисло-
вості систем управління якістю та безпечністю харчових 
продуктів, створення мережі лабораторій для визначення 
рівня якості сільськогосподарської продукції, делегування 
саморегулівним об’єднанням на засадах взаємної відпові-
дальності  частини  повноважень щодо  здійснення  контр-
олю за відповідністю сільськогосподарської продукції на-
ціональним  стандартам,  сприяння  розвитку  органічного 
землеробства тощо.

Основу  законодавства, що  регулює  відносини  у  сфе-
рі  забезпечення  якості  сільськогосподарської  продукції, 
становлять Закони України «Про основні принципи та ви-
моги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23 
грудня 1997 р. № 771/97-ВР [18], « Про стандартизацію» 
від 17 травня 2001 р. № 2408-ІІІ [19], «Про виробництво 
та обіг органічної сільськогосподарської продукції та си-
ровини» від 3 вересня 2013 р. №425-VІІ [20] та ін.

Напрямами  державної  політики  у  сфері  управління 
якістю є: (а) удосконалення правових засад і нормативно-

го забезпечення діяльності в поліпшенні якості продукції; 
(б)  забезпечення  підготовки  та  підвищення  кваліфікації 
кадрів;  (в)  впровадження  нових  прогресивних  техноло-
гій та матеріалів, сприяння науково-технічному розвитку 
виробництва; (г) впровадження системи управління якіс-
тю  та  довкіллям;  (д)  державна  підтримка  впровадження 
систем управління якістю; (е) захист від недоброякісної і 
фальсифікованої продукції; (є) пропагування поліпшення 
якості та конкурентоспроможності продукції.

Законом  України  «Про  основні  засади  державної 
аграрної політики на період до 2015 року» визначено, що 
державна аграрна політика базується на національних прі-
оритетах і враховує необхідність інтеграції України до Єв-
ропейського  Союзу  та  світового  економічного  простору. 
Дана норма зумовлює появу та формування міжнародно-
правових норм, що регулюють аграрні відносини.

16 травня 2008 р. Україна набула повноправного член-
ства у СОТ на підставі закону України «Про ратифікацію 
Протоколу про вступ України до Світової організації тор-
гівлі» від 10 квітня 2008 р. № 250-IV [21]. Основою діяль-
ності СОТ є багатосторонні торгівельні угоди, пакет яких 
включає Угоду про заснування СОТ (Марракеська угода) 
від 15 квітня 1994 р. Невід’ємну частину угоди складають 
угоди-додатки до неї. Так, питання виробництва і торгівлі 
сільськогосподарськими  і  продовольчими  товарами  ре-
гулюється  Угодами  «Про  сільське  господарство»,  «Про 
застосування  санітарних  та  фіто-санітарних  заходів»  та 
«Про  технічні  бар’єри  у  торгівлі».  На  міждержавному 
рівні правові норми, що регулюють відносини у сфері за-
безпечення  якості  та  безпечності  сільськогосподарської 
продукції,  містяться  також  у  Міжнародній  конвенції  із 
захисту рослин від 6 грудня 1951р., Угоді про співробіт-
ництво в галузі карантину рослин від шкідників і хвороб 
від 14 грудня 1959 р., Угоді про співробітництво в галузі 
ветеринарії від 14 грудня 1959 р. 

Схвалені на міжнародному рівні стандарти на харчові 
продукти містяться у Кодексі Аліментаріус. Національним 
органом, що  відповідає  за  їх  втілення  в  країні,  є Націо-
нальна комісія з Кодексу Аліментаріус, що функціонує на 
підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Питання 
Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус» від 
3 липня 2006 р. № 903 [22]. Основними завданнями Комі-
сії  є  аналіз міжнародного  та  вітчизняного  законодавства 
і  розроблення  пропозицій  щодо  вдосконалення  законо-
давства у сфері безпечності та якості харчових продуктів; 
гармонізація  вітчизняного  законодавства  з  міжнародним 
у  зазначеній  сфері;  сприяння  впровадженню  нових  тех-
нологій, міжнародних стандартів, вітчизняних технічних 
регламентів  і  міжнародних  санітарних  заходів  у  сфері 
виробництва харчових продуктів та нових методів  їх до-
слідження. У такий спосіб Україна має можливість брати 
участь на міжнародному рівні у визначенні та гармонізації 
стандартів на харчові продукти з метою підвищення їхньої 
якості.

Отже, аналіз законодавства що забезпечує підвищення 
конкурентоспроможності  аграрного  сектору  економіки, 
дає змогу виділити такі його основні тенденції: 1) значна 
кількість норм має процедурний характер, які визначають 
порядок  проведення  атестації,  проходження  реєстрації 
тощо;  2)  законодавство  в  зазначеній  сфері  носить  пере-
важно публічно-правовий характер і включає в себе між-
народно-правові норми, що зумовлено інтеграцією Украї-
ни до світового економічного простору. 
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Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів законодавства ЄС та України у сфері гігієни харчових продуктів, рівня адаптації 
та пошуку шляхів вдосконалення національного законодавства, що забезпечувало б здоров’я і благополуччя громадян, високий ступінь 
захисту життя і здоров’я.

Ключові слова: гігієна харчової продукції, безпечність харчової продукції, принципи НАССР, адаптація законодавства.

Чурилова Т.Н., Малус А.И. / НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЕВ-
РОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ ГИГИЕНЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ / Сумской государственный университет, Украина

Статья посвящена исследованию отдельных аспектов законодательства ЕС и Украины в сфере гигиены пищевых продуктов, уровню 
адаптации и поиску путей совершенствования национального законодательства, что обеспечивало бы здоровье и благополучие граж-
дан, высокую степень защиты жизни и здоровья.

Ключевые слова: гигиена пищевой продукции, безопасность пищевой продукции, принципы НАССР, адаптация законодательства.

Churilova T.N., Malus A.I. / SOME ASPECTS OF ADAPTATION OF UKRAINIAN LEGISLATION TO THE EUROPEAN UNION RE-
QUIREMENTS IN THE FIELD OF FOODSTUFFS HYGIENE / Sumy State University, Ukraine

If the Ukrainian legislation in the sphere of foodstuffs safety is harmonized with the relevant EU legislation then will be possible the realization 
of export potential of our agriculture and effective consumer protection.

European Union legislation in the field of foodstuffs hygiene consists of a number of regulations, including: Regulation № 852/2004, which 
is called «Hygiene 1», that establishes the general rules of foodstuffs hygiene for food market operators. In addition, Regulation № 853/2004 or 
«Hygiene 2», establishes special hygiene rules for food animal’s origin for owners food’s companies.

The Law of Ukraine «On Basic Principles and Requirements for Safety and Quality of Food Products» is aimed at harmonization of Ukrainian 
legislation with the EU legislation in the field of safety and quality of food products. The Law consolidated the hygienic requirements for handling 
foodstuffs in a separate section which reproduces almost entirely the requirements of Regulation № 852/2004.

The basic principle of legislation on food safety establishes that the ultimate responsibility for safety must rest food market operators. 
The most effective system that ensures maximum food safety is The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system. It is a 

science-based system created to identify specific hazards and tack actions for control of hazards to ensure food security and quality.
In comparison with methods which used in Ukraine for a long time (such as inspection or quality control), HACCP system is a preventive 

system to correct problems before they affect the safety of the food, you have to plan in advance to correct potential deviations from established 
critical limits. HACCP is a systematic preventive approach to food safety that addresses physical, chemical, and biological hazards as a means 
of prevention rather than finished product inspection.

The Law of Ukraine «On Basic Principles and Requirements for Safety and Quality of Food Products» (hereinafter –  the Law) introduced the 
HACCP system at all stages of production and circulation.

In accordance with the Law, HACCP system is flexible where appropriate taking into account the nature and the size of the implementing 
company/organization. The main issue is safe and higher-quality food products, not the complication activity of the food industry enterprises.
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The implementation of this system requires much time and resources, so the Law provides transition periods. A methodological instructions 
for implementation of HACCP should be developed and approved during 3 years for small businesses and the year for other businesses.

One of the innovations of legislation on food safety is an article 33 of the Law of Ukraine «On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine 
as regards to Food Products» which provides an opportunity development of methodological instructions for associations of market operators in 
the procedure prescribed by the Law. It is a common practice in the European Union.

Important goal of the new general and specific hygiene rules is to ensure a high level of consumer protection with regard to food safety.
Certainly, to achieve this goal it is necessary to use an integrated approach starting with raw materials production to output of products to the 

market or its export. Besides the Law, it is necessary to regulate the safety of animal feed. Indeed, the hygienic requirements for production of 
animal feed are a part of the system of food safety control at all stages of their production and circulation «from field to table». Also important is 
the introduction of the certification of production processes of agricultural products for the Global GAP system.

Key words: foodstuffs hygiene, food safety, HACCP principles, legislation adaptation.

Питання  якості  та  безпеки  продуктів  харчування  як 
основного фактору підвищення потенціалу здоров’я нації 
є надзвичайно актуальними для усіх країн світу. «Ми є те, 
що ми їмо». Цей вислів П. Брега є аксіомою. Враховуючи 
загрозливі статистичні дані в Україні щодо смертності від 
отруєнь небезпечними продуктами харчування, тривалос-
ті життя, екології, дитячої смертності тощо, впровадження 
ефективної  системи  забезпечення  безпечності  продуктів 
харчування є одним із першочергових завдань. 

Крім  того,  реалізація  експортного  потенціалу  нашо-
го агропромислового комплексу, ефективний захист прав 
споживачів  стануть можливими  лише  у  разі  приведення 
українського законодавства у сфері харчової безпеки у від-
повідність із відповідним законодавством ЄС.

Економічна  частина  Угоди  про  асоціацію  України  з 
ЄС містить ряд положень щодо забезпечення безпеки та 
якості  продуктів  харчування.  Зокрема,  сторони  домови-
лися  співпрацювати  з  метою  забезпечення  високого  рів-
ня захисту споживачів і досягнення сумісності між наці-
ональними  системами  захисту  прав  споживачів,  а  також 
поступово наблизити законодавство України до норм ЄС, 
у той же час, не створюючи бар’єрів для торгівлі. 

Отже,  удосконалення  вітчизняного  законодавства  з 
урахуванням європейської моделі є не тільки бажаним, а й 
єдиним можливим шляхом виконання зобов’язань.

Угода  дає  можливість  українським  виробникам  не 
лише  вийти  на  ринок  ЄС,  а  й  зробити  безпечнішими 
продукти  харчування  для  національного  споживача. Для 
цього мають бути адаптовані європейські стандарти без-
печності  продуктів  харчування,  у  тому  числі  принципи 
гігієни продуктів харчування, створені умови для впрова-
дження систем контролю, ліквідовані корупційні ризики у 
вигляді  надмірного  контролю  та  обтяжливих  дозвільних 
процедур. 

Проблемам  вдосконалення  вітчизняного  законодав-
ства  у  сфері  безпечності  та  якості  продуктів  харчування 
присвячені  праці  вчених-правознавців  та  економістів: К. 
Настечко, К. Онул, М. Маренич, М. Гребенюка, Н. Марю-
хи, О. Поліводського, Т. Коваленко, С. Аранчій, Я. Добі-
довської та інших науковців.

Метою статті є аналіз окремих аспектів законодавства 
ЄС та України у сфері гігієни харчових продуктів, пошук 
шляхів  вдосконалення  національного  законодавства,  що 
забезпечувало б здоров’я і благополуччя громадян, висо-
кий ступінь захисту життя і здоров’я.

Загальні  засади  правового  регулювання  безпечності 
харчових продуктів тваринного та рослинного походжен-
ня в ЄС викладені,  зокрема, в  таких правових актах:  за-
гальний документ про харчові продукти –  Регламент Єв-
ропейського Парламенту та Ради № 178/2002 від 28 січня 
2002 року про встановлення загальних принципів і вимог 
продовольчого  права,  створення Європейського  органу  з 
безпеки харчових продуктів і встановлення процедур у пи-
таннях, пов’язаних із безпекою харчових продуктів; пакет 
вимог щодо гігієни (аналіз ризиків і критичні контрольні 
точки НАССР) –  Регламент Європейського Парламенту та 
Ради № 852/2004 від 29 квітня 2004 року про гігієну про-
дуктів харчування, Регламент Європейського Парламенту 
та Ради № 853/2004 від 29 квітня 2004 року про встанов-

лення вимог до гігієни харчових продуктів тваринного по-
ходження, Регламент Європейського Парламенту та Ради 
№ 183/2005 від 12 січня 2005 року про встановлення ви-
мог до гігієни кормів; офіційні механізми контролю –  Ре-
гламент Європейського Парламенту  та Ради № 882/2004 
від 29 квітня 2004 року про офіційні заходи контролю, які 
застосовуються для забезпечення підтвердження відповід-
ності з продовольчим законодавством, правилами здоров’я 
та захисту тварин, Регламент Європейського Парламенту 
та Ради № 854/2004 від 29 квітня 2004 року, який повинен 
використовуватися на додаток до Регламенту № 882/2004 
та встановлює спеціальні правила організації офіційного 
контролю  над  продукцією  тваринного  походження,  при-
значеної для споживання людиною.

Законодавство ЄС у сфері  гігієни продуктів харчуван-
ня  складається  із  низки  регламентів,  зокрема:  Регламент  
№ 852/2004, який має назву «Гігієна 1», встановлює загаль-
ні правила гігієни харчових продуктів для операторів ринку 
харчових продуктів. Крім того, Регламент № 853/2004, або 
«Гігієна  2»,  встановлює  спеціальні  правила  щодо  гігієни 
харчових продуктів тваринного походження для власників 
харчових підприємств. Вони застосовуються до необробле-
них і оброблених продуктів тваринного походження. 

Гігієна  харчової  продукції  у  Регламенті  №  852/2004 
означає  заходи  та  умови,  які  необхідні  для  здійснення 
контролю небезпечних факторів та забезпечення придат-
ності харчової продукції для людського споживання, вра-
ховуючи її цільове використання [1].

Регламент  №  852/2004  встановлює  загальні  правила 
гігієни харчових продуктів, виходячи з наступних базових 
принципів:

– відповідальність за безпеку харчової продукції несе 
оператор ринку; 

– забезпечення безпеки харчової продукції на всіх ета-
пах харчового ланцюжка, починаючи з етапу виробництва 
сировини; 

– зберігання замороженої харчової продукції в одно-
му температурному режимі на всіх етапах харчового лан-
цюжка;

– обов’язковість розробки та запровадження постійно 
діючих процедур, що ґрунтуються на принципах НАССР 
(Hazard Analysis and Critical Control Point –  системи аналі-
зу ризиків та контролю у критичних точках); 

–  методичні  посібники щодо  застосування  належних 
практик є важливим інструментом щодо надання допомо-
ги підприємствам харчової галузі на всіх рівнях виробни-
цтва у дотриманні санітарно-гігієнічних правил та засто-
суванні принципів НАССР;

– встановлення мікробіологічних критеріїв і вимог до 
контролю температури, які базуються на науковій оцінці 
ризиків;

– імпортовані товари мають однакові або еквівалентні 
вимоги щодо гігієни харчових продуктів з тими, що діють 
в ЄС;

– гнучкість у сфері застосування тих чи  інших поло-
жень.

Регламент не використовується по відношенню до:
–  виробництва  для  особистого  домашнього  викорис-

тання;
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–  домашньої  підготовки,  переробки  або  зберігання 
харчових  продуктів  з  метою  їх  особистого  домашнього 
споживання;

– прямих поставок невеликої кількості первинних про-
дуктів виробником кінцевому споживачеві або місцевому 
закладу роздрібної торгівлі (це регулюється національним 
законодавством).

Безпека харчової продукції залежить від декількох фак-
торів. По-перше,  у нормативно-правових  актах має бути 
визначений мінімальний рівень санітарно-гігієнічних ви-
мог, по-друге, –   має діяти система офіційного контролю 
щодо дотримання  операторами ринку  санітарно-гігієніч-
них вимог, і, по-третє, –  має бути впроваджена система та 
процедура безпеки харчової продукції, які ґрунтуються на 
принципах НАССР [1].

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги встановлені у До-
датку II Регламенту № 852/2004 та стосуються приміщень, 
де  здійснюються будь-які операції, пов’язані  з харчовою 
продукцією, приміщень, де харчова продукція готується, 
обробляється або переробляється, пересувних та/або тим-
часових приміщень (таких як палатки, ринкові прилавки, 
транспортні засоби, з яких здійснюється торгівля), примі-
щень, які в основному застосовуються як житлові будин-
ки,  але  які  регулярно  використовуються  для  підготовки 
харчової продукції з метою її подальшого продажу на рин-
ку, та торгових автоматів. 

Крім  того,  встановлені  гігієнічні  вимоги  щодо  тран-
спорту,  водопостачання,  харчових  відходів,  персоналу, 
упаковок  та  обгорток  для  харчових продуктів,  термічної 
обробки.

Суттєвим  моментом  є  вимога  щодо  проведення  на-
вчань с персоналом з питань гігієни та застосування прин-
ципів НАССР.

У Регламенті встановлений гнучкий підхід до гігієніч-
них  вимог  в  залежності  від  особливостей  виробництва. 
Операторові ринку надано право самостійно вирішувати 
більшість  питань  стосовно  організації  виконання  вимог 
щодо  гігієни,  адже  відповідальність  за  безпечність  та 
якість продукції несе саме він.

Закон України  «Про  основні  принципи  та  вимоги  до 
безпечності та якості харчових продуктів» (далі –  Закон) 
[2], який став першим етапом адаптації українського зако-
нодавства у сфері безпечності та якості харчових продук-
тів до законодавства ЄС, закріпив гігієнічні вимоги щодо 
поводження з харчовими продуктами в окремому розділі.

Враховуючи певні складнощі при реалізації таких по-
ложень, встановлений перехідний період терміном 2 роки. 
Отже, з 20 вересня 2017 року гігієнічні вимоги щодо пер-
винного виробництва продуктів харчування, а також гігі-
єни приміщень, гігієни рухомих форм, гігієни транспорту 
під  час  перевезення  харчових  продуктів,  гігієни  облад-
нання, на якому виробляються продукти, гігієни відходів, 
постачання води, персоналу, упаковки повинні виконува-
тися.

Необхідно зазначити, що положення глави VII майже 
повністю  відтворюють  вимоги  Регламенту  №  852/2004. 
Між  тим  є  певні  відмінності.  Наприклад,  ст.  43  Закону 
щодо  рухомих  та/або  тимчасових  потужностей  вимагає 
наявності  засобів  для  підтримання  належної  особистої 
гігієни [2]. Але поняття належної особистої гігієни є оці-
ночним,  а  тому  варто  було  деталізувати,  які  саме  засо-
би мають бути  у наявності  (обладнання для  гігієнічного 
миття та сушки рук, гігієнічні санітарні пристрої та роз-
дягальні).

Відповідальність оператора ринку в межах своєї діяль-
ності  за  недотримання  вимог  законодавства  про  безпеч-
ність  харчових  продуктів  є  базовим  принципом  законо-
давства про харчову безпеку. Отже, саме оператори ринку 
мають гарантувати відповідність вимогам гігієни усіх ста-
дій  виробництва  та  реалізації  продуктів  харчування,  які 
знаходяться під їх контролем. 

Найбільш дієвою системою, що гарантує максимальну 
безпечність  харчових  продуктів  є  система  аналізу  ризи-
ків, небезпечних чинників і контролю критичних точок –  
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point).

У порівнянні з методами, які тривалий час використо-
вувалися в Україні, такими як інспектування або контроль 
якості,  система  НАССР  використовує  науково  обґрунто-
ваний превентивний підхід, що дозволяє перейти від ви-
пробування  кінцевого  продукту  до  розробки  запобіжних 
методів, та забезпечити недопущення, усунення або міні-
мізацію загроз безпечності харчового продукту. 

Система  НАССР  дозволяє  гарантувати  виробництво 
безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю не-
безпечних чинників. Це потужна система, що може засто-
совуватися до великого спектру простих і складних опера-
цій. Вона використовується для забезпечення безпечності 
харчових продуктів протягом усього ланцюга виробництва 
і реалізації. Система НАССР є перевіреною системою, яка 
надає  упевненість  у  тому, що  на  підприємстві  управлін-
ня безпекою продуктів харчування виконується ефектив-
но. Вона дозволяє підтримувати спрямованість зусиль на 
безпеку і якість харчової продукції як такої, що має най-
вищий пріоритет. Особливістю системи НАССР є те, що 
за її допомогою детально вивчається кожен крок (етап) у 
виробництві, зберіганні та доставці їжі, виявляються спе-
цифічні  ризики  і  небезпеки,  впроваджуються  ефективні 
методи контролю та моніторингу. Дана система є ефектив-
ним засобом управління з метою захисту процесів від біо-
логічних  (мікробіологічних),  хімічних, фізичних ризиків 
забруднення, інших негативних факторів [3].

Принципи НАССР  сформульовані  на  основі  підходу, 
який  прийнятий  з  урахуванням  Codex  Alimentarius,  та 
складаються з наступних компонентів:

– визначення будь-якого небезпечного фактора, якого 
треба уникнути чи усунути або зменшити до прийнятного 
рівня;

– визначення критичних точок контролю в рамках дії 
або дій, що вимагають контролю для уникнення або усу-
нення небезпечного фактора, або його зменшення до при-
йнятного рівня;

– визначення граничних значень параметрів у критич-
них точках контролю;

– розробка й застосування процедур моніторингу, що 
забезпечують контроль у критичних точках на основі пла-
нованих заходів або спостережень;

– розробка коригувальних дій і їх застосування у разі 
негативних результатів моніторингу;

– розробка процедур верифікації та валідації, які пови-
нні регулярно проводитися для забезпечення ефективнос-
ті  функціонування  процедур,  заснованих  на  принципах 
НАССР;

–  документування  всіх  процедур,  що  належать  до 
НАССР [1].

При внесенні будь-яких змін до продукту, процесу, або 
до одного з етапів виробництва, оператори ринку повинні 
переглянути процедуру та внести до неї необхідні зміни.

Така  система  дозволяє  самостійно  і  постійно  контр-
олювати безпечність та якість харчової продукції на всіх 
етапах її просування від виробника до споживача. І в разі 
виникнення проблем, оператори ринку мають можливість 
оперативно ліквідувати негативні наслідки.

Закон України  «Про  основні  принципи  та  вимоги  до 
безпечності  та  якості  харчових  продуктів»  запроваджує 
систему НАССР на всіх етапах виробництва та обігу. 

Так, згідно ст. 21 Закону оператори ринку зобов’язані 
розробляти  та  застосовувати  постійно  діючі  процедури, 
засновані  на  принципах  системи  аналізу  небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках. Виключенням 
із цього правила є оператори ринку, що здійснюють пер-
винне виробництво  та провадять пов’язану  з первинним 
виробництвом діяльність, транспортування живих тварин, 
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призначених для споживання людиною, транспортування 
з місця первинного виробництва до потужності продуктів 
рослинного  походження,  продуктів  рибальства,  а  також 
продуктів полювання.

Важливим  є  наявність  у  Законі  спрощеного  підходу 
щодо застосування НАССР на певних потужностях за умо-
ви, що такий підхід забезпечує однаковий рівень захисту 
здоров’я споживачів, що і в разі запровадження принципів 
системи аналізу небезпечних факторів та контролю у кри-
тичних точках. 

Спрощений підхід можливий, коли дотримання загаль-
них гігієнічних вимог, встановлених Законом є достатнім 
для  забезпечення  безпечності  продуктів  харчування.  Зо-
крема, це стосується закладів роздрібної торгівлі, у тому 
числі палаток, кіосків, прилавків, рухомих транспортних 
засобів для торгівлі, а також закладів громадського харчу-
вання, які здійснюють торгівлю виключно напоями. Крім 
того,  закладам громадського харчування, які  здійснюють 
торгівлю не тільки напоями, пекарням, кондитерським до-
зволено застосувати НАССР не у повному обсязі [2]. 

Таким  чином,  норми  Закону  щодо  впровадження 
НАССР є достатньо гнучкими та допускають варіації за-
лежно від розміру  та характеру діяльності потужностей. 
До того ж перелік потужностей не є виключним та може 
бути розширений у методичних настановах. Суттєвим но-
вовведенням Закону є відсутність обов’язковості сертифі-
кації НАССР. Головним є випуск доброякісної та безпеч-
ної  продукції,  а  не  ускладнення  діяльності  підприємств 
харчової промисловості. 

Оскільки  запровадження  цієї  системи  потребує  часу 
та певних ресурсів Законом передбачені значні перехідні 
періоди. Так, повинні впровадити систему НАССР з 2017 
року  потужності,  які  провадять  діяльність  з  харчовими 
продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тва-
ринного походження. До 2018 року відтерміновано строк 
впровадження НАССР для потужностей, які провадять ді-
яльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні 
необроблені  інгредієнти тваринного походження. Малим 
потужностям надано термін до 2019 року для розробки та 
впровадження НАССР [4]. 

Протягом року, а для малих підприємств –  3 років, ма-
ють бути розроблені та затверджені методичні настанови 
щодо впровадження НАССР  [4]. Такі настанови повинні 
містити  детальні  плани  щодо  використання  принципів 
НАССР, у  тому числі  строки  зберігання документів  і  за-
писів. 

Однією із новацій законодавства про харчову безпеку 
є передбачена ст. 33 Закону України «Про внесення змін 
до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  харчових 
продуктів»  можливість  розробки  методичних  настанов 
об’єднаннями  операторів  ринку  за  встановленою  проце-
дурою [4].

Такий  порядок  є  загальнопоширеною  європейською 
практикою. Наприклад, Регламент № 852/2004 у ст. 9 пе-

редбачає  участь  представників  бізнесу  та  груп  захисту 
прав споживачів у процесі розробки методичних настанов 
щодо  застосування  санітарно-гігієнічних  норм  та  вико-
ристання принципів НАССР [1]. 

Слід  зазначити,  що  п.  6  ст.  25  Закону  України  «Про 
захист прав  споживачів»  [5]  закріплено право  об’єднань 
споживачів  вносити  пропозиції  щодо  розроблення  нор-
мативних документів, які встановлюють вимоги до якос-
ті  продукції.  Між  тим  відсутність  механізму  реалізації 
такого права фактично нівелює можливість участі  таких 
об’єднань у консультаціях.

Головною метою нових загальних та специфічних гігі-
єнічних правил є забезпечення високого рівня захисту спо-
живачів через безпечність харчової продукції. Безумовно, 
для  досягнення  такої  мети  необхідно  використовувати 
комплексний підхід, починаючи з виробництва сировини 
до виходу продукції на ринок або її експорту.

Проведений аналіз законодавства у сфері гігієни про-
дуктів  харчування  дає  підстави  стверджувати, що  Закон 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів» є суттєвим кроком на шляху 
впровадження в Україні європейської системи безпечності 
харчових продуктів, системи, де споживач є найбільш за-
хищеним, а харчовий бізнес убезпечений від зайвого на-
вантаження. 

Проте, це лише перший крок. Україна має наблизити 
своє законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи 
щодо охорони не тільки життя і здоров’я людей, а також 
тварин та рослин, до  законодавства ЄС. З метою норма-
тивного  упорядкування  засад  виробництва,  обігу,  забез-
печення  гігієни,  маркування  та  презентації  кормів,  фор-
мування  належної  практики  годування  тварин,  взаємодії 
між органами виконавчої влади та операторами ринку був 
розроблений законопроект «Про корми» [6]. Проект зако-
ну розроблений із врахуванням положень Регламентів № 
178/2002, № 767/2009, № 183/2005. Отже, прийняття  за-
кону  буде  черговим  етапом  виконання  Україною  взятих 
зобов’язань в рамках Угоди.

Закріплення гігієнічних вимог щодо виробництва кор-
мів для тварин є складовою системи контролю безпечнос-
ті  харчових  продуктів  на  всіх  етапах  їх  виробництва  та 
обігу «від лану до столу». 

Крім  того,  важливим  є  впровадження  сертифікації 
процесу виробництва сільськогосподарської продукції за 
системою Global GAP, яка є єдиним стандартом, що міс-
тить вимоги саме для первинних виробників. Головним 
принципом  такої  системи  є  відстеження  технології  ви-
рощування, та, крім інших, включає такі компоненти, як 
походження  і  якість насіннєвого матеріалу,  придатність 
ґрунтів  для  ведення  сільськогосподарського  виробни-
цтва,  аналіз  ґрунтів  і  адекватність  розробленої  системи 
удобрення,  застосування  системи  захисту рослин, що у 
кінцевому рахунку впливає на безпечність продуктів хар-
чування.
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ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Алімов К.О.,
к.ю.н., викладач

Запорізький національний університет

Наукова стаття присвячена громадським роботам як виду адміністративних стягнень. Характеризується сутність громадських робіт, 
їх необхідність та спосіб використання. Висвітлюються основні ознаки даного адміністративного стягнення. Здійснюється науковий ана-
ліз громадських робіт як виду адміністративного стягнення. Аналізується доцільність введення громадських робіт в структуру покарань.

Ключові слова: громадські роботи, адміністративне право, кримінальне право, адміністративне покарання, кримінальне покарання, 
закон, інститут громадських робіт.

Алимов К.А. / ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ / Запорожский национальный универ-
ситет, Украина

Научная статья посвящена общественным работам как виду административных взысканий. Характеризуется сущность обществен-
ных работ, их востребованность и способ использования. Раскрываются основные признаки данного административного взыскания. 
Проводится научный анализ общественных работ как вида административного взыскания. Анализируется целесообразность ввода 
общественных работ в структуру наказаний.

Ключевые слова: общественные работы, административное право, уголовное право, административное наказание, уголовное на-
казание, закон, институт общественных работ.

Alimov K.O. / PUBLIC WORKS IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE PENALTIES / Zaporizhzhya National University, Ukraine
The scientific article is devoted to community service, as a kind of administrative punishment. Characterized by the nature of public works, 

their demand and usage. It shows the basic features of an administrative penalty. Carry out scientific analysis of public works as a form of admin-
istrative punishment. Analyzed the feasibility of public works structure punishment.

The modern Ukrainian state develops on the basis of the rule of law, rule of law and ensure full enjoyment of rights and freedoms. It is equally 
important to ensure the protection of human rights and freedoms and interests of society and the state from illegal encroachments. One of the 
most effective means of combating offenses is the administrative responsibility that serves as a special and general prevention, and is applied to 
offenders administrative penalties. 

An administrative penalty in the form of public works achieves just two important goals. First, to make moral and educational influence on the 
offender by his involvement in socially useful work, and, secondly, to provide a visual perception of the public warning of the negative consequenc-
es of illegal behavior. Public Works uniqueness lies in the fact that they have free character, do not lead to negative consequences for the financial 
status of the offender, not related to restriction of his liberty and can apply to persons who are unemployed or do not have a permanent job.

Administrative responsibility as one of the types of legal liability is a specific method of internal state compulsory influence the behavior of 
individuals who have committed administrative offenses. The purpose of this impact – education of citizens, forming their habits voluntarily sure 
the requirements of law and regulations, prevention of administrative offenses and other offenses.

Key words: public works, administrative law, criminal law, administrative punishment, criminal penalty, law, public works institution.

Т. Коломоєць зазначає, що адміністративними стягнен-
нями є  зафіксовані у  санкціях адміністративно-правових 
норм заходи примусу, які застосовуються органами адмі-
ністративної юрисдикції щодо особи, яка вчинила адміні-
стративне  правопорушення,  з  метою  попередження  вчи-
нення нових правопорушень як цією особою, так і іншими 
особами, виховання та покарання цієї особи [1, с. 192].

За  визначенням  А.  Комзюка,  адміністративне  стяг-
нення  є  мірою  відповідальності,  правовим  наслідком  
адміністративного правопорушення. Воно застосовується 
з  метою  виховання  особи,  яка  вчинила  адміністративне 
правопорушення,  в  дусі  додержання  законів,  поваги  до 
правил  співжиття,  а  також  запобігання  вчиненню  нових 
правопорушень як самим правопорушником, так і іншими 
особами [2, с. 225].

Ю.  Ведєрніков  та  В. Шкарупа  зазначають,  що  адмі-
ністративні  стягнення  –  це  матеріалізований  вияв  ад-
міністративної  відповідальності,  негативний  правовий 
наслідок  неправомірної  поведінки  особи,  яка  вчинила 
адміністративний проступок і повинна відповісти за свій 
протиправний  вчинок  та  понести  за  це  відповідне  пока-
рання  у  вигляді  певних  несприятливих  заходів  мораль-
ного,  матеріального  та  фізичного  впливу.  Ці  стягнення, 
зазначають вчені-адміністративісти, є останньою ланкою 

в системі  заходів адміністративного примусу, мірою від-
повідальності та застосовуються з метою виховання особи 
порушника та інших осіб [3, с. 153]. 

Юридична  енциклопедія  визначає  адміністративні 
стягнення як міру відповідальності за вчинене адміністра-
тивне правопорушення [4, с. 50].

Отже,  адміністративні  стягнення  є  різновидом  адмі-
ністративного  примусу,  що  застосовується  за  вчинення 
адміністративного  правопорушення  щодо  винуватої  де-
ліктоздатної особи органами адміністративної юрисдикції 
у відповідності до норм матеріального та процесуального 
права з метою виховання та покарання правопорушника, а 
також здійснення загальної та спеціальної превенції у сфе-
рі адміністративно-правових відносин.

Адміністративне законодавство встановлює вичерпну 
систему адміністративних стягнень (ст. 24 КУпАП). Це – 
попередження, штраф, оплатне вилучення предмета, який 
став  знаряддям  вчинення  або  безпосереднім  об’єктом 
адміністративного  правопорушення,  конфіскація:  пред-
мета,  який  став  знаряддям  вчинення  або  безпосереднім 
об’єктом  адміністративного  правопорушення;  грошей, 
одержаних внаслідок вчинення адміністративного право-
порушення,  позбавлення  спеціального  права,  наданого 
даному  громадянинові  (права  керування  транспортними 
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засобами, права полювання), громадські роботи, виправні 
роботи та адміністративний арешт.

Крім цього, як зазначено у ст. 25 КУпАП, оплатне ви-
лучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись 
як основні, так і додаткові адміністративні стягнення. Інші 
адміністративні  стягнення  можуть  застосовуватись  тіль-
ки як основні.  За одне  адміністративне правопорушення 
може  бути  накладено  основне,  або  основне  і  додаткове 
стягнення [5].

Як зазначає А. Купін, адміністративні стягнення і по-
рядок їх застосування встановлюються не тільки КУпАП, 
а й іншими законами та підзаконними нормативними акта-
ми. Чисельна кількість нормативних актів України, а саме 
укази  Президента  України  і  декрети  Кабінету Міністрів 
України,  постанови  та  інструкції  Національного  банку 
України,  інструкції  Державної  податкової  адміністрації 
України  містять  або  склади  адміністративних  проступ-
ків  та відповідне покарання у вигляді  адміністративного 
стягнення, або окреслюють лише склади проступків, від-
повідальність за які передбачалася іншими законодавчими 
актами [6, с. 93].

Всі  склади  адміністративних  проступків  та  відпо-
відальність  за  них  повинні  бути  сконцентровані  в  одно-
му кодифікованому нормативно-правовому акті, що буде 
сприяти якісному правозастосуванню та правовому вихо-
ванню громадян України. 

Розкриття  особливостей  громадських  робіт  як  виду 
адміністративного  стягнення  передбачає  аналіз  співвід-
ношення та порівняння його з іншими окремими видами 
адміністративних стягнень.

З точки зору етимології, поняття «громадські роботи» 
говорить саме за себе – це роботи, що виконуються в гро-
маді,  членами  громади  і  для  громади.  Історичний аналіз 
інституту громадських робіт також підтверджує вказаний 
зміст досліджуваного поняття – громадські роботи завжди 
асоціювалися із залученням членів певної громади до ви-
конання  некваліфікованої  праці  на  користь  суспільства 
або держави (обробка землі, риття каналів, розбирання за-
валів, прибирання територій, вантажно-розвантажувальні 
роботи тощо). 

У відповідності до ст. 30-1 КУпАП «Громадські роботи 
полягають  у  виконанні  особою,  яка  вчинила  адміністра-
тивне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання 
час  безоплатних  суспільно  корисних  робіт,  вид  яких  ви-
значають органи місцевого самоврядування. 

Громадські  роботи  призначаються  районним,  район-
ним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на 
строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не 
більш як чотири години на день. 

Громадські роботи не призначаються особам, визнаним 
інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жін-
кам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років» [5].

Отже, громадські роботи в адміністративному праві – 
це один  із видів адміністративного стягнення, основною 
ознакою  якого  є  примусове  залучення  особи, що  вчини-
ла  адміністративне  правопорушення,  за  рішенням  суду, 
до безоплатних суспільно корисних робіт, які відпрацьо-
вуються у вільний від роботи чи навчання час, за місцем 
проживання  правопорушника,  без  зарахування  у  загаль-
ний трудовий стаж.

О. Миколенко,  подаючи класифікацію  адміністратив-
них  стягнень,  пропонує  громадські  роботи  розглядати  в 
якості:

а) адміністративного стягнення організаційного харак-
теру;

б) триваючого стягнення [7, с. 65].
Н. Хорощак аналізує доктринальні положення стосов-

но класифікаційного розподілу адміністративних стягнень 
й пропонує розглядати громадські роботи як:

а) вид адміністративного стягнення, пов’язаний із ви-
ховно-трудовим впливом на правопорушника (А. Шергін);

б) стягнення, спрямоване особисто на правопорушни-
ка (Л. Коваль);

в) стягнення, яке певним чином обмежує свободу пра-
вопорушника (Г. Бондаренко);

г)  стягнення  відносно  визначене  (за  ступенем  визна-
ченості);

д)  альтернативне  (за  ступенем  варіантності  передба-
чення);

е)  стягнення,  що  застосовується  лише  судом  (за 
суб’єктом  застосування),  або  ж  стягнення  обмеженого 
кола суб’єктів застосування; 

є) стягнення, що застосовується лише до фізичних осіб 
(за  ознакою  особи,  на  яку  накладається  адміністративне 
стягнення) [8, с. 58-63].

Автори навчального посібника «Адміністративна від-
повідальність» за редакцією Т. Коломоєць також подають 
класифікаційний  розподіл  адміністративних  стягнень, 
громадські  роботи  виокремлюються  як:  різновид  осно-
вного стягнення; різновид особистісного стягнення, спря-
мованого на особу правопорушника; різновид, що засто-
совується виключно у судовому порядку [9, с. 63]. Окрім 
того, подається дублювання нормативних засад накладен-
ня цього стягнення [9, с. 76], що взагалі є характерним для 
сучасної адміністративно-правової думки (наприклад, ро-
боти С. Стеценка, І. Ляхович, Т. Гуржія та ін.).

Т. Гуржій, окрім нормативних засад, зосереджує свою 
увагу і на особливостях громадських робіт, серед яких ви-
діляє:

– по-перше,  вони  є найменш поширеним адміністра-
тивним стягненням (як щодо практики застосування, так і 
кількості норм, що передбачають їх застосування);

– по-друге, обмежена сфера протиправного впливу, за 
вчинення якого можуть застосовуватись громадські роботи;

–  по-третє,  законодавець  розглядає  громадські  роботи 
лише як альтернативне стягнення [10, с. 301-302].

Таким  чином,  проаналізувавши  різні  наукові  підходи 
щодо визначення ознак громадських робіт, ми можемо виді-
лити наступні ознаки даного адміністративного стягнення:

– особистісний характер, тобто спрямування на особу 
правопорушника;

– застосування лише в судовому порядку;
– триваючий характер стягнення;
– виховно-трудовий характер стягнення;
– альтернативний характер стягнення;
– відносно визначене стягнення;
– стягнення, що застосовується лише до фізичних осіб;
– стягнення, що має немайновий характер;
– найменш поширене адміністративне стягнення;
– застосування за правопорушення із підвищеною сус-

пільною шкідливістю.
Відповідно  до  ст.  321-1  КУпАП  виконання  постанов 

суду (судді) про застосування стягнення у вигляді громад-
ських робіт покладено на орган Державної пенітенціарної 
служби України (до адміністративної реформи – Держав-
ний  департамент України  з  питань  виконання  покарань) 
–  кримінально-виконавчу  інспекцію,  яка  у  своїй  роботі 
керується КУпАП та Інструкцією про порядок виконання 
адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт, 
затвердженою  наказом Державного  департаменту Украї-
ни з питань виконання покарань від 25 лютого 2009 року  
№ 35 [11].

КУпАП (ст. 25) відносить громадські роботи до осно-
вних стягнень, тобто таких, що застосовуються самостій-
но і не можуть призначатися на додаток до іншого стягнен-
ня. При цьому громадські роботи серед основних стягнень 
визнаються більш м’якими, ніж виправні роботи та адмі-
ністративний арешт. У свою чергу вони є більш суворим 
видом  адміністративного  стягнення,  ніж  попередження, 
штраф, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 
вчинення проступку, конфіскація того ж предмета, а також 
позбавлення спеціального права.
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З  аналізу  ст.  30-1 КУпАП можна  зробити припущен-
ня,  що  безоплатність  праці  при  виконанні  даного  виду 
адміністративного  стягнення  спрямована на формування 
у правопорушника поважливого ставлення до суспільства 
та суспільних інтересів. Тому в цій статті йдеться про без-
оплатну працю не на користь конкретних осіб чи установ, 
а на користь суспільства [12, с. 101].

Провадження  у  справах  про  адміністративні  право-
порушення, за які передбачена відповідальність у вигляді 
громадських  робіт,  є  прерогативою  державних  органів  і 
тому повинно відбуватися у чіткій відповідності до зако-
ну. Порядок провадження у справах про адміністративні 
правопорушення передбачений Розділом IV КУпАП.

До  особливостей  провадження  у  справах  про  накла-
дення громадських робіт можна віднести наступні:

–  протоколи  про  адміністративні  правопорушення, 
санкції  яких  передбачають  стягнення  у  вигляді  громад-
ських робіт, мають право складати посадові особи органів 
внутрішніх справ;

– справа про адміністративне правопорушення, за яке 
передбачене адміністративне стягнення у вигляді громад-
ських робіт, розглядається лише судом;

– справи про адміністративні правопорушення, перед-
бачені статтями 173, 173-2, 178, 185 КУпАП, розглядають-
ся протягом доби; 

–  до  осіб,  які  притягуються  до  адміністративної  від-
повідальності за вчинення дрібного хуліганства, вчинення 
насильства в сім’ї, вчинення злісної непокори законному 
розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена гро-
мадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону, а також військовослужбовця, за роз-
пивання спиртних напоїв у громадських місцях чи появу 
у громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає люд-
ську гідність  і  громадську мораль,  за порушення правил 
дорожнього руху, може бути застосоване адміністративне 
затримання, що здійснюється органами внутрішніх справ 
не строк не більше як три години (статті 261-263 КУпАП). 
Причому осіб, які вчинили дрібне хуліганство, насильство 
у сім’ї, злісну непокору законному розпорядженню чи ви-
мозі працівника міліції,  члена  громадського формування 
з охорони громадського порядку і державного кордону, а 
також військовослужбовця, може бути затримано до роз-
гляду справи суддею. 

Таким  чином,  основною  особливістю  провадження 
у  справах  про  адміністративні  правопорушення,  санкції 
яких  передбачають  адміністративне  стягнення  у  вигляді 
громадських  робіт,  є  можливість  адміністративного  за-
тримання  правопорушника  до  розгляду  справи  суддею, 
достатньо  короткий  строк  розгляду  справи  (за  статтями 
173,  173-2,  178,  185 КУпАП)  та  той факт, що  всі  право-
порушення, за які передбачене адміністративне стягнення 
у вигляді громадських робіт, передбачені так званими «мі-
ліцейськими» статтями. Останнє ще раз підтверджує під-
вищену ступінь суспільної шкідливості адміністративних 
правопорушень, за які законодавець передбачив стягнення 
у вигляді громадських робіт.

Важливе місце у провадженні у справах про застосу-
вання громадських робіт як виду адміністративного стяг-
нення займають принципи даного виду правозастосовчої 
діяльності.

Принципи провадження у справах про адміністратив-
ні правопорушення – це основоположні ідеї, засади здій-
снення  усього  провадження.  Аналізуючи  Конституцію 
України, КУпАП та інші закони України можна виділити 
наступні принципи:

1) принцип законності, що закріплений в ч. 2 і 3 ст. 7  
КУпАП.  Органи  адміністративної  юрисдикції  та  їх  по-
садові  особи  мають  право  діяти  виключно  на  підставі 
чинного законодавства в спеціально-дозвільному режимі, 
згідно  з  яким  «посадовій  особі  органу  державної  влади 
дозволено лише те, що чітко вказано в законі». Наприклад, 

громадські роботи можуть призначатися лише судом і не 
перевищувати за часом виконання встановлений в законі 
термін; 

2)  принцип  рівності  учасників  провадження  перед  за-
коном, що  визначається  конституційним положенням про 
рівність всіх громадян України перед законом (ст. 24 Кон-
ституції  України).  Даний  принцип  закріплений  у  ст.  248 
КУпАП, згідно з якою справи про адміністративні правопо-
рушення розглядаються на засадах рівності громадян перед 
законом  незалежно  від  раси,  кольору  шкіри,  політичних, 
релігійних  та  інших  переконань,  статі,  етнічного  та  соці-
ального походження, майнового, соціального походження, 
мови та інших підстав. Наприклад, факт зайняття правопо-
рушником високої посади в системі державних органів не 
повинен бути перешкодою для накладення на дану особу 
адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт;

3) принцип змагальності, згідно із яким всі учасники 
у  справі  про  адміністративні  правопорушення  наділені 
рівними процесуальними правами, що випливає  із прин-
ципу рівності учасників провадження перед законом. Під 
час розгляду справи про адміністративне правопорушення 
у суді, коли санкція відповідної статті передбачає адміні-
стративне стягнення у вигляді громадських робіт, учасни-
ки  провадження можуть  надавати  власні  докази  винува-
тості або невинуватості правопорушника, а суддя оцінює 
їх незалежно та неупереджено; 

4)  принцип  охорони  інтересів  держави  та  особи.  Як 
вже зазначалося, Конституція України у ст. 3 визначає, що 
«права  і свободи людини та  їх гарантії визначають зміст 
і  спрямованість  діяльності  держави. Держава  відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним обов’язком дер-
жави». Саме з цією метою діюче законодавство передба-
чає можливість надання громадянам юридичної допомоги 
(ст. 271 КУпАП). Крім того, накладення адміністративно-
го стягнення у вигляді громадських робіт найбільшою мі-
рою охороняє інтереси особи і держави, адже особа не по-
збавляється власності та свободи, а держава отримує від 
особи суспільно-корисну безоплатну працю, що наглядно 
демонструє іншим громадянам та самому правопорушни-
ку  наслідки  протиправної  поведінки;  дотримання  цього 
принципу під  час  провадження  у  справі  про  адміністра-
тивне правопорушення передбачає і право особи отримати 
безоплатну  правову  допомогу  згідно  із  Законом України 
від 02 червня 2011 року «Про безоплатну правову допо-
могу» (ст. 14 вказаного Закону до суб’єктів, які мають пра-
во на  безоплатну  вторинну правову допомогу,  відносить 
і осіб, до яких застосоване адміністративне затримання); 

5)  принцип  встановлення  об’єктивної  (матеріальної) 
істини по справі. Згідно зі ст. 251 та ст. 252 КУпАП органи 
(посадові особи), що розглядають справу, повинні аналі-
зувати будь-які фактичні дані, на основі яких у передба-
чуваному законом порядку встановлюються наявність або 
відсутність  адміністративного  правопорушення,  а  також 
винуватість особи у його вчиненні. У випадку  із можли-
вістю призначення громадських робіт це особливо важли-
во, тому що адміністративне стягнення у виді громадських 
робіт є доволі суворим стягненням, що передбачене за до-
статньо серйозні правопорушення. Тому винуватість осо-
би повинна бути підтверджена об’єктивним фактичними 
даними  (свідчення  декількох  свідків,  фото-,  відеозйомка 
тощо); 

6)  принцип  самостійності  та  незалежності  органу 
(посадової особи), який здійснює адміністративно-юрис-
дикційну  діяльність  в  рамках  провадження  у  справі  про  
адміністративні правопорушення. Цей принцип закріпле-
ний у ст. 217 КУпАП, яка встановлює, що справи про адмі-
ністративні правопорушення можуть розглядатися тільки 
тими посадовими особами, які визначені законом і в рам-
ках своїх повноважень. Враховуючи те, що громадські ро-
боти як вид адміністративного стягнення призначаються 
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районним,  районним у місті, міським чи міськрайонним 
судом (суддею), то принцип незалежності та самостійнос-
ті суду (судді) гарантується ще й Конституцією України та 
Законом України від 07 липня 2010 року «Про судоустрій 
та статус суддів»;

7) принцип гласності (відкритості). Як і щодо попере-
днього принципу, дотримання принципу гласності та від-
критості провадження у справах про застосування громад-
ських робіт як адміністративного стягнення гарантується 
Законом України «Про судоустрій та статус суддів». Крім 
того, ст. 286 КУпАП передбачений обов’язок органів ад-
міністративної  юрисдикції  інформувати  суспільство  про 
накладення адміністративних стягнень;

8) принципи оперативності та економічності. Принцип 
оперативності полягає у скорочених строках притягнення 
винних до відповідальності (у порівнянні з кримінальним 
судочинством, а також у порівнянні з іншими різновидами 
адміністративного судочинства);

9) принцип національної мови безпосередньо не закрі-
плений КУпАП, але про його наявність можна судити, ви-
ходячи з аналізу ст. 268 і ст. 274 КУпАП та Закону України 
від  28 жовтня  1989  року  «Про мови  в Українській РСР». 
Порядок реалізації цього принципу регламентується ст. 274 
КУпАП, яка передбачає, що орган (посадова особа), в про-
вадженні якого знаходиться справа, призначає перекладача;

10) принцип публічності  провадження у  справах про 
адміністративні  правопорушення  знаходить  свій  вияв  у 
тому, що воно здійснюється від імені держави та органами 
(посадовим особами), уповноваженими на це державою. 
Згідно зі ст. 30-1 КУпАП громадські роботи як вид адмі-
ністративного  стягнення  призначаються  судом  (суддею), 
який приймає рішення від імені держави. 

Отже, перелічені вище принципи є основними засада-
ми провадження у справах про застосування громадських 
робіт з метою забезпечення дотримання фундаментальних 
принципів верховенства права, законності та непорушнос-
ті прав і свобод людини.

Отже, можна зробити висновок про те, що громадські 
роботи в адміністративному праві – це один із видів адмі-
ністративного стягнення, основною ознакою якого є при-
мусове залучення особи, що вчинила адміністративне пра-
вопорушення, за рішенням суду, до безоплатних суспільно 
корисних робіт, які відпрацьовуються у вільний від роботи 
чи навчання час, за місцем проживання правопорушника, 
без зарахування у загальний трудовий стаж.

Здійснивши науковий аналіз громадських робіт як ад-
міністративного стягнення, можна виділити наступні фак-
тичні та стратегічні цілі стягнення у вигляді громадських 
робіт:

– не покарання, а виправлення особи правопорушника 
через виховання працею;

– спеціальна превенція, позбавлення особи можливос-
ті скоювати нові правопорушення;

–  ефективна  загальна  превенція  завдяки  очевидному 
для інших характеру стягнення;

– оволодіння особою новою професією  із перспекти-
вою подальшого працевлаштування;

– допомога територіальній громаді у благоустрої, при-
биранні  населених  пунктів  та  виконанні  іншої  соціаль-
ної роботи (догляд за особами похилого віку,  інвалідами 
тощо);

– формування у особи поваги до права, прав і свобод 
людини, громадських цінностей, формування позитивної 
правосвідомості та правової культури в цілому.
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Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України

Стаття присвячена аналізу сутності понять «реординація» та «реординаційні відносини», підстав їх виокремлення поряд з відноси-
нами субординації і координації. Визначено основні теоретичні погляди на систему реординаційних відносин як зворотних управлінських 
впливів об’єктів державного управління на суб’єкти. Розглянуто роль реординаційних відносин у процесі демократизації сучасної ви-
конавчої влади.

Ключові слова: управління, органи державного управління, об’єкт управління, субординація, координація, реординація, реордина-
ційні управлінські відносини.

Бенедик В.И. / РЕОРДИНАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ / НИИ государственного 
строительства и местного самоуправления, Украина

Статья посвящена анализу сущности понятий «реординация» и «реординационные отношения», оснований их вычленения наряду 
с отношениями субординации и координации. Определены основные теоретические взгляды на систему реординационных отношений 
как обратных управленческих воздействий объектов государственного управления на субъекты. Рассмотрена роль реординационных 
отношений в процессе демократизации современной исполнительной власти.

Ключевые слова: управление, органы государственного управления, объект управления, субординация, координация, реордина-
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Benedyk V.I. / REORDINATION RELATIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION / Research Institute of State Building and Local Self-
Government, Ukraine

The article analyzes the concepts of «reordination» and «reordination relations», reasons of its allocation along with the relations of subordi-
nation and coordination. Reordination management relations are relatively new to the national science of administrative law and public adminis-
tration. They become more important under the decentralization of authority in modern Ukraine.

Currently there is no clear interpretation of reordynation concept in academic sources. In the article there`s author`s definition: reordination 
relations – administrative relations arising in the process of authoritatively and administrative activities between subject and object of control 
which have a reverse effect and high activity of the object, resulting from mutual rights and obligations.

These relations contain a great potential for democratization of state administration. Thus, providing feedback independence of lower entities, 
and their ability to influence higher.

There are two types of reordination relations: proactive and reactive. The first one – presentation of the various proposals and initiatives to 
improve the management and effectively achieve purposes. The second one – negative reaction of subordinates on the acts or omissions of the 
governing body.

The existence of reordinated relations is an additional argument in favor of the fact that in the modern administrative law used mixed  
method – a combination of mandatory and discretionary methods. The current level of cooperation between public authorities, local governments 
and individuals needs to be reviewed and improved by increasing individuals` autonomy in the direct or indirect control.

Key words: management, public administration, management object, subordination, coordination, reordination, reordination relations.

Постановка проблеми. Здобуття Україною  незалеж-
ності  і  відмова  від  адміністративно-командної  системи 
управління  зумовили  необхідність  врегулювання  якісно 
нових адміністративно-правових відносин, що виникли у 
сфері взаємодії органів публічної влади між собою, а осо-
бливо між державою і громадянами. Сьогодні ця пробле-
ма знову особливо гостро постає в контексті комплексно-
го,  системного реформування багатьох  сфер суспільного 
життя,  загального  спрямування  державного  курсу  на  за-
безпечення потреб громадян і вимагає пошуку оптималь-
них шляхів удосконалення діяльності органів державного 
управління та зумовлює виникнення якісно нових підхо-
дів до дослідження проблеми реалізації державно-управ-
лінських відносин.

Зміст,  особливості  виникнення  та  процесів  розвитку 
адміністративних правовідносин між органами державної 
влади,  органами  місцевого  самоврядування,  громадяна-
ми  зумовлюють  встановлення  численних  вертикальних, 
горизонтальних  і  зворотних  публічно-владних  зв’язків. 
Особливої  актуальності  набуває  проблема  об’єктно-
суб’єктних зв’язків, забезпечення зворотних зв’язків між 
громадянами,  їх  об’єднаннями  та  органами  влади,  орга-
нами місцевого  самоврядування,  між  структурними  під-
розділами  різних  рівнів  державного  та  муніципального 
управління.  Зростає  роль  і  наповнюється  новим  змістом 

система  управлінських  відносин,  серед  яких  традиційно 
головними  вважаються  відносини  субординації  та  коор-
динації. 

У  цьому  контексті  відносно  новими  для  вітчизняної 
науки адміністративного права та державного управління, 
зокрема, є реординаційні управлінських відносини, які на-
бувають ще більшого значення з огляду на процеси децен-
тралізації влади в сучасній Україні.

Розробленість проблеми. Дослідженням вказаних про-
блем  публічно-владних  відносин  займалися  такі  вітчиз-
няні  та  зарубіжні  вчені,  як  В.  Авер’янов,  Г.  Атаманчук,  
Ф.  Веніславський,  В.  Дерець, Ж.  Завальна,  І.  Коліушко, 
В. Колпаков, А. Крусян, Б. Курашвілі, В. Малиновський, 
Н. Нижник, Л. Пашко, X. Хачатурян, О. Цуруль, Ю. Шем-
шученко та  інші. Переважна більшість робіт присвячена 
науковому  аналізу  координаційних,  субординаційних  і 
реординаційних зв’язків у системі управління. Проте ціла 
низка питань, що стосуються реординаційних взаємовід-
носин, не знайшли відповідного вирішення.

Метою статті є аналіз сучасних підходів до сутності 
та ролі реординації (реординаційних відносин) у системі 
вертикальних, горизонтальних і зворотних публічно-влад-
них зв’язків, що виникають під час здійснення публічного 
адміністрування на різних його рівнях.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні через переорі-
єнтацію в адміністративному праві та державному управ-
лінні на людину  і  її потреби1 першочерговим завданням, 
що постає перед науковцями та практиками, є органічне 

1  Запровадження  концепції  «людиноцентризму»;  держава  для  людини,  
а не навпаки.
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2 А у відповідних випадках із юридичними особами.

поєднання  двох  протилежних  складових:  демократич-
них  тенденцій  і  прагнень  держави  до  виконання  своїх 
зобов’язань стосовно забезпечення всіх прав і свобод гро-
мадян, з одного боку, та управлінського начала держави, 
яка забезпечує належне виконання законодавства та ефек-
тивну організацію державних процесів на всіх рівнях, – з 
іншого. Своєрідною «відповіддю» на цю потребу є реор-
динація (реординаційні відносини).

Оскільки явище реординації  є відносно новим, не див-
но, що на даний момент не існує його чіткого тлумачення в 
наукових джерелах. Останнім часом у роботах науковців  з 
державного  управління,  адміністративного  права,  соціаль-
ного управління, політології поняття «реординація» активно 
вводиться у науковий обіг, але при цьому в нього вкладається 
відмінний від оригінального  та  різний,  залежно від  галузі, 
зміст.

Погоджуючись з О. Оболонським, Б. Курашвілі говорить, 
що в основі широкого розуміння державного управління ле-
жить  трактування його  як багатоманітної  системи соціаль-
них взаємодій, у ході яких відбувається узгодження різних 
суспільних  інтересів,  а вплив «знизу-вверх» є невід’ємним 
компонентом  дійсно  демократичних  суспільних  відносин. 
Тобто  демократичні  механізми,  які  впливають  як  на  вибір 
управлінської  стратегії,  так  і  на  конкретні  управлінські  рі-
шення, на їх запровадження в життя, а деколи в кінцевому 
підсумку й на їхню долю, та взаємодію «внизу», тобто в се-
редовищі тих, ким управляють, у ході якої виробляються век-
тори для впливу «нагору» [1, с. 14-15].

У своїй роботі Г. Атаманчук визначає «ре ординацію» як 
зворотні  управлінські  відносини, що  існують  переважно  у 
вигляді реакції нижчого органу на управлінський вплив і ви-
діляє два види зворотних зв’язків: об’єктивні й суб’єктивні, 
що пов’язано з місцем їх виникнення та реалізації [2, с. 98]. 
Зведення  автором  об’єктивних  зворотних  зв’язків  до  під-
контрольності та підзвітності, а суб’єктивних – до контролю, 
аналізу  й  оцінювання  організації  та  діяльності  державних 
органів,  не  дає  змоги  отримати  об’єктивне  уявлення  про 
характер і сутність реординаційних відносин. Підконтроль-
ність,  підзвітність  і  реординацію  не можна  ототожнювати, 
оскільки це різні режими відносин між органами виконавчої 
влади [3, с. 3].

У  свою  чергу  В.  Авер’янов  вважає,  що  реординаційні 
відносини  –  це  відносини,  які  виникають  у  процесі  реалі-
зації  владних  повноважень  нижчим  рівнем  щодо  вищого 
рівня в системі публічної влади, одночасно розглядаючи їх 
як такі, що є реакцією на публічно-владний вплив[4, с. 90]. 
Саме В. Авер’янов уперше серед українських учених-адмі-
ністративістів запропонував застосовувати поняття реорди-
наційних відносин щодо стосунків органів виконавчої влади 
з громадянами2. Він вважав, що громадянам, як підвладним 
об’єктам, надається право вимагати від виконавчої влади на-
лежної поведінки щодо реалізації  їхніх прав  і  свобод, а на 
останню (в обличчі відповідних суб’єктів) покладаються чіт-
кі обов’язки щодо неухильного виконання вищезазначених 
вимог. Водночас забезпечується суворий режим дотримання 
суб’єктами виконавчої влади взятих на себе обов’язків за до-
помогою засобів адміністративного оскарження їхніх актів і 
дій та судового захисту порушених цими актами або діями 
прав і свобод громадян. Тим самим створюється якісно від-
мінний від колишнього адміністративно-правового режиму 
регулювання режим відносин між державою, її органами та 
посадовими особами і громадянами. Ця відмінність полягає 
в тому, що громадянин мав би стати в певному сенсі «рівно-
правним» учасником стосунків із державою [4, с. 37].

Поділяючи цю думку, В. Дерець взагалі називає такі від-
носини окремим видом публічно-владних відносин [5, с. 33]. 
Також він наголошує, що реординаційні відносини між ор-
ганами виконавчої влади і громадянами, звичайно, не можна 
розглядати  як  аналогічні  реординаційним  відносинам  між 

органами виконавчої влади. Не всі відносини за участю гро-
мадян і органів виконавчої влади є управлінськими. Фактич-
но йдеться, найпевніше, не про конкретний різновид управ-
лінських відносин, як це існує в системі органів виконавчої 
влади, а про режим стосунків органів влади з громадянами, 
де  громадяни починають відігравати «недругорядну» роль. 
[6, c. 88-89].

Так само В. Колпаков вважає, що реординаційними від-
носинами  є  такі  відносини,  які  виникають  внаслідок  звер-
нень фізичних чи юридичних осіб до носія владних повно-
важень з питань реалізації прав, свобод та законних інтересів 
суб’єкта  звернення, що  відповідно  спонукає  до  прийняття 
публічно-владного рішення [7, с. 15]. Однак у даному випад-
ку певною мірою реординаційні відносини ототожнюються 
з відносинами, що виникають під час надання публічних по-
слуг, що, на нашу думку, є спірним.

Аналіз різних підходів науковців до визначення сутнос-
ті  поняття  «реординація»  дозволяє  констатувати  багато-
значність  його  тлумачення.  Загалом  реординація,  поряд  із 
субординацією та координацією, розглядається вченими як 
модель соціального управління, для якої характерним є пра-
вове  перепідпорядкування  одного  суб’єкта  іншому  як  по 
горизонталі, так  і по вертикалі. В адміністративному праві 
принцип реординації передбачає встановлення рівних прав 
щодо вимоги належної поведінки з обох сторін, а також рів-
ного юридичного захисту цих прав у разі їх порушення [8, с. 
29]. Більше того, реординація є постійним супутником коор-
динації та субординації.

Основоположною характеристикою реординаційних від-
носин є  їх  зворотність. Реординаційні відносини в системі 
органів  виконавчої  влади  –  це  відносини,  здійснення  зво-
ротного  впливу  в  яких  є  правом чи обов’язком органу  ви-
конавчої влади керованого об’єкта щодо органу виконавчої 
влади керуючого суб’єкта. Важливо, що за цих умов керую-
чий суб’єкт повинен відреагувати на звернення керованого 
об’єкта.

Як  фактично  реалізуються  реорганізаційні  відносини? 
Найбільш  поширений  випадок,  на  думку  Б.П.  Курашвілі, 
коли керований об’єкт повідомляє про свої наміри або по-
дає клопотання, а керуючий суб’єкт зобов’язаний на них у 
певний спосіб відреагувати. До того ж реординаційні зв’язки 
не обов’язково  є  реакцією на  той чи  інший управлінський 
вплив, а можуть виникнути незалежно від нього і носять не 
просто інформаційний, а управлінський характер [1, с. 36].

Таким чином, традиційно ознаками реординаційних від-
носин вважають: право одного органу чи особи вимагати від 
іншого здійснення певних дій (утримання від них) як реак-
цію на своє звернення; передбачають обов’язок (що має бути 
закріплений у законодавстві) керуючого об’єкта відреагувати 
на зазначені звернення в певному порядку та в певні строки 
[9, с.104].

Отже, реординаційні відносини – це управлінські відно-
сини, які виникають у процесі владно-розпорядчої діяльнос-
ті між суб’єктом та об’єктом управління і характеризуються 
зворотнім  впливом  та  високою  активністю останнього,  зу-
мовленими взаємними правами та обов’язками.

У  таких  відносинах  міститься  великий  потенціал  де-
мократизації  державного  управління,  врахування  інтересів 
осіб, щодо яких здійснюється управління. Однак, на думку 
Б.М. Лазарєва,  такий  вплив  об’єкта  управління  на  суб’єкт 
управління не є державним управлінням. Для характеристи-
ки таких ситуацій достатньо, на його погляд, терміна «участь 
в управлінні». [10, с. 149 150]. На нашу думку, із цим не мож-
на  погодитись,  оскільки  реординація  визначається  як  осо-
бливий вид державного управління, що ґрунтується на висо-
кому рівні соціальної активності об’єктів управління, суттю 
якого є здійснення управлінського впливу в певних аспектах 
об’єкту управління на суб’єкт управління. Об’єкт управління 
не тільки реагує на управлінські впливи суб’єкта, не тільки 
сигналізує про їх наслідки і результати, а часто незалежно від 
бажання суб’єкта прямо спонукає його до певної перебудо-
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ви управлінських впливів, зміни їхнього характеру та змісту. 
Усе більшого поширення набуває тенденція щодо вирішаль-
ного впливу об’єктів управління на побудову суб’єктів дер-
жавного управління, визначення їхніх функцій, структури і 
системних зв’язків [11].

Концепція  адміністративної реформи свого часу визна-
чила, що її метою є формування системи державного управ-
ління, яка стане близькою до потреб  і запитів людей, а го-
ловним  пріоритетом  її  діяльності  буде  служіння  народові, 
національним  інтересам.  Для  досягнення  мети  реформи  в 
ході її проведення має бути розв’язано низку завдань, серед 
яких, зокрема, запровадження нової ідеології функціонуван-
ня виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльнос-
ті щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, на-
дання державних і громадських послуг, що і є за своєю суттю 
відносинами реординації. Крім того, варто враховувати, що 
забезпечення  європейських  стандартів  дотримання  прав  і 
свобод людини і громадянина пов’язане, зокрема, з необхід-
ністю приділення особливої уваги зворотному зв’язку соці-
ального середовища та управління [12, c. 91].

Таким  чином,  зворотні  зв’язки  забезпечують  самостій-
ність нижчих суб’єктів, а також їхню здатність впливати на 
вищі. Однак слід зазначити, що перекіс у бік прямих зв’язків 
може сприяти зайвій бюрократизації державного управлін-
ня і різкому зниженню його ефективності, а в бік зворотних 
зв’язків – паралічу, безплідності управління, коли кожен ке-
рований суб’єкт зважає тільки на себе та вимагає задоволен-
ня тільки власних інтересів [13, c. 89]. Крім того, реордина-
цію можна сприймати як прояв багатоманітності державного 
управління,  а  вона,  як  відомо,  умова  стійкості  і  динамізму 
системи державного управління [14, c. 99].

Окремі  вчені  виділяють  два  види  реординаційних  від-
носини: ініціативні реординаційні відносини, проявом яких 
є позитивний відгук підлеглих на діяльність керівника і, як 
результат, висування ними різноманітних пропозицій та іні-
ціатив з метою вдосконалення професійної діяльності; реак-
тивні реординаційні відносини, сутність яких полягає в не-
гативній реакції підлеглих співробітників на певні дії чи на 
всю діяльність керівника [15, с. 28-29].

Як  свідчить  аналіз  вітчизняного  законодавства  та 
практичної  діяльності  органів  виконавчої  влади,  відно-

сини,  в  яких  своєрідний  зворотний  вплив  здійснюється 
керованим об’єктом щодо керуючого суб’єкта, набувають 
дедалі більшого значення. Вони дають можливість повні-
ше використовувати потенціал владної вертикалі та спри-
яють тому, що система органів виконавчої влади є дієвим 
механізмом [5, с. 34].

Існування реординаційних відносин є додатковим аргу-
ментом на користь того, що в сучасному адміністративному 
праві  застосовується  змішаний метод,  тобто  «специфічний 
комплекс (поєднання) елементів як імперативного, так і дис-
позитивного методів» [16, с. 163-164].

На  практиці  такі  зв’язки  де-факто  існують,  але  де-юре 
як субординація та координація детально не регламентовані. 
У  науці  адміністративного  права  все  більшого  поширення 
набуває  думка, що поширення  реординаційних  відносин  у 
практиці  взаємин  органів  виконавчої  влади  з  громадянами 
має здійснюватися шляхом його врахування у нормативно-
правових актах, що регулюють реалізацію громадянами їх-
ніх прав та свобод. Тому роль низки законів, таких як «Про 
адміністративні послуги», «Про доступ до публічної інфор-
мації», «Про центральні органи виконавчої влади» та інших, 
що  встановлюють  механізм  реалізації  конкретних  прав  і 
свобод громадян, має величезне значення для демократиза-
ції системи органів виконавчої влади та утвердження рівно-
правних відносин між державою і громадянином.

Висновки. Досліджений  нами  матеріал  дає  змогу  зро-
бити висновки, що сучасний рівень взаємодії між органами 
державної  влади,  органами  місцевого  самоврядування  та 
громадянами  потребує  перегляду  і  вдосконалення  шляхом 
підвищення  самостійності  останніх  у можливості  прямого 
чи опосередкованого управління. 

Поширення реординаційних відносин у практиці взаємин 
органів виконавчої влади з громадянами сприятиме реалізації 
прав та свобод громадян, а також упровадженню в практику 
діяльності органів виконавчої влади європейських стандартів 
належного управління. Для того щоб впорядкувати відноси-
ни між органами виконавчої влади та громадянами, необхідно 
забезпечити належне правове регулювання відносин у систе-
мі органів виконавчої влади. На нашу думку, необхідно вне-
сти зміни до низки вітчизняних нормативно-правових актів, 
приділивши увагу реординаційним відносинам.
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ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
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Сумський державний університет

У даній статті розкрито одну з найбільш актуальних теоретичних проблем адміністративного права стосовно питання змісту адмі-
ністративно-правового статусу Національної гвардії України. Зазначено законодавчо закріплене поняття Національної гвардії України, 
поняття її основоположної функції – правоохоронної. У процесі окреслення змісту правового статусу розглянуто його основний елемент – 
компетенцію, в тому числі повноваження, а також права та обов’язки Національної гвардії України. Значну увагу приділено розмежуван-
ню понять «завдання» та «функції». Крім того, висвітлено такі важливі складові, як мета та відповідальність.
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сударственный университет, Украина

В данной статье раскрыта одна из наиболее актуальных теоретических проблем административного права относительно содержа-
ния административно-правового статуса Национальной гвардии Украины. Указано законодательно закрепленное понятие Националь-
ной гвардии Украины, понятие ее основополагающей функции – правоохранительной. В процессе определения содержания правового 
статуса рассмотрен его основной элемент – компетенция, в том числе полномочия, а также права и обязанности Национальной гвардии 
Украины. Значительное внимание уделено разграничению понятий «задачи» и «функции». Кроме того, освещены такие важные состав-
ляющие, как цель и ответственность.
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Due to the political, economic and ideological changes, the development of the law enforcement has gained the great value. The coun-
try needs both socially directed state authorities and corresponding reforms. This article reveals one of the most urgent theoretical issues 
of the administrative law concerning the content of the administrative and legal status of the National Guard of Ukraine, the authority, which 
should be created and then improved to become the first step on the way to the new democratic state. In this article we mentioned the leg-
islative essence of the National Guard of Ukraine, the expediency to regard this as the separate military unit of the executive authorities, the 
essence of its basic function, namely the law enforcement, considered to be complex, overall and priority direction of the state policy and 
oriented not only to provide the supremacy of the law and the priority of the human rights, labor protection and legal relations, but also to 
protect the foundations of the constitutional system, such as rights, freedom and legal interests of human and citizen, legal and public order. 
We also enlisted the other basic functions. Defining the essence of the status and the legal status, we dealt with the basic element of the 
latter, the competence, namely its essential constituents, such as rights and duties, connected with the governing and participation in the 
governmental power relations, for instance, the right to issue some formal notes; the jurisdiction and legal consolidation of some objects, 
items and cases, affected by the governmental power. It should be pointed out that the basic constituent of the competence is expressed by 
the governmental power, represented by the summary of rights and duties of the National Guard of Ukraine. Great attention was paid to the 
responsibility and distinguishing of such terms as “task” and “function”. Besides, we also highlighted a very important constituent, such as 
the purpose of the activity of the National Guard of Ukraine, directed to complete the tasks as for the protection and security of life, rights, 
freedom and legal interests of the citizens, society and state from the criminal and other unlawful offences, the enforcement of public order 
and maintenance of public security, and also the cooperation with the law-enforcement agencies to provide the state security and protec-
tion of the state boundary, to repress the terrorist activity, the activity of the illegal military or armed units (groups), terrorist organizations, 
organized groupings and criminal organizations. 
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На  сьогодні Україна  розвивається  відповідно до  кон-
ституційно  закріплених  засад  суверенної  і  незалежної, 
демократичної,  соціальної,  правової  держави.  На  цьому 
шляху  важливим  є  забезпечення  ефективної  діяльності 
щодо охорони прав людини і громадянина. Проаналізував-
ши світову практику із цього питання, можна дійти висно-
вку, що більшість країн світу приділяє значну увагу вдо-
сконаленню діяльності правоохоронних органів як одному 
з найважливіших інститутів демократичного суспільства.

Актуальність даної теми полягає в тому, що в нашій 
державі  на  тлі  економічних,  політичних  та  ідеологічних 
перетворень проблематика охорони прав і свобод набуває 
особливої нагальності як у науковому, так і в практично-
му  аспекті. Першочерговою виступає потреба  створення 
ефективної  правоохоронної  системи,  яка  відповідала  б 
міжнародним стандартам, враховувала б останні здобутки 
юридичної науки [6, с. 7]. О. М. Рєзнік стверджує, що саме 
існування  системи  правоохоронних  органів  у  державі  є 
беззаперечною  вимогою  суспільної  та  державної  безпе-
ки, підтримання правопорядку, забезпечення нормального 

взаємозв’язку  між  різними  суспільними  та  державними 
утвореннями, що  в  результаті  дає  підстави  констатувати 
особливу важливість цієї системи [17, с. 52].

Стара система влади виявилась неспроможною забез-
печити громадський порядок та безпеку життя людей на 
належному рівні. Нова ж влада має намір реформувати та 
реорганізувати правоохоронну  систему України,  зокрема 
систему Міністерства внутрішніх справ України. Першим 
кроком стало відновлення Національної гвардії України.

Метою статті є  розкриття  змісту  адміністративно-
правового статусу Національної гвардії України як органу 
виконавчої влади, що дозволить виокремити його з ряду 
інших державних органів.

Перш за все варто почати з поняття Національної гвар-
дії  України,  закріпленого  чинним  законодавством.  На-
ціональна  гвардія  України  є  військовим  формуванням  з 
правоохоронними функціями, що входить до системи Мі-
ністерства внутрішніх справ України і призначене для ви-
конання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод 
і  законних  інтересів громадян, суспільства  і держави від 
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злочинних та інших протиправних посягань, охорони гро-
мадського порядку та  забезпечення громадської безпеки, 
а також у взаємодії з правоохоронними органами – із за-
безпечення державної безпеки і захисту державного кор-
дону,  припинення  терористичної  діяльності,  діяльності 
незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), 
терористичних організацій, організованих груп та злочин-
них організацій [5, с. 594]. Отже, враховуючи, що Мініс-
терство внутрішніх справ України – це центральний орган 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і коор-
динується  Кабінетом  Міністрів  України,  дане  військове 
формування доцільно розглядати як окремий орган вико-
навчої влади.

Основоположною  функцією  Національної  гвардії 
України є правоохоронна. За В. І. Осадчим, правоохорон-
на функція – це гарантування функціонування суспільних 
відносин, врегульованих правом [1, с. 71]. У свою чергу  
І. П. Лавринчук зазначає, що правоохоронна функція пе-
редбачає охорону кожного члена суспільства від неспра-
ведливого поводження з боку інших осіб [3, с. 98]. П. В. 
Онопенко  вважає,  що  правоохоронними  функціями  дер-
жави  є  об’єктивно  зумовлені  її  охоронними  правовими 
потребами  і  сутністю  державної  влади  однорідні  стійкі 
напрямки її діяльності із задоволення цих потреб [2, с. 11]. 

Беручи до уваги вищевказані думки науковців, право-
охоронну  функцію  варто  розглядати  як  комплексний  ці-
лісний пріоритетний напрям державної політики, спрямо-
ваний на  забезпечення відповідно до  засад верховенства 
права та пріоритету прав людини, охорони права і право-
відносин, а також захисту основ конституційного ладу, у 
тому числі прав, свобод і законних інтересів людини і гро-
мадянина, законності та правопорядку [4, с. 847].

Крім того, чинним законодавством передбачено й інші 
функції Національної гвардії України: захист конституцій-
ного  ладу України,  цілісності  її  території  від  спроб  змі-
ни  їх насильницьким шляхом; охорона  громадського по-
рядку,  забезпечення  захисту  та охорони життя,  здоров’я, 
прав,  свобод  і  законних  інтересів  громадян; участь у  за-
безпеченні  громадської  безпеки  та  охороні  громадсько-
го порядку під час проведення  зборів, мітингів, походів, 
демонстрацій  та  інших  масових  заходів,  що  створюють 
небезпеку для життя та здоров’я громадян; забезпечення 
охорони органів державної  влади, перелік  яких  визнача-
ється  Кабінетом Міністрів  України,  участь  у  здійсненні 
заходів державної охорони органів державної влади та по-
садових осіб; охорона ядерних установок, ядерних мате-
ріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 
випромінювання державної власності, важливих держав-
них об’єктів, перелік яких визначається Кабінетом Міні-
стрів України; участь у спеціальних операціях зі знешко-
дження  озброєних  злочинців,  припинення  діяльності  не 
передбачених законом воєнізованих або збройних форму-
вань (груп), організованих груп та злочинних організацій 
на території України, а також у заходах, пов’язаних із при-
пиненням терористичної діяльності; участь у відновленні 
правопорядку у разі виникнення міжнаціональних і між-
конфесійних  конфліктів,  розблокуванні  або  припиненні 
протиправних дій у разі захоплення важливих державних 
об’єктів  або місцевостей, що  загрожує безпеці  громадян 
і порушує нормальну діяльність органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування; участь у підтриман-
ні  або  відновленні  правопорядку  в  районах  виникнення 
особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного чи 
природного  характеру  (стихійного  лиха,  катастроф,  осо-
бливо  великих  пожеж,  застосування  засобів  ураження, 
пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю 
та здоров’ю населення; й інші.

Доцільно також розкрити поняття «статус» та «право-
вий статус». Статус (лат. status) – правове становище (су-
купність прав та обов’язків) фізичної або юридичної осо-
би [7, с. 356].

Що ж стосується другого поняття,  то,  за А. М. Кулі-
шем,  питання  правового  статусу  державного  органу  в 
юридичній  літературі  донедавна  зводилося,  головним 
чином,  до  визначення  його  компетенції,  встановленого 
законодавством кола прав  та  обов’язків  [8,  с.  15], що не 
дає змоги повністю розкрити зміст поняття «правовий ста-
тус». Під правовим статусом державного органу, як прави-
ло, розуміють певну сукупність повноважень юридично-
владного характеру, реалізація яких забезпечує виконання 
покладених на нього завдань [9, с. 34]. Але О. М. Бандурка 
застерігає, що таке визначення є досить вузьким, воно не 
охоплює  значної  частини питань  організації  і  діяльності 
державних органів, які визначають  їх правовий стан або 
статус  (ці  два  поняття  часто  ототожнюються,  розгляда-
ються як синоніми) [10, с. 93]. Найбільш обґрунтованою 
є  позиція  тих  авторів,  які  розглядають  правовий  статус 
суб’єктів права через їхню правосуб’єктність, тобто вклю-
чають у правовий статус призначення органів, їх завдання, 
функції,  компетенцію  і повноваження, форми, методи та 
цілі діяльності [11, с. 13-21].

Основним  елементом,  безумовно,  є  компетенція. Од-
нак однозначного та компромісного визначення цього по-
няття на даний час немає. Підтвердженням цього є бага-
томанітність наукових думок щодо  зазначеного питання. 
Так, Д. Бахрах вважає компетенцію «основною частиною 
правового статусу, яка складається із сукупності владних 
повноважень відносно певних предметів  відання».  Зміст 
компетенції він поділяє на дві складові: перший елемент – 
обов’язки та права, пов’язані зі здійсненням влади, учас-
тю у владних відносинах, у тому числі  і право видавати 
певні акти. Другий елемент — підвідомчість, правове за-
кріплення кола об’єктів, предметів, справ, на які поширю-
ються владні повноваження  [14,  с.  57]. У  свою чергу А. 
Альохін  визначає  компетенцію  як  систему  повноважень 
цього  органу  щодо  здійснення  державної  влади...  вона 
містить у собі обов’язок і право виконувати визначені за-
вдання та функції [15, с. 128]. Ю. Козлов виділяє базовий 
елемент компетенції – наявність визначеного обсягу юри-
дично-владних повноважень [16, с. 74].

Таким  чином,  варто  погодитися  з  тим, що  основним 
складовим  елементом  компетенції  є  повноваження,  які 
в цілому визначаються як сукупність прав та обов’язків. 
Однак під час дослідження визначення поняття «повнова-
ження» виникає проблема ототожнення та розмежування 
повноваження як окремої правової категорії  і сукупності 
інших прав та обов’язків. Загалом «компетенцію» доціль-
но визначати як сукупність повноважень відповідного ор-
гану (в нашому випадку – Національної гвардії України) 
для виконання покладених на нього завдань. Та все ж на 
сьогодні питання щодо визначення лишається відкритим 
та дискусійним.

Варто  зазначити,  що  серед  прав  Національної  гвардії 
України  виділяють  такі:  затримувати  та  передавати  пра-
цівникам міліції,  адміністрації об’єктів, що охороняються 
Національною гвардією України, осіб, які порушили вста-
новлений перепускний режим або вчинили напад на об’єкт, 
що охороняється Національною гвардією України; розбло-
ковувати або припиняти протиправні дії у разі захоплення 
важливих  об’єктів  або  місцевостей,  що  загрожує  безпеці 
громадян і порушує нормальну діяльність органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування; проводити 
огляд транспортних засобів і вантажів на контрольно-про-
пускних пунктах об’єктів, що охороняються Національною 
гвардією України; безперешкодно використовувати в невід-
кладних  випадках  засоби  електронного  зв’язку  централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій неза-
лежно від форми власності, а засоби зв’язку, що належать 
фізичним особам, – за їхньою згодою; та інші.

Окрім того, Національна гвардія України зобов’язана: 
забезпечувати захист та охорону життя, прав, свобод і за-
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конних інтересів громадян, суспільства і держави від зло-
чинних та інших протиправних посягань; брати участь у 
забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського 
порядку, в тому числі під час проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів, демонстрацій,  інших масових  заходів, 
під час офіційних візитів та інших заходів за участю по-
садових  осіб  України  та  іноземних  держав,  щодо  яких 
здійснюється  державна  охорона  на  території  України; 
вживати заходів, спрямованих на запобігання, виявлення 
кримінальних  (адміністративних)  правопорушень;  забез-
печувати охорону об’єктів, що охороняються Національ-
ною  гвардією  України;  забезпечувати  охорону  спеціаль-
них вантажів, у тому числі ядерних матеріалів, під час їх 
перевезення територією України та інше.

Дискусія  ведеться  також щодо  інших  складових  еле-
ментів адміністративно-правового статусу, до яких можна 
віднести мету, завдання, функції, а також відповідальність.

Метою діяльності Національної гвардії України є ви-
конання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод 
і  законних  інтересів громадян, суспільства  і держави від 
злочинних та інших протиправних посягань, охорони гро-
мадського порядку та  забезпечення громадської безпеки, 
а також взаємодія з правоохоронними органами  із  забез-
печення  державної  безпеки  і  захисту  державного  кордо-
ну, припинення  терористичної  діяльності,  діяльності не-
законних  воєнізованих  або  збройних  формувань  (груп), 
терористичних організацій, організованих груп та злочин-
них організацій [5, с. 594].

Що стосується функцій, то Л. Коваль вважає, що вони 
є складовими частинами змісту діяльності органу, які ві-
дображені  у  поставлених  перед  ним  завданнях  із  забез-
печення  життєво  важливих  потреб  керованого  об’єкта 
і  здійснюються  шляхом  реалізації  покладених  на  ньо-
го  повноважень  [12,  с.  122].  В.  Тацій  визначає  функції 
як  комплекс  взаємопов’язаних  організаційно-правових 
впливів органу, який служить напрямком для досягнення 
мети,  поставленої перед  системою управління  [13,  с.  6].  
За  Д.  Мандичевим,  функції  органу  державної  влади  – 
основні  взаємопов’язані  напрями  діяльності,  що  реалі-
зуються  як  органом  у  цілому,  так  і  його  структурними 
підрозділами, посадовими особами і службовцями для ви-
конання загальної мети [2, с. 13].

На  сьогодні  в юридичній  літературі  триває  спір  сто-
совно  розмежування  та  ототожнення  таких  понять,  як 
«функції» та «завдання». Причиною цього можна вважати 
неоднакову правотворчу техніку, коли різні органи в одних 
актах застосовують поняття «завдання», в інших – «функ-
ції»,  а  також  відсутність  єдиного  наукового,  юридично 
обґрунтованого підходу у визначенні та застосуванні ви-
щевказаних понять. 

Слід звернути увагу на те, що навіть в енциклопедич-
ній літературі відсутнє визначення поняття «завдання» в 
рамках правової термінології, а користуємося ми загаль-
нотеоретичним визначенням.

Незважаючи на це, можна дійти висновку про неподі-
бність понять «завдання» та «функції» через  їхній зміст. 
Із  системного  аналізу  правової  літератури,  наукових  до-
сліджень вбачається, що «завдання» відповідного органу 
виконавчої влади ототожнюється з метою його діяльності, 
тоді як «функції» розуміються або як напрями, засоби ді-

яльності органу для вирішення поставлених завдань або 
як його тимчасові цілі.

Д. Мандичев  також  дійшов  висновку,  що  функції  та 
завдання органів державної влади слід розмежовувати че-
рез їхню природу. Він вважає, що функціям властиві без-
перервність і постійність, не обумовленість конкретними 
подіями  і  діями стосовно  завдань,  а  отже,  вони, по  суті, 
мають  тимчасовий  характер.  Завдання  ж  передбачають 
сталість змісту, його незмінність. Автор вважає можливим 
чітке  закріплення функцій у  статусі  відповідного органу 
шляхом визначення завдань, які поставлені перед ним.

Отже, розумним та доцільним є розмежування понять 
«функції»  та  «завдання»  органу  виконавчої  влади.  Крім 
того, не слід зупинятися на існуючому стані справ та варто 
продовжувати пошук оптимальної позиції у розмежуванні 
правової термінології та створення єдиного, уніфіковано-
го підходу у правотворчій діяльності.

Ще  однією  складовою  адміністративно-правово-
го  статусу  органу  виконавчої  влади  є  відповідальність.  
О. Синкова зазначає, що відповідальність органів виконав-
чої влади розуміється як конституційно-правова, державно-
правова, публічно-правова, що може бути пояснено різним 
розумінням  дослідниками  об’єкта  й  об’єктивної  сторони 
відповідальності в публічно-правовій сфері [1, с. 61].

Варто звернути увагу на те, що в широкому розумінні 
юридична відповідальність – покарання, державний при-
мус до виконання вимог права, тобто застосування до осо-
би, винної у порушенні юридичних зобов’язань, передба-
чених законом санкцій [16, с. 156]. Слід виходити з того, 
що практично  застосувати певні  санкції до органу вико-
навчої влади навряд чи можливо, однак це можна зробити 
стосовно посадової особи цього органу влади. Це політич-
на та дисциплінарна відповідальність.

Політична відповідальність вважається однією з форм 
конституційної  відповідальності  і  полягає  у  припиненні 
повноважень. Така форма відповідальності не обов’язково 
пов’язана з правопорушенням, достатньо незадовільного 
виконання покладених завдань  [11,  с. 23]. Під дисциплі-
нарною відповідальністю розуміють відповідальність по-
садової особи за порушення трудової дисципліни.

За  вчинення  протиправних  дій  та  бездіяльність  вій-
ськовослужбовці  Національної  гвардії  України  несуть 
дисциплінарну,  матеріальну,  цивільно-правову,  адміні-
стративну  та  кримінальну  відповідальність  згідно  із  за-
коном. Шкода,  заподіяна  фізичній  або  юридичній  особі 
незаконними  рішеннями,  діями  чи  бездіяльністю  органу 
управління Національної гвардії України, військовослуж-
бовцями Національної гвардії України під час здійснення 
ними своїх повноважень, відшкодовується на підставах і в 
порядку, встановлених законом

Проаналізувавши вищевикладене, можна зробити ви-
сновок,  що  розуміння  визначення  та  змісту  адміністра-
тивно-правового  статусу  Національної  гвардії  України 
як органу виконавчої влади дозволяє певним чином його 
виокремити з ряду інших державних органів, визначивши 
особливості його організації, функціонування та взаємодії 
з іншими органами державної влади.

Крім того, слід акцентувати увагу на необхідності чіт-
кої  законодавчої  регламентації  структури  та  діяльності 
Національної гвардії України.
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ 

Валуєва Л.В.,
к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та кримінального права 

Одеська національна морська академія

У статті поставлені питання щодо пошуку оптимальної системи (структури) управління морськими портами в сучасних правовідно-
синах між власниками приватного капіталу і державою, а також вдалої форми організації портової адміністрації. Сьогодні ще досить 
проблемним питанням є проведення єдиної державної політики у сфері відносин власності у морських портах України.

Ключові слова: морські порти, функції, управління, механізм, портова адміністрація, власність, діяльність. 

Валуева Л.В. / УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В МОРСКИХ ПОРТАХ УКРАИНЫ / Одесская Националь-
ная морская академия, Украина

В статье поставлены вопросы поиска оптимальной системы (структуры) управления морскими портами в современных правоотно-
шениях между владельцами частного капитала и государством, а также удачной формы организации портовой администрации. Сегодня 
еще достаточно проблемным вопросом является проведение единой государственной политики в сфере отношений собственности в 
морских портах Украины.

Ключевые слова: морские порты, функции, управление, механизм, портовая администрация, собственность, деятельность.

Valuіeva L.V. / MANAGEMENT OF STATE PROPERTY IN SEAPORTS OF UKRAINE / Odessa National Maritime Academy, Ukraine
The article raised questions about the search of optimum system (structure) management of seaports in the current legal relationship be-

tween the owners of private capital and the state, as well as a successful form of organization of the Port Authority. Experience in other countries 
provides many forms of government seaports in case the involvement of its private owners (investors).

At this stage it is clear that the existence of the necessary coordinating agencies at the ports, which would accept responsibility for those 
infrastructure assets that are strategic in nature. It is desirable that such a body was a public (state) because the port – a company that produces 
significant risks related to safety of navigation, pollution and public authorities have more opportunities to optimally cope with their consequences.

Today still very problematic issue is the implementation of a unified state policy in the sphere of property relations in seaports Ukraine.
Key words: seaports, features, management, mechanism, port authority, property, activities.

У 2013 р. набув чинності Закон України «Про морські 
порти України», започаткувавши офіційне реформування 
відносин власності в морських портах у напрямі роздер-
жавлення та лібералізації галузі [1].

Оскільки історично склалося так, що вітчизняна куль-
тура реалізації права власності не дозволяє з упевненістю 
передавати в приватні руки право розпоряджатися порто-
вим комплексом країни (наприклад, як це було зроблено у 
Великобританії, Новій Зеландії), зрозуміло, що в наявних 
умовах шлях повної приватизації портів не відповідатиме 
завданням  державної  політики  розвитку  морського  по-
тенціалу України. З іншого боку, світовий досвід свідчить 
що,  взаємодія  з  приватним  капіталом надає  безліч  пере-
ваг: приватні портові адміністрації здатні швидше реагу-
вати на мінливу ринкову ситуацію, використовувати біль-
ше різноманітних джерел фінансування для забезпечення 
інфраструктурних проектів і т. ін. 

Вказане питання досліджували: С. Горчаков, Л. Давиден-
ко, О. Клепікова, О. Лосевська, М. Мельников, О. Наумов, 
А. Ніцевич, В. Развадовський, Ю. Сергєєв, В. Стецюк та ін. 

З огляду на важливість періоду реформування і пере-
будови відносин управління та власності в морських пор-

тах України, метою статті є пошук оптимальної системи 
(структури)  управління  морськими  портами  в  сучасних 
правовідносинах  між  власниками  приватного  капіталу  і 
державою, а також вдалої правової форми організації пор-
тової адміністрації. 

З урахуванням суперечок щодо тісноти співпраці пор-
ту  з  приватними  компаніями  з  використанням  земель  та 
акваторій морських портів прийнятий Закон про морські 
порти мав би пролити світло на питання володіння землею 
та акваторією в межах порту. Зазвичай земля та акваторія 
не віддаються у власність суб’єктів приватної діяльності 
(при  цьому  в  адміністрацій  портів  мають  бути  виключ-
ні права на користування), але ст. 24 Закону про морські 
порти встановлює, що земельні ділянки в межах терито-
рії  портів  можуть  перебувати  в  державній,  комунальній 
та приватній власності, і тільки земельні ділянки, на яких 
розташовані стратегічні об’єкти портової інфраструктури, 
та  земельні  ділянки,  які  забезпечують діяльність  адміні-
страції морських портів України, не підлягають привати-
зації та/або відчуженню в будь-який спосіб. 

Розглядаючи  це  положення  Закону  більш  докладно, 
саме в частині перебування земельних ділянок у комуналь-
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ній власності, ми вважаємо, що недоліком прийнятого За-
кону слід визнати відсутність у ньому норм, які стосуються 
урахування права власності на землю територіальних гро-
мад  та  органів місцевого  самоврядування  при  визначенні 
кількості, розмірів, місця розташування та меж морського 
порту  (міських,  районних,  обласних  тощо  –  залежно  від 
підпорядкування території самого морського порту). 

У даному  контексті  викликає  інтерес  також,  по перше, 
відносини щодо землекористування, а по-друге, той факт, що 
морський порт у населеному пункті зазвичай є одним з осно-
вних роботодавців та платників податків. Водночас згідно із 
Законом територію морського порту визначає і змінює Кабі-
нет Міністрів України (ст. 8 Закону), без участі самих терито-
ріальних громад і органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на невиправдане позбавлення Законом кон-
ституційних прав територіальних громад, ми пропонуємо 
внести зміни до п. 2 статті 8 «Межі морського порту» За-
кону України  «Про морські  порти України»  та  викласти 
згаданий  пункт  у  більш  демократичній  редакції:  «Межі 
території морського порту визначає і змінює Кабінет Міні-
стрів України за попереднім погодженням з органами міс-
цевого самоврядування, виходячи з положень Земельного 
кодексу України». 

Щодо акваторії портів, то, на нашу думку, вона може 
бути передана в управління адміністрації порту з надан-
ням права органам місцевого самоврядування за потреби 
користуватися нею, приймати участь в управлінні і разом 
із  тим  допомагати  забезпечувати  її  технічне  оновлення. 
Запропоновані зміни спрямовані на усунення протиріч із 
Конституцією,  за  якою  водні  об’єкти  є  об’єктами  права 
власності  всього  народу України,  а  не  тільки  державної 
власності (ст. 13). 

Крім того, залучення місцевих органів влади до управ-
ління портовими підприємствами сприятиме реалізації со-
ціальних проектів. Участь муніципалітетів можна забезпе-
чити шляхом включення до правління портової корпорації 
представників влади міста (наприклад, на праві володіння 
якоюсь часткою акцій порту або через укладення з містом 
договору про співпрацю та координування діяльності). 

Довга  невизначеність  у  питаннях  співпраці  держав-
них органів влади з приватними компаніями у портах та 
в питаннях регламентації їхніх взаємовідносин між собою 
стала причиною тривалого процесу обговорення правової 
бази  з  реформування  майнових  взаємовідносин  у  мор-
ській портової галузі, який продовжується й досі.

На сучасному етапі вже зрозуміло, що необхідне існу-
вання координуючої установи в портах, яка взяла б на себе 
відповідальність за ті  інфраструктурні активи, які мають 
характер стратегічних. Бажано, щоб такий орган був пу-
блічним  (державним), оскільки, порт – це підприємство, 
яке продукує істотні ризики, пов’язані з безпекою судно-
плавства, забрудненням навколишнього середовища, а ор-
ган публічної влади має більше можливостей оптимально 
справлятися з їх наслідками.

Закон  України  «Про  морські  порти  України»  у  ст.  4  
заклав  принцип  збереження  та  утворення  на  основі 
об’єднання  майна  приватної,  державної  та  комунальної 
форм  власності,  єдиних  майнових  комплексів,  розташо-
ваних  у  межах  території  та  акваторії  морського  порту.  
А Програма Європейського Союзу для України «Підтрим-
ка інтеграції України до Транс-Європейської транспортної 
мережі ТЄМ-Т РК5. Політика галузі морського транспор-
ту. Заключний звіт 5.2. Стратегія розвитку галузі морсько-
го та річкового транспорту» [2] рекомендує впровадження 
найбільш  ефективного  підходу  до  покращення  розвитку 
портової галузі – на основі портових кластерів, який на-
разі  вважається  найефективнішим  способом підвищення 
загальної  ефективності  роботи  портової  галузі  шляхом 
координування і збалансування діяльності окремих портів 
і пріоритизації капітальних інвестицій, спочатку на регіо-
нальному рівні, а згодом – на рівні окремих портів. 

За  вищезгаданою Програмою  рівні  втручання  й  учас-
ті держави в управлінні морськими портами можуть бути 
різними: схвалення ініціативи з кластеризації торговельних 
портів без прямого чи непрямого втручання, як це має міс-
це, наприклад, у портах Нью-Йорка та Нью-Джерсі; нагляд 
з боку центрального уряду за умовами конкуренції між пор-
тами із застосуванням концепції кластерів – це є пошире-
ною практикою в країнах Європи; сувора координація пор-
тів і контроль за їх розвитком, що практикуються в Китаї. 

Для виконання цього завдання Україні рекомендовано 
підхід,  за  яким  окремі  порти  зберігатимуть  свободу  дій, 
але  держава  координуватиме  і  здійснюватиме  нагляд  за 
ініціативами з їхнього розвитку, з огляду на державне зна-
чення окремого порту і галузі загалом. Основна перевага 
впровадження регіональних кластерів полягає в зменшен-
ні  теперішньої  розбіжності між діяльністю портів  і  дер-
жавною політикою шляхом впровадження системи управ-
ління  портами  на  регіональному  рівні  (Центральний, 
Кримський,  Ізмаїльський, Азовський кластери), це дасть 
змогу точніше та ефективніше реалізувати державні ініці-
ативи розвитку морських портів України [2, с.10]. 

Планувалося, що прийнятий Закон України «Про мор-
ські  порти  України»  має  започаткувати  виведення  укра-
їнських  портів  на  регіональний  рівень  конкуренції.  За 
Програмою Європейського Союзу нова модель морсько-
го порту передбачає створення спільного господарського 
товариства між приватними власниками і державним пор-
товим оператором. І, таким чином, виконувані портовими 
адміністраціями  завдання,  мають  трансформуватись  у 
нову функцію – менеджмент спільноти учасників порто-
вої діяльності. Остання зобов’язана своїй появі змінам ха-
рактеру організації робіт у портах, появі великої кількості 
зацікавлених  сторін,  приватних  компаній,  необхідності 
координації  їхніх дій, досягнення соціальних і економіч-
них цілей. Зазначені функції можуть як виконуватися на 
рівні місцевих портових адміністрацій, так і передаватися 
на регіональний чи національний рівень. Питання в тому, 
яка зі схем управління є найприйнятнішою для України в 
сучасних умовах реалізації економічних відносин та куль-
тури їх правового регулювання. 

Закон України «Про морські порти» не  включає дер-
жавні підприємства – морські порти – до переліку об’єктів 
державної власності, що не підлягають приватизації, але 
передбачає відповідальність покупця (приватного власни-
ка порту) за невиконання інвестиційних зобов’язань, що, 
у свою чергу, є підставою для розірвання договорів купів-
лі-продажу підприємства та оренди причалів або земель-
них ділянок, які мають укладатися одночасно з договором 
купівлі-продажу (ч. 4 ст. 25) [1]. Дана норма спрямована 
на запобігання в майбутньому швидкому роздержавленню 
морських портів. Але  передусім,  як  пише О. Б. Наумов, 
«… необхідно  досягти  короткострокових цілей  розвитку 
портів:  забезпечити  оптимальне  поєднання  галузевого  і 
територіального регулювання розвитку морських портів; 
сприяти  утворенню  дієвого  механізму  розподілу  ванта-
жопотоків  між  портами  відповідно  до  їх  потужностей, 
спеціалізації та потреб у найбільш ефективній пропорції; 
посилити  державний  контроль  за  процесами  діяльності 
портів;  посилити  дієвість  централізованого  регулювання 
розвитку і разом з цим забезпечити самостійність портів; 
удосконалити  відносини  портів  із  місцевими  органами 
влади,  інвесторами,  з  вантажо–  та  судновласниками,  за-
безпечити сталість господарських зв’язків. Державне ре-
гулювання  повинне  забезпечити  оптимізацію  інтересів 
портів  та  інших  транспортних  підприємств,  місцевих  та 
загальнодержавних інтересів. Механізм регулювання роз-
витку  портів  має  будуватися  на  принципі  оптимального 
співвідношення самостійності портів та централізованого 
впливу держави» [3].

Звичайно,  морські  порти  є  стратегічно  важливими 
об’єктами для будь-якої держави, тому питання збережен-
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ня в державній  власності  стратегічних об’єктів портової 
інфраструктури України на сьогодні залишається відкри-
тим  і  дуже  актуальним.  За  словами  народного  депутата 
Верховної  Ради України О. Ф. Дубового,  автора  законо-
проекту «Про внесення змін до Закону України «Про мор-
ські порти України» щодо недопущення розграбовування 
державного  майна,  гарантування  конституційних  прав 
громадян  України,  дотримання  їх  соціальних,  трудових 
прав та права на власність» від 3 жовтня 2014 року № 5128, 
прийнятий  Закон України  «Про  морські  порти України» 
задекларував основну ідею, яка спочатку полягала в поді-
лі адміністративних функцій, що зобов’язана виконувати 
держава, та комерційній діяльності на території акваторії 
порту,  що  передавалася  недержавним  господарюючим 
суб’єктам. Цього за два роки після прийняття Закону так і 
не відбулося. Перехідний період від початку дії реформи 
до кінцевого результату, який прописаний у Законі, взагалі 
не врахований, а це неминуче веде до краху всієї галузі. У 
2012 році збитковими були 3 порти з 19, що перебувають 
у сфері управління Міністерства інфраструктури України. 
У 2013 році, з початку реалізації реформи, збиткових пор-
тів стало 12 із 19, і це тільки початок. Бізнес не поспішає 
співпрацювати з державою в портовій сфері і чекає, коли 
державні порти збанкрутують самі по собі [4]. 

О.  Ф.  Дубовой  запропонував  дозволити  концесію 
лише для новозбудованих об’єктів (морських терміналів), 
оскільки відповідно до Методики розрахунку концесійних 
платежів, що затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.04.2000 № 639, нині сума річних платежів 
для  портових  об’єктів  становить  близько  2  %  вартості 
основних фондів (з урахуванням їх зношеності вона не ви-
сока), що різко здешевлює оренду порту і відкриває шлях 
скуповуванню портів за безцінь.

Враховуючи все вище сказане, маємо зробити висновок, 
що на  сьогодні ще  досить проблемним питанням  є  прове-
дення єдиної державної політики у сфері відносин власності 
у морських портах України. Як випливає із Закону України 
«Про  морські  порти України»,  частина  об’єктів  державної 
власності підпадає під оренду комерційними організаціями. 
Насамперед, сюди належать об’єкти причальних споруд, ру-
хомі та нерухомі засоби допоміжного флоту тощо. 

 Досвід зарубіжних країн передбачає багато форм дер-
жавного управління морськими портами у разі залучення 
до його діяльності приватних власників (інвесторів). Ви-
бір відповідної форми залежить від розміру порту, почат-
кових умов та типу послуг, які в ньому надаються тощо.

Отже, маємо надію, що прагнення реалізації принципу 
рівності  прав  суб’єктів  господарювання  усіх форм  влас-
ності (в тому числі й державної), які провадять діяльність 
у морському порту, прискорить досягнення домовленості 
між ними щодо взаємовигідного поєднання інтересів усіх 
учасників господарювання за тією схемою (механізмом), 
яка вже напрацьована у світі, або ж за своєю власною схе-
мою,  але  яку  треба  зважено, правильно  і,  головне,  оста-
точно визначити для України, а потім привести у відповід-
ність до цього чинне законодавство.
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, 
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Національний університет державної податкової служби України

Адміністративно-деліктне провадження, що здійснюється фіскальними органами, входить до адміністративної діяльності цих ор-
ганів, яку, в свою чергу, можна визначити як специфічну виконавчо-розпорядчу підзаконну державно-владну діяльність з організації та 
здійснення охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, попередження й припинення правопорушень у сфері 
справляння податків.

Ключові слова: адміністративно-деліктне провадження, фіскальні органи, делікт, адміністративно-деліктний процес, митні органи.

Войтенко И.С. / СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО  
ФИСКАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ / Национальный університет ГНС Украины, Украина

Административно-деликтное производство, осуществляемое фискальными органами, входит в понятие административной деятель-
ности этих органов, которую, в свою очередь, можно определить как специфическую исполнительно-распорядительную подзаконную 
государственно-властную деятельность по организации и осуществлению охраны общественного порядка, обеспечения общественной 
безопасности, предупреждения и пресечения правонарушений в сфере взимания налогов.

Ключевые слова: административно-деликтное производство, фискальные органы, деликт, административно-деликтный процесс, 
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Vojtenko I.S. / THE NATURE AND CONTENT OF ADMINISTRATIVE TORTIOUS PROCEEDINGS EXERCISED BY THE FISCAL 
AUTHORITIES / National University of State Tax Service of Ukraine, Ukraine

Administrative tortious proceedings exercised by the fiscal authorities is a part of the administrative activities of these bodies, which can be 
defined as specific, executive and administrative, by-law, state-goverment activities in organization and implementation of public order, providing 
public security, prevention and suppression of offenses in the area of tax collection.

The purpose of this article is to establish the nature and content of administrative tortious proceedings, exercised by the fiscal authorities, on 
the basis of a combined analysis of theoretical sources, summarizing legal material and its application, and also develop proposal and recom-
mendations for improvement of administrative tortious proceedings.

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: determine the nature and content of the administrative tortious proceedings 
exercised by fiscal authorities; investigate the legal status of fiscal bodies and authorized persons as subjects of administrative tortious proceed-
ings; to analyze legal acts related to the administrative tortious proceedings exercised by fiscal authorities.

Key words: administrative tortious proceedings, fiscal authorities, tort, administrative tortious process, customs authorities.

У  світлі  сучасних  державотворчих  та  правотворчих 
процесів  в  Україні,  зорієнтованих  на  практичну  реалі-
зацію положень Конституції України від 28 червня 1996 
року [1] щодо побудови демократичної, соціальної, неза-
лежної, правової держави, визнання особи найвищою со-
ціальною цінністю, реформування організаційно-правової 
структури  та  функціонального  призначення  державних 
органів,  запровадження  моделі  партнерських  відносин 
особи  і  органів  держави,  важливої  актуальності  набува-
ють питання сплати податків в умовах деформації систе-
ми економічних відносин, дефіциту Державного бюджету 
України.

Як  і  в  будь-якій  іншій  сфері,  у  процесі  здійснення 
справляння податків вчиняються правопорушення. Адмі-
ністративні правопорушення у вказаній галузі посягають 
на порядок нарахування та справляння податків  і зборів, 
процедуру здійснення податкового та митного контролю, 
на  порядок  переміщення  товарів  і  транспортних  засобів 
через  митний  кордон  України  та  інші  відносини.  Вихо-
дячи з того, що адміністративні правопорушення у сфері 
сплати податків мають поширений характер і виступають 
як зовнішній прояв більш глибоких криміногенних проце-
сів перерозподілу національного доходу на користь тіньо-
вої економіки, надзвичайно важливим є створення дійсно 
дієвого примусу по боротьбі з цим негативним явищем, а 
також державних органів, які б цей примус застосовували, 
зокрема фіскальних органів.

Для  ефективного  адміністративно-деліктного  прова-
дження, що здійснюється фіскальними органами, потрібне 
міцне правове та теоретичне підґрунтя. Висока соціальна 
значимість  цього  інституту  для  життєдіяльності  Укра-
їнського  суспільства  зумовлює  необхідність  проведення 
досліджень  щодо  його  подальшого  вдосконалення,  тим 

більше, що розвиток нормативно-правового регулювання 
адміністративно-деліктного провадження, що здійснюєть-
ся фіскальними органами, не позбавлений ряду проблем. 
Основні  з  них:  проблема  збереження  тенденції  множин-
ності  нормативно-правових  актів  про  адміністративну 
відповідальність і, відповідно, проблема кодифікації адмі-
ністративно-деліктного законодавства України; проблема 
розмежування  підвідомчості  справ  про  адміністративні 
правопорушення, що розглядаються фіскальними органа-
ми та іншими органами, зокрема Пенсійним фондом Укра-
їни; проблема адміністративної відповідальності юридич-
них осіб за правопорушення у сфері справляння податків 
та інші.

Мета статті полягає у тому, щоб на основі комплек-
сного  аналізу  теоретичних  джерел,  узагальнення  норма-
тивно-правового матеріалу та практики його застосування 
встановити  сутність  та  зміст  адміністративно-деліктного 
провадження, що здійснюється фіскальними органами, а 
також розробити пропозиції і рекомендації щодо його удо-
сконалення.

Для досягнення поставленої мети слід розв’язати на-
ступні  завдання:  визначити сутність  та  зміст  адміністра-
тивно-деліктного провадження, що здійснюється фіскаль-
ними  органами;  дослідити  правовий  статус  фіскальних 
органів та їх уповноважених осіб як суб’єктів адміністра-
тивно-деліктного  провадження;  здійснити  аналіз  норма-
тивно-правових  актів,  що  стосуються  адміністративно-
деліктного  провадження,  яке  здійснюється  фіскальними 
органами.

У  науковій  літературі  питанням  адміністративно-де-
ліктного провадження, що здійснюється фіскальними ор-
ганами (раніше – органами державної податкової служби 
України, митною службою) присвячено чимало праць. Це, 
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зокрема, напрацювання таких дослідників як О. М. Бан-
дурка, Ю. П. Битяк, С. С. Гнатюк, А. В. Головач, І. П. Голо-
сніченко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 
Д. М. Лук’янець, Т. О. Мацелик, В. К. Шкарупа, та інші.

Однак більшість досліджень було проведено до рефор-
мування  у  березні-квітні  2013  року  фіскальних  органів. 
Таким чином, деякі положення, що стосуються вказаного 
провадження,  потребують  корекції  з  урахуванням  сучас-
них умов існування суспільства та чинного адміністратив-
но-деліктного законодавства України.

Будь-який  інститут  права  має  свою  сферу  правового 
регулювання, яка реалізується у певному юридичному по-
рядку, встановленому відповідними процесуальними нор-
мами,  тобто  реалізується  завдяки  юридичному  процесу. 
Отже, адміністративно-деліктна відповідальність, яка «…
випливає з тих зобов’язань суб’єктів господарювання, за 
якими вони перебувають в  абсолютних правовідносинах 
із оточуючим середовищем або якщо і не перебувають у 
правовідносинах,  проте  повинні  відповідати  за  делікт 
створення певної безпеки або загрози» [2], реалізується за 
допомогою адміністративно-деліктного процесу.

Адміністративно-деліктний процес – це врегульована 
адміністративно-процесуальними нормами діяльність пу-
блічної адміністрації з розслідування, розгляду, прийняття 
рішень і винесення постанов та їх виконання в адміністра-
тивних  справах  деліктного  характеру.  Адміністративно-
процесуальну діяльність, здійснювану в межах конкретної 
адміністративної  справи,  прийнято  називати  проваджен-
ням в адміністративній справі. Адміністративно-процесу-
альна діяльність конкретизується і об’єктивується в меж-
ах конкретних адміністративних проваджень. Саме вони є 
структурними  складовими  окремих  видів  адміністратив-
ного процесу [3].

Хоча у чинному законодавстві України термін «делікт» 
не зустрічається, у юридичній науці він використовується 
уже давно. Так, О. В. Сєрих, розглядаючи порушення мит-
них правил, підкреслює, що вже є незаперечним факт іс-
нування науки «Адміністративна деліктологія», яка міцно 
увійшла  до  системи юридичних  наук. Авторка  акцентує 
увагу на тому, що адміністративна деліктологія є соціаль-
но-правовою наукою. Соціальною наукою вона вважаєть-
ся тому, що її предмет охоплює явища соціального життя – 
правопорушення, які є різновидом соціальних відхилень, 
причини  та  умови  їх  вчинення,  заходи щодо  боротьби  з 
ними.  Правовою  наукою  адміністративна  деліктологія 
вважається  з  огляду  на  те,  що  її  предметом  є  соціальне 
явище, утворене протиправною поведінкою,  і вона вико-
ристовує правовий інструментарій [4, с. 7].

Провадження у справах про адміністративні правопо-
рушення є структурною частиною адміністративно-делік-
тного процесу. При цьому поняття «правопорушення» та 
«делікт» можна вважати тотожними, оскільки як під пра-
вопорушенням,  так  і  під  деліктом  розуміють  незаконну 
дію, проступок, злочин [5, с. 153].

На погляд Д. М. Павлова, провадження у справах про 
адміністративні правопорушення – це «…низка послідов-
них дій уповноважених органів (посадових осіб), а у дея-
ких випадках інших суб’єктів, які згідно з нормами адміні-
стративного законодавства здійснюють заходи, спрямовані 
на притягнення правопорушника до відповідальності і за-
безпечення  виконання  винесеної  постанови»  [6,  с.  116].  
С. М. Алфьоров,  С.  В.  Ващенко, М. М.  Долгополова  та  
А.  П.  Купін  відзначають,  що  вказане  провадження  –  це 
«…особливий  вид  процесуальної  діяльності,  врегульо-
вана  нормами  адміністративно-процесуального  права  ді-
яльність уповноважених органів, яка спрямована на при-
тягнення  до  адміністративної  відповідальності  осіб,  які 
вчинили  адміністративні  правопорушення»  [7,  с.  119].  
М. В.  Завальний  під  провадженням  у  справах  про  адмі-
ністративні  правопорушення розуміє  «…сукупність нор-
мативно  визначених  процесуальних  дій  уповноважених 

посадових осіб, направлених на виявлення факту адміні-
стративного проступку, порушення за ним справи та ви-
рішення її у відповідності з законом» [8, с. 145].

Адміністративно-деліктне  провадження, що  здійсню-
ється фіскальними органами, входить до адміністративної 
діяльності цих органів. Цю діяльність можна визначити як 
специфічну,  виконавчо-розпорядчу,  підзаконну,  держав-
но-владну діяльність з організації та здійснення охорони 
громадського  порядку,  забезпечення  громадської  безпе-
ки, попередження й припинення правопорушень у сфері 
справляння податків [9, с. 183].

Адміністративна  діяльність  фіскальних  органів  по-
єднує в собі дві складові частини: діяльність щодо вико-
нання  законів,  нормативних  актів  управління,  виданих  з 
означених питань, здійснення права давати обов’язкові до 
виконання вказівки, застосовувати в необхідних випадках 
заходи адміністративного впливу, а також видавати в меж-
ах наданих повноважень акти управління (зовнішня), і ор-
ганізаційну діяльність самого апарату фіскальних органів 
(внутрішня).  Причому  майже  вся  діяльність  фіскальних 
органів має зовнішній адміністративно-правовий характер 
[10, с. 102].

Адміністративно-деліктне  провадження, що  здійсню-
ється фіскальними  органами, можна  поділити  на  дві  ве-
ликі  групи:  адміністративно-деліктне  провадження  про 
податкові  правопорушення  і  адміністративно-деліктне 
провадження про порушення митних правил.

Особливість  провадження  у  справах  про  адміністра-
тивні  правопорушення  в  сфері  оподаткування  полягає  в 
тому, що воно має загальні ознаки, характерні для цього 
виду  провадження,  із  специфікою,  яка  обумовлена  ви-
довим  об’єктом  правопорушень,  що  знаходяться  в  його 
основі – відносинами, що виникають у сфері фінансової 
діяльності держави і в процесі реалізації яких формуєть-
ся доходна частина бюджетів і державних цільових фон-
дів  [11,  с.  518].  Адміністративно-деліктне  провадження 
про  податкові  правопорушення  у  літературі  називають  
«адміністративно-юрисдикційною  діяльністю  органів 
Державної податкової служби України», під якою розумі-
ють здійснення конкретних управлінських дій із реалізації 
і  застосування  матеріальних  адміністративно-правових 
норм та норм податкового права [12, с. 11].

Необхідно  враховувати,  що  податковим  законодав-
ством  може  бути  встановлено  відповідальність  безпосе-
редньо  не  тільки  за  податкові  правопорушення,  але  і  за 
правопорушення, які так чи  інакше стосуються норм за-
конодавства про податки. Це належною мірою відносить-
ся до сфери валютного законодавства, законодавства про 
відмивання  «брудних»  грошей,  фіктивне  банкрутство  та 
інше [13, с. 164].

Митні відносини є комплексним явищем, що склада-
ється  із  галузевих  правових  відносин,  які  формуються 
для забезпечення митної справи. Вони включають в себе 
адміністративно-правові, фінансово-правові, зовнішньое-
кономічні  і  зовнішньополітичні відносини  [14, с. 5]. По-
рушення митних правил за своїм характером  і  змістом є 
адміністративними  правопорушеннями,  підстави  і  поря-
док притягнення за які регламентується Митним кодексом 
України від 13 березня 2012 року [15] (далі – МК України), 
а в частині, що не регулюється ним, законодавством Украї-
ни про адміністративні правопорушення [16, с. 86].

Адміністративно-деліктне провадження у справах про 
порушення митних правил є стадією митного процесу і по-
лягає у порушенні справи, виявленні фактичних обставин, 
збиранні доказів, відомостей про винних і складанні про-
токолу [17, с. 102]. Провадження у справах про порушення 
митних правил – самостійне процесуальне явище, яке має 
специфічні риси, ознаки та особливості, якими воно відріз-
няється від інших адміністративних проваджень. В. В. Ниж- 
никова  акцентує  увагу  на  тому,  що  місце  провадження 
у  справах  про  порушення  митних  правил  в  ієрархічній 
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системі  адміністративного процесу в  загальному вигляді 
можна  зобразити  таким  чином:  «адміністративний  про-
цес»  –  «адміністративне  провадження»  –  «проваджен-
ня  в  справах  про  адміністративні  правопорушення»  –  
«провадження в справах про порушення митних правил» 
[18, с. 10].

Для  формулювання  принципів,  що  визначають  зміст 
адміністративно-деліктного провадження, що здійснюєть-
ся фіскальними органами, слід відштовхуватися саме від 
тих, які впливають на законність винесення постанови у 
справі  про  адміністративне  правопорушення.  Тобто  такі 
принципи розгортаються в цілу систему вимог, порушен-
ня  яких  тягне  визнання постанови у  справі  незаконною. 
О. В. Бурцева, зокрема, виділяє такі принципи: законність, 
розгляд справи на засадах рівності громадян, презумпція 
невинуватості,  забезпечення  права  на  захист,  встанов-
лення  об’єктивної  (матеріальної)  істини,  публічність 
(офіційність),  гласність  (відкритість)  розгляду  справи, 
безпосередність,  самостійність  і  незалежність  суб’єктів 
адміністративної  юрисдикції  в  прийнятті  рішень,  націо-
нальна мова провадження та інші [19, с. 145].

Проаналізуємо  тепер  законодавче  забезпечення  адмі-
ністративно-деліктного  провадження,  що  здійснюється 
фіскальними органами.

Законодавство  демократичних  країн  про  адміністра-
тивно-деліктні провадження, що здійснюються органами, 
аналогічними до фіскальних органів України, повинно за-
сновуватися на міжнародних стандартах щодо митної, по-
даткової та іншої політики у сфері справляння платежів до 
бюджету. Такі стандарти насамперед встановлені  загаль-
ними  міжнародними  нормативно-правовими  актами  про 
права людини, зокрема, Загальною декларацією прав лю-
дини від 10 грудня 1948 року [20], Конвенцією про захист 
прав людини  і основоположних свобод від 04 листопада 
1950 року [21], Міжнародним пактом про громадянські та 
політичні права від 16 грудня 1966 року [22], Міжнарод-
ним пактом про економічні, соціальні і культурні права від 
16 грудня 1966 року [23] та іншими.

Щодо спеціалізованого законодавства про адміністра-
тивно-деліктне  провадження,  що  здійснюється  фіскаль-
ними органами,  то найперше варто назвати Міжнародну 
конвенцію про взаємну адміністративну допомогу у від-
верненні, розслідуванні та припиненні порушень митного 
законодавства, прийняту у Найробі (Кенія) 09 червня 1977 
року [24]. Україна приєдналась до цієї Конвенції відповід-
но до Указу Президента України від 23 травня 2000 року 
№  699/2000  «Про  приєднання  України  до  Міжнародної 
конвенції  про  взаємну  адміністративну  допомогу  у  від-
верненні, розслідуванні та припиненні порушень митного 
законодавства та додатків І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ до неї» 
[25].  Так,  у  ст.  1  цієї Конвенції  зазначено, що Договірні 
Сторони, які прийняли один або більше Додатків до цієї 

Конвенції, погоджуються, що їхні митні адміністрації на-
даватимуть одна одній взаємну допомогу з метою відвер-
нення,  розслідування  та  припинення  порушень  митного 
законодавства згідно з положеннями цієї Конвенції. Мит-
на адміністрація Договірної Сторони може звернутися  із 
запитом  про  надання  взаємної  допомоги  для  проведен-
ня будь-якого розслідування  або у  зв’язку  із  судовим чи  
адміністративним розглядом, що здійснюються цією До-
говірною Стороною. Якщо такий розгляд не здійснюється 
митною  адміністрацією  безпосередньо,  вона  може  звер-
татися  із  запитом  про  надання  взаємної  допомоги  лише 
в межах своєї компетенції  в цьому розгляді. Відповідно, 
якщо розгляд здійснюється у державі запитуваної адміні-
страції, остання надає допомогу за запитом у межах своєї 
компетенції в цьому розгляді.

Законодавство  України  про  адміністративно-деліктне 
провадження,  що  здійснюється  фіскальними  органами 
також складається з угод, укладених Україною з  іншими 
країнами про адміністративну взаємодопомогу у поперед-
женні, розслідуванні, припиненні правопорушень у подат-
ковій  сфері,  насамперед митних правопорушень. Справа 
у тому, що у сфері митної справи потреба у наданні до-
помоги може виникати, якщо виконання певних завдань, 
покладених  на  митні  органи  однієї  держави,  ставиться 
під  загрозу  (забезпечення  справляння  митних  платежів, 
контроль  правильності  обчислення,  своєчасності  та  по-
вноти їх сплати або протидія контрабанді, боротьба з по-
рушеннями митних  правил)  чи  неможливе  без  взаємодії 
з іноземними митними органами (ведення митної статис-
тики та обмін даними митної статистики з митними орга-
нами інших країн), або нераціональне чи малоефективне 
(передбачає залучення значних матеріальних, часових ре-
сурсів та персоналу) у підсумку [26].

Національною  законодавчою основою для  прийняття 
актів,  які  регулюють  питання  адміністративної  відпові-
дальності,  у  тому  числі  за  правопорушення,  які  розгля-
даються  фіскальними  органами,  є  Конституція  України.  
У статтях, які зобов’язують громадян виконувати консти-
туційні норми, містяться вимоги та обов’язки, які реалізу-
ються шляхом встановлення та застосування юридичної, 
зокрема  адміністративної,  відповідальності.  Так,  відпо-
відно  до  ст.  67 Основного  Закону  нашої  держави  кожен 
зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і роз-
мірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно по-
дають до податкових інспекцій за місцем проживання де-
кларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік 
у порядку, встановленому законом.

Таким  чином,  порушення  норм,  які  посягають  на 
справляння податків в Україні, є частиною адміністратив-
ної деліктності та, відповідно, підставою для здійснення 
фіскальними  органами  адміністративно-деліктного  про-
вадження.
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УРОКИ ПРИРОДНОГО ЛИХА: НАСЛІДКИ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ПОБЛИЗУ ЧОРНОБИЛЯ 

Гулак О.В.,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті здійснено дослідження екологічних, економічних, медичних, соціальних та інших складових наслідків лісових пожеж поблизу 
Чорнобиля та аналіз факторів, супроводжуючих такі небезпеки.

Ключові слова: небезпека в результаті лісової пожежі, наслідки лісових пожеж поблизу Чорнобиля, радіаційно вражена територія.

Гулак Е.В. / УРОКИ ПРИРОДНОГО БЕДСТВИЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ВБЛИЗИ ЧЕРНОБЫЛЯ / Национальный уни-
верситет биоресурсов и природопользования Украины, Украина

В статье проведено исследование экологических, экономических, медицинских, социальных и других составляющих последствий 
лесных пожаров вблизи Чернобыля, осуществлен анализ факторов, сопровождающих такие опасности.

Ключевые слова: опасности в результате лесного пожара, последствия лесных пожаров вблизи Чернобыля, радиационно пора-
женная территория.

Gulac О.V. / LESSONS FROM NATURAL DISASTERS: CONSEQUENCES OF FOREST FIRES NEAR CHERNOBYL / National 
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

The article analyzes the environmental, economic, health, social and other components of the consequences of forest fires near Chernobyl, 
investigated the factors accompanying such risks and formed own conclusions aimed at solving problems related to safe human activity, society 
and the state general.

It is noted that analysis of ecological, economic, health, social and other components of the consequences of forest fires near Chernobyl has 
important scientific importance, not only for Ukraine but of the whole world, especially neighboring states, where they are directly affected. In ad-
dition, it involves the study of such important issues as the place and the effectiveness of the state in ensuring fire safety, interaction with different 
government agencies, citizens and civil society organizations for fire protection, the impact of the state of fire protection of natural territories and 
objects for social and economic development of the country, the environment and welfare of the population as a whole.
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Chernobyl fire is large-scale and systemic. According to official data of the Ministry of Ecology, fires in the Chernobyl zone occur often – only 
for 2012-2014 years in the hot summer season is fixed 15 fires. In early May 2015 was the largest fire in 1991 that damaged 320 hectares of 
forest territory.

Such unhealthy regularity fires in the «Chornobyl Forest» is of concern as officials of specialized departments, and in the expert community.
Negative influence of the studied fire is unambiguous. Ecologists have long been sounding the alarm about this issue, because the problem of 

fires in «Chernobyl forest» has long been an urgent summons to day, due primarily to the low control these forest areas and extreme complexity 
extinguishing of forest fires near Chernobyl.

Key words: hazard as a result of forest fires, consequences of forest fires near Chernobyl, territory affected by radiation.

Одними з найбільших загроз, що нещодавно спіткали 
Україну, стали масштабні лісові пожежі поблизу ЧАЕС із 
загрозою надзвичайно  тяжких  наслідків,  рівень  яких ми 
маємо ще відслідковувати протягом певного часу.

У зв’язку з цим, аналіз екологічних, економічних, ме-
дичних, соціальних та інших складових наслідків лісових 
пожеж поблизу Чорнобиля має важливе наукове значення 
не лише для України, але і цілого світу, особливо сусідніх 
держав, яких вони безпосередньо торкнулися. До того ж 
з цим пов’язане дослідження таких важливих питань, як 
місце  та  ефективність держави у  забезпеченні пожежної 
безпеки,  взаємодія  пожежної  охорони  з  іншими  держав-
ними органами, населенням та громадськими організація-
ми, вплив стану пожежної безпеки природних територій і 
об’єктів на соціально-економічний розвиток держави, до-
вкілля та добробут населення у цілому.

Метою статті є аналіз екологічних, економічних, ме-
дичних, соціальних та інших складових наслідків лісових 
пожеж поблизу Чорнобиля  та  дослідження факторів,  су-
проводжуючих такі небезпеки.

Загальна  площа  зелених  насаджень  зони  відчуження 
складає близько 140,6  тисяч  га. Лісовим багатством опі-
кується комплекс лісового  господарства «Чорнобильська 
пуща». Основне завдання створеного ще у 90-х підприєм-
ства – не дати радіонуклідам вийти за межі їх первинного 
розповсюдження [1].

Низка пожеж 2015 року розпочалась з найбільш масш-
табної на цій  радіаційно  враженій  території  28  квітня,  а 
площа  ушкодження  лісу  сягала  320  га.  29  червня  у  зоні 
відчуження загорілася суха трава й очерет, вогонь поши-
рився на площі близько 130 га і пошкодив великий масив 
лісу.  Пожежа  на  території  комплексу  лісового  господар-
ства «Чорнобильська пуща» у зоні відчуження, яка вини-
кла 8 серпня, станом на 14 серпня локалізована на площі 
70 га [2].

Разом з тим, станом на 24 серпня роботи з ліквідації 
пожежі  на  території  комплексу  лісового  господарства 
«Чорнобильська пуща» в Зоні відчуження та безумовного 
(обов’язкового)  відселення  між  колишніми  селами  Буда 
Варовичі  і  Ковшилівка  тривають.  Здійснюється  проли-
вання  і  спостереження окремих осередків  тління лісової 
підстилки та сухих повалених дерев. На місці події роз-
горнуто штаб пожежогасіння, працює мобільна оператив-
на група [3].

Така нездорова регулярність пожеж на території «Чор-
нобильської пущі» викликає занепокоєння як у чиновни-
ків профільних відомств, так і в експертного середовища.

Чорнобильські пожежі є масштабними  і системними. 
За  офіційними  даними Міністерства  екології  та  природ-
них ресурсів України пожежі в Чорнобильській зоні від-
буваються часто – тільки впродовж 2012-2014 років у спе-
котній літній сезон зафіксовано до 15 пожеж. На початку 
травня 2015 року відбулась найбільша пожежа з 1991 року, 
яка пошкодила 320 га території лісу [2].

Так, згідно офіційних даних, 28 квітня 2015 року на те-
риторії комплексу лісового господарства «Чорнобильська 
пуща» в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) 
відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глін-
ка, Луб’янка Іванківського району на площі близько 320 га 
виникла лісова пожежа [4].

Цю пожежу називають найбільшою біля Чорнобиля з 
1992  року. Остаточно  приборкати  вогнище  вдалось  десь 

через тиждень. І, як зазначають офіційні джерела та засо-
би масової інформації, суттєвого погіршення радіаційного 
фону, на щастя, не сталося. 

Полум’я,  яке  поширювалося  з  величезною  швидкіс-
тю,  вдалося  приборкати  всього  у  п’яти  кілометрах  від 
могильників радіоактивних відходів. За словами фахівців, 
характер пожежі свідчить про підпал або необережне по-
водження з вогнем. 

Керівником Державної служби з надзвичайних ситуа-
цій зазначено, що пожежа могла початися через умисний 
підпал  та  необережне  поводження  з  вогнем.  Натомість 
Міністр внутрішніх справ України, А. Аваков, також по-
відомив про підозру підпалу: «Осередки вогню – в кількох 
місцях по обидва боки річки» [5].

Міністерство внутрішніх справ України відкрило кри-
мінальне провадження за фактом масштабної пожежі біля 
ЧАЕС за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження об’єктів 
рослинного світу) Кримінального кодексу України.

Негативний вплив досліджуваної пожежі є однознач-
ним. Екологи вже давно б’ють на сполох з приводу цього 
питання,  позаяк  проблема  виникнення  пожеж  у  «чорно-
бильському лісі» вже давно гостро стоїть на повістці дня, 
що пов’язане насамперед з низьким контролем зазначених 
лісових територій та надзвичайною складністю гасіння лі-
сових пожеж на території поблизу ЧАЕС.

Відтак, вже під час третьої цьогорічної масштабної лі-
сової пожежі на території зони відчуження ЧАЕС, безпо-
середньо на засіданні урядової комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки, Прем’єр-міністр України, Арсеній 
Яценюк,  розпорядився  направити  додаткові  підрозділи 
Міністерства  внутрішніх  справ України  та Національної 
гвардії  України  для  охорони  території  зони  відчуження 
ЧАЕС.

Було зазначено, що причиною пожеж у зоні відчужен-
ня  часто  є штучні  підпали,  про що  свідчать  знайдені  на 
місці спалаху факели. У зв’язку з цим глава уряду розпо-
рядився посилити пропускний режим в зоні відчуження. 
«Те, про що мене  інформує глава ДСНС, у нас контроль 
над переміщенням в зоні відчуження, м’яко кажучи, недо-
сконалий – ходять всі, кому не лінь. Я думаю, що ходять 
і ті, хто навмисне підпалює, з паспортами інших країн», – 
пояснив А. Яценюк [6].

Вогонь біля Чорнобиля змушує посадовців звертатися 
за досвідом сусідніх країн. «Ми вивчали досвід сусідньої 
Білорусі, яка так само має територію, вражену радіацією 
внаслідок аварії. Там зараз існує заповідник, який охоро-
няється  спеціальною  відомчою  охороною  –  близько  300 
осіб. На даний момент опрацьовуємо концепцію оптимі-
зації управління зоною відчуження. І одна з ідей, яка роз-
глядається,  є  створення  Чорнобильського  радіоекологіч-
ного заповідника, який буде мати свою посилену відомчу 
охорону, в тому числі і протипожежну», – анонсує плани 
міністерства заступник міністра екології та природних ре-
сурсів, С. Коломієць [2].

Однак ця  ініціатива Міністерства екології  та природ-
них  ресурсів  України  скептично  сприймається  позаяк 
всі рішення Міністерства екології та природних ресурсів 
України, які народжуються десь там, у надрах апарату, без 
усякого обговорення,  залишаються пустими словами без 
жодних результатів.

Таким чином, Міністерство екології та природних ре-
сурсів  України  намагається  винайти  механізм  поперед-
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ження пожеж,  але  експертне  середовище  скептично  ста-
виться до ініціативи чиновників. В той же час і посадовці, 
і екологи вважають, що системна проблема з «чорнобиль-
ськими пожежами» потребує негайного вирішення.

За словами експертів, лісові пожежі у Чорнобильській 
зоні  відчуження  небезпечні  через  вивільнення  радіації, 
яка може розповсюдитися на невизначену територію. 

Еколог, С. Гащак,  зазначає, що пожежі  в Чорнобиль-
ській зоні відчуження відбуваються часто: «У 1992-1994 
роках пожежі тут теж були, їх наслідки відчували у При-
балтиці  і у Європі, де відзначали підвищений рівень ра-
діації. Цього року теж були пожежі». За словами фахівця, 
більшість запасів радіонуклідів перебуває у поверхневому 
шарі ґрунту – це кілька сантиметрів. «Цей запас перебуває 
там у більш-менш стабільному стані. Але коли під час лі-
сових пожеж руйнується верхній шар ґрунту, коли залиша-
ється лише пісок, то радіонукліди йдуть у ґрунтові води. У 
повітря може піднятися радіоактивний пил» [5].

Ліквідатор  Чорнобильської  аварії,  розвідник-дозиме-
трист та дослідник наслідків аварії, С. Мирний, натомість 
стверджує,  що  «пожежі  в  Чорнобильській  зоні  є  потен-
ційно небезпечними, але нинішня – не призвела до раді-
оактивного  забруднення  української  території,  бо  горіла 
малозабруднена  ділянка  зони  відчуження»  [7].  Відтак,  у 
Києві радіаційний фон мало відрізнявся від звичайного.

У той же час, директором Регіонального Східноєвро-
пейського  центру моніторингу  пожеж  зазначено, що  до-
свід попередніх радіоактивних аварій свідчить, що радіо-
активна хмара буде мігрувати протягом місяця та більше. 
Отже, радіаційні наслідки пожеж будуть визначатись по-
дальшою міграцією димового шлейфу. Станом на 28 квіт-
ня радіоактивний шлейф вже перетнув державний кордон 
із Білоруссю, що вимагає відселення сільського населен-
ня, яке може опинитися в зоні шлейфу [8].

А 14 серпня 2015 року, під час чергової природної по-
жежі в зоні відчуження під Чорнобилем, з’явилось повідо-
млення, про  те, що дим від цієї  пожежі досяг Брянської 
області  (Російська Федерація) через територію Білорусії, 
про що свідчать дані Грінпісу [9].

Окремого  занепокоєння  екологам  та  іншим фахівцям 
щодо ймовірної  небезпеки  в  результаті  зазначеної  поже-
жі  додає  інформація  стосовно  території  поширення  вог-
ню. Так, заступник керівника Національного екологічно-
го центру України, О. Василюк, спираючись на дані про 
лісові  пожежі,  задокументовані  аерофотозйомкою,  пові-
домляє, що вогонь пройшов крізь полігон радіоактивних 
відходів  «Буряківка»,  де  складують  рештки  техніки,  яка 
працювала на ліквідації аварії на ЧАЕС. Відтак у повітря 
могли потрапити небезпечні ізотопи [7].

Разом з тим, слід звернути увагу на той факт, що масш-
таби даної лісової пожежі у новинно-інформаційному про-
сторі, серед експертів та науковців в один і той самий час 
доволі різняться, що свідчить насамперед чи то про недо-
стовірність  поданої  інформації  від  держави,  чи  то  про  її 
необ’єктивний аналіз. В будь-якому разі приховування на-
віть  не  дуже  принципових  нюансів  в  подібних  ситуаціях 
призводить  до появи  викривленої  інформації  та  панічних 
настроїв  серед  населення.  Досвід  страшної  трагедії,  що 
сталась  рівно  29  років  тому  мав  би  навчити,  принаймні, 
максимально широко та прозоро висвітлювати важливу для 
населення інформацію, що стосується безпеки довкілля.

Стаття 50 Конституції України гарантує право на без-
печне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування 
завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гаран-
тується право вільного доступу до інформації про стан до-
вкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, 
а також право на її поширення. Така інформація ніким не 
може бути засекречена або викривлена [10].

Так, зокрема, 29 квітня 2015 року інформаційний сайт 
«ВВС Україна», посилаючись на інформацію, подану від 
еколога С. Гащака  [5],  веде мову про 400  га,  тоді  як на-

ступного дня, 30 квітня 2015 року цей самий ресурс зазна-
чає вже 320 га по відношенню до площі пожежі: «Лісова 
пожежа  поблизу  Чорнобиля  сталась  у  вівторок  удень,  її 
площа становила 320 га» [11], посилаючись на прес-центр 
Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ТСН,  30  квітня,  посилаючись  на  прес-конференцію 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, зазначає, що: 
«У Чорнобилі горить 350 га сухої трави і чагарників» [12]. 
Хоча  єдиною  офіційною  інформацією  щодо  площі  ура-
ження, поданої на офіційному сайті ДСНС від 04 травня 
2015 року є наступна: «28 квітня на території комплексу 
лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні від-
чуження  та  безумовного  (обов’язкового)  відселення  …. 
на площі близько 320 га виникла лісова пожежа» [13]. До 
того ж, як повідомили в Державній службі з надзвичайних 
ситуацій, 30 квітня 2015 року пожежникам вдалося змен-
шити площу загоряння лісу в Чорнобильській зоні з 320 
га до 70 га [4].

Згідно більш об’єктивної інформації, а саме, за даними 
дистанційного  зондування  землі,  які у  своїй праці подає 
профільний науковець, С. Зібцев, за попереднім аналізом 
площа пожеж перевищує 500 га [8].

Швидше за все, саме ці дані не є настільки принципо-
вими, зважаючи на те, що будь-яка пожежа є динамічною 
і  її площа повсякчас може змінюватися. Втім, апелюючи 
до території загоряння та високої вірогідності поширення 
меж радіаційного ураження, така інформація є надзвичай-
но важливою. Недарма народна мудрість стверджує, що: 
«Істина криється в деталях».

Окрім того, аналіз висвітлення  інформації щодо при-
чин, масштабів та наслідків лісової пожежі поблизу ЧАЕС 
державними  органами,  показав,  зокрема,  і  те,  що  цен-
тральний орган виконавчої  влади, що,  відповідно до по-
ложення про цей орган [14], а саме – Державне агентство 
лісових ресурсів України, – забезпечує реалізацію держав-
ної політики у сфері лісового та мисливського господар-
ства, станом на 07 травня 2015 року не розмістив жодної 
інформації  стосовно  цієї  надзвичайної  події  на  своєму 
офіційному інтернет-ресурсі. Разом з тим, інформація, що 
з’явилась  вже  29  квітня  2015  року на  новинному порта-
лі  цього ж  сайту  під  заголовком:  «У лісах  високий  клас 
пожежної  небезпеки»,  містила  аналіз  лісових  пожеж  за 
останній тиждень, та жодним словом не торкнулась саме 
цього  лиха,  зокрема,  зазначаючи:  «За  останній  тиждень 
в держлісфонді зафіксовано 32 пожежі на площі 67,6 га. 
Найбільша пожежа сталася на території Рівненського при-
родного заповідника. За попередніми даними вигоріло 58 
га лісових ділянок та нелісових земель,  зайнятих водно-
болотними  угіддями.  Наразі  на  місці  події  проводиться 
розслідування, ймовірно, що пожежа сталася через люд-
ську недбалість» [15].

До  того ж,  різною є  інформація  і щодо дати початку 
самої пожежі, і щодо причин її виникнення.

Зокрема, низка неофіційних джерел  зазначає 26 квіт-
ня 2015 року як дату початку рослинної пожежі поблизу 
ЧАЕС. Зокрема, у статті С. Зібцева зазначено: «Встанов-
лено, що 26  квітня 2015 року на південно-західній межі 
10-км зони ЧАЕС у зоні з високим рівнем радіоактивного 
забруднення розпочалася рослинна пожежа, яка розвива-
лась протягом 27 та 28 квітня на перелогах із переходом 
на лісові масиви» [8]. Тоді як офіційний ресурс стверджує 
про  те, що:  «Лісова  пожежа  за  20  кілометрів  від ЧАЕС, 
в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Лубян-
ка Іванківського району, розпочалась у вівторок опівдні», 
тобто 28 квітня 2015 року [5]. 

Це  ще  раз  свідчить  про  те,  що  масштабні  та  дово-
лі  небезпечні  лісові  пожежі  переважно  починаються  з 
трав’яних, які, на жаль, ніхто не контролює та не приймає 
до уваги такий факт з усією відповідальністю. Саме з цим 
і  пов’язана  необхідність  удосконалення  діяльності щодо 
недопущення тяжких наслідків від пожеж в екосистемах.
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Таким чином, увага як науковців, фахівців-практиків, 
так і відповідних уповноважених представників держави 
має  наразі  зосередитись  на  виробленні  спільних  дієвих 
механізмів з метою оптимізації небезпек, пов’язаних з по-
жежними лихами, зокрема, в лісових масивах.

В той же час і посадовці, і екологи вважають, що сис-
темна проблема з «чорнобильськими пожежами» потребує 
негайного вирішення. Цьогорічні масштабні лісові пожежі 
поблизу Чорнобиля є найяскравішим доказом необхідності 
запровадження  дієвих  організаційно-правових  механізмів 
зміни ситуації. Адже, посиливши контроль за відповідною 
територією,  застосовуючи принцип невідворотності  пока-
рання за порушення екологічних та інших норм законодав-
ства, приймаючи до уваги будь-які факти трав’яних пожеж 

та  адекватно  реагуючи  на  них,  можна  значно  покращити 
ситуацію в розрізі досліджуваної проблематики. 

Разом з тим, слід звернути увагу на той факт, що масш-
таби даної лісової пожежі у новинно-інформаційному про-
сторі, серед експертів та науковців в один і той самий час 
доволі різняться, що свідчить насамперед чи то про недо-
стовірність  поданої  інформації  від  держави,  чи  то  про  її 
необ’єктивний аналіз. У будь-якому разі приховування на-
віть  не  дуже  принципових  нюансів  в  подібних  ситуаціях 
призводить  до появи  викривленої  інформації  та  панічних 
настроїв  серед  населення.  Досвід  страшної  трагедії,  що 
сталась  рівно  29  років  тому  мав  би  навчити,  принаймні, 
максимально широко та прозоро висвітлювати важливу для 
населення інформацію, що стосується безпеки довкілля.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНО КАРНИХ ДІЯНЬ
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Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»

Потенційно деліктне середовище в суспільстві вимагає вчасного та ефективного реагування з боку державних органів влади з метою 
не лише вжиття заходів адміністративного примусу постфактум вчиненого карного діяння, але і в більшій мірі попередження таких дій, 
мінімізації негативного наслідку та впливу на суспільний правопорядок. Вивчення даного питання дозволить належним чином оцінити 
функціональну дієвість комлексу профілактичних заходів загалом та зрозуміти необхідність застосування конкретно-визначених пре-
вентивних заходів.

Ключові слова: адміністративне правопорушення, профілактика, попередження правопорушень, примус, превентивні заходи.

Гумин А.М. / ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗУЕМЫХ ДЕЯНИЙ / Национальный 
университет «Львовская политехника», Украина

Потенциально деликтная среда в обществе требует своевременного и эффективного реагирования со стороны государственных 
органов власти с целью не только принятия мер административного принуждения постфактум совершенного наказуемого деяния, но 
и в большей степени предупреждения таких действий, минимизации негативного последствия и воздействия на общественный право-
порядок. Изучение данного вопроса позволит по достоинству оценить функциональную действенность комлекса профилактических 
мероприятий в целом и понять необходимость применения конкретно-определенных превентивных мер.

Ключевые слова: административное правонарушение, профилактика, предупреждение правонарушений, принуждение, превен-
тивные меры.

Gumin O.M. / THEORETICAL LEGAL ASPECTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS PREVENTION / National University Lviv  
Polytechnic, Ukraine 

The existence of a potentially tort surroundings demands an effective and timely reaction from the part of state bodies with the aim not solely 
to apply measures of administrative liability post factum but mostly to prevent such administrative violations, minimization of negative outcomes 
and impact on public order. The analysis of such a question will enable to estimate properly the functioning of the entire preventive measures 
system in general and to understand the necessity for the application of certainly determined preventive actions. 

Besides, a major attention is given to the issue of preventive methods and forms on individual or collective levels. There are estimated legal 
and common forms of prevention such as affirmation of legal acts (individual or general), mandatory state procedures as licensing etc., confer-
ences, publishing, round tables and workshops. As to the preventive methods, the article covers two key administrative methods – coercion and 
conviction. Depending on a situation state bodies, including law enforcement bodies, have to apply an appropriate one. There also is accentuated 
on the method of legal education that has to be implemented starting from a secondary school. 

Finally, there is pointed out that national legislation deals with administrative violations via Code of Administrative violations, state concepts 
and regional programs on preventive measures. Generally, there exist a substantial number of legal and common tools in order to apply in the 
frames of preventive actions. The key problem lies in a state initiative and guarantees to provide society with knowledge, understanding and legal 
consciousness about the fact of violations and crimes as a huge social injure. 

Key words: administrative violation, prevention, prevention of violations, coercion, preventive measures.

У  дусі  сьогодення  набирає  обертів  процес  видозмі-
ни  суспільних  відносин,  утворення  нових  комбінацій 
об’єктивних чинників дійсності та переоцінки застарілих 
уявлень про роль державної влади у громадському житті і 
значення місцевих органів у формуванні  системи право-
вої охорони та захисту  індивідуальних прав громадян. У 
цьому  питанні  основну  підтримку  суспільного  порядку 
здійснює боротьба із сучасним варіативним рядом право-
порушень, який впливає на загальний показник правового 
ладу і порядку в країні.

В образно-описовому розумінні «стан» правопорушен-
ня створює негативну атмосферу навколо того чи іншого 
кола суб’єктів та здійснює шкідливий вплив на взаємовід-
носини між ними. Протиправне діяння як явище правової 
дійсності, наслідком якого виступає шкідливий результат 
для об’єкта впливу, сприяє виявленню проблемних аспек-
тів юридичного та владно-організаційного змісту, а також 
уможливлює подальше призупинення незаконних дій ад-
міністративно-правового  характеру  за  допомогою  відпо-
відних профілактичних форм та методів.

Профілактика адміністративних правопорушень забез-
печує виконання превентивної функції, тобто дії спрямо-
вуються  на  нейтралізацію  соціальних  процесів  та  явищ, 
які стимулюють виникнення злочинності, та формування 
об’єктивних  і  суб’єктивних  передумов  для  обмеження 
масштабів деліктності в суспільному житті. 

Як зазначено у науковій літературі, під профілактикою 
розуміють діяльність з виявлення причин правопорушень, 

умов  та  обставин,  які  сприяють  їх  вчиненню,  а  також  з 
виявлення осіб – потенційних правопорушників та прове-
дення з ними необхідних заходів, щоб запобігти подаль-
шим протиправним діям [1, c. 53, 57-58].

Під профілактикою адміністративних правопорушень 
також вбачають соціально спрямовану діяльність держа-
ви, її органів та посадових осіб, громадських організацій 
та окремих громадян, що виявляється в застосуванні захо-
дів, спрямованих на виявлення причин та умов їх вчинен-
ня, ліквідацію чинників, які сприяють формуванню анти-
суспільної установки особи, адміністративної деліктності 
як соціального явища, дотримуючись прав та свобод гро-
мадян під час такої діяльності [2, c. 67-86].

Профілактика злочинності – це своєрідний найгуман-
ніший засіб підтримки правопорядку, гарантування безпе-
ки охоронюваних правом цінностей [3, c. 137]. О. Новаков 
під профілактикою розуміє сукупність заходів з виявлен-
ня,  теоретичного  дослідження  та  практичного  усунення 
детермінант злочинності та пов’язаних з ними правопору-
шень некримінального характеру та інших виявів соціаль-
них патологій [4, c. 107].

Отже, сукупне значення поняття «профілактика» зво-
диться до того, що це є комплекс превентивних заходів, за-
вдяки впровадженню яких стає можливим нейтралізувати 
антисоціальний вплив адміністративних правопорушень і 
забезпечити покращення якості суспільних відносин. 

Саме  профілактика  завдяки  своїй  «м’якості»  і  поши-
реності здатна органічно охопити будь-яку ланку міжлюд-
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ських стосунків й усунути своїм впливом адміністративні 
правопорушення. А. Мілашевич  робить  cлушний  висно-
вок про  те, що профілактичний  вплив повинен  бути  до-
статнім, щоб запобігати скоєнню адміністративних право-
порушень,  повинен  слугувати  для  усунення  можливості 
скоєння інших, неадміністративних правопорушень, а та-
кож здатний забезпечувати такий правовий режим нейтра-
лізації  особи-правопорушника,  щодо  якого  вона  ніяк  не 
обмежувалась  би  у  правовому  статусі  учасника  суспіль-
них відносин [5, c. 10].

Профілактика  адміністративних  правопорушень  ви-
значається її загальною метою – не допустити (попереди-
ти, запобігти) правопорушення, застосовуючи при цьому 
форми  та  засоби  впливу  до  можливих  суб’єктів  адміні-
стративної деліктності. 

Проблеми профілактики адміністративних правопору-
шень вивчали такі вчені-адміністративісти: В. Авер’янов, 
Ю. Битяк, І. Голосніченкo, Є. Додін, А. Закалюк, А. Клюш-
ниченко, В. Колпаков, А. Комзюк, О. Кузьменко, О. Оста-
пенко, В. Ремньов, Ю. Шемшученко та ін.

Під  профілактикою  правопорушень  пропонують  ро-
зуміти соціально спрямовану діяльність державної влади, 
органів місцевого самоврядування, правоохоронних орга-
нів, засобів масової інформації, громадських організацій, 
підприємств, установ, організацій різної форми власності 
з виявлення причин та умов вчинення правопорушень, лік-
відації факторів, які сприяють формуванню антисуспіль-
ної установки особи, та забезпечення під час здійснення 
такої діяльності прав і свобод громадян [6, c. 148-152].

Попередження  правопорушень  М.  Щедрін  пропонує 
розглядати  як  специфічний  різновид  соціального  управ-
ління, метою якого є зниження ймовірності протиправної 
поведінки [7, c. 4].

І. Стахура розглядає процес здійснення профілактичної 
діяльності як сукупність управлінських операцій та проце-
дур, що відбуваються упродовж двох етапів: підготовки та 
прийняття управлінського рішення (планування); організа-
ції виконання (реалізації) управлінського рішення [8, c. 11].

Дієвість практичного виконання функцій відповідних 
органів держави в напрямку боротьби з деліктними фак-
торами, що виникають у суспільстві залежить від вибору 
правильних та доцільних форм і методів профілактичної 
діяльності в необхідній сфері, які, своєю чергою, служать 
засобами  обмеження  (локалізації)  центрів  негативного 
впливу та поступового їх придушення (нейтралізації). 

Формами профілактичної діяльності слід вважати зо-
внішній вияв конкретних однорідних дій уповноважених 
суб’єктів профілактики, спрямованих на усунення причин 
та умов вчинення порушень у межах покладених завдань 
і функцій. Форми та методи створюють основу для ефек-
тивного  здійснення  профілактичної  діяльності,  дозво-
ляють  отримувати  необхідну  інформацію  для  ухвалення 
оперативних  та  довгострокових  рішень  у  сфері  протидії 
порушенням [9, c. 97-104].

Беручи до уваги природу профілактики адміністратив-
них правопорушень раціональним є дослідження конкрет-
них правових та неправових форм профілактичної діяль-
ності. У понятті правових форм виділяють ті,  які мають 
юридичне значення і спричиняють настання правових на-
слідків. До них належать: 

а)  видання нормативних  актів  управління  (концепцій 
та загальнодержавних програм боротьби з правопорушен-
нями та злочинністю); 

б) видання індивідуальних актів управління; 
в) здійснення інших юридичних дій, заснованих на ак-

тах управління. 
Застосування неправових форм не спричиняє юридич-

них наслідків, а має суто технічний характер та забезпечує 
механізм превентивної діяльності. 

О. Макаренко вважає, що неправові форми є підставою 
для  подальших  юридичних  дій,  можуть  виникати  після 

правових форм та пов’язані з правом, щоправда, загалом є 
опосередкованими [10, c. 68].

До таких неправових форм належать: проведення збо-
рів та нарад, інструктажів та науково-практичних семіна-
рів; узагальнення і поширення позитивного досвіду; пере-
вірка  відповідної  документації  тощо. Як приклад можна 
навести  проведення  круглих  столів  та  висвітлення  най-
більш дискусійних і проблематичних питань.

Під  методами  профілактики  варто  розуміти  способи, 
прийоми,  засоби,  які  використовуються  в  процесі  здій-
снення  діяльності щодо  запобігання  правопорушенням  і 
становлять  зміст  цієї  діяльності.  За  загальним правилом 
до методів профілактики зараховують метод переконання 
та метод примусу.

Правові  методи  зумовлюють  взаємодію  різних  дер-
жавних та громадських органів, яка полягає в розробках 
тих чи  інших норматино-правових актів,  або  їх вдоско-
налення, прийняття їх органом законодавчої влади та по-
дальша реалізація в суспільних відносинах [11, c. 110-140;  
12, c. 30].

Метод  переконання  реалізується  у  формах  профі-
лактичних  бесід,  правового  виховання,  правової  освіти, 
правової  пропаганди.  Правова  пропаганда  здійснюється 
у вигляді роз’яснення прав та обов’язків індивідів у кон-
кретній  сфері,  організації  навчально-наукових  заходів  з 
обговорення  проблем  щодо  скоєння  правопорушень  та 
способів їх уникнення, ініціювання публікацій юридичної 
літератури. 

Як зазначає А. Філатов, важливою та дієвою формою 
запобігання  правопорушенню  є  правове  виховання  гро-
мадян. Одним з напрямів вдосконалення правового вихо-
вання є орієнтація його форм та методів на різні категорії 
громадян: вікові, освітні, професійні. Мало того, потрібно 
активізувати усі важелі правового виховання, а саме – лек-
ції, бесіди, семінари тощо [13, c. 53-54].

Важливим  елементом методу  переконання  є  застосу-
вання правової освіти як інструменту формування право-
вої свідомості громадян з юних років. За цей процес відпо-
відає середня та вища освіта, які покликані контролювати 
індивідуальний  психологічний  розвиток  із  врахуванням 
постійного впливу зовнішніх чинників на свідомість інди-
відів. З цією метою необхідно вдаватися до максимально 
ефективних методів представлення дійсності як позитив-
ного  явища,  де  не  повинно  існувати  асоціальних  відхи-
лень у вигляді  злочинів та  інших виявів незаконних дій, 
з наголосом на установку суспільно адекватної поведінки 
та правової культури громадян. 

Досить  часто  як  провідний  метод  профілактики  ад-
міністративних  правопорушень  використовують  примус. 
Під  aдміністративним  примусом  розуміють  передбачені 
адміністративно-правовими нормами заходи впливу щодо 
правозобов’язаних  суб’єктів  з  метою  профілактики  чи 
припинення  злочинів,  проступків  та  протиправних  дій, 
подолання  їх шкідливих наслідків, гарантування громад-
ської безпеки й охорони правопорядку [14, c. 88]. 

Примус  використовують  у  процесі  здійснення  інди-
відуальної профілактичної роботи,  якщо переконання не 
дало потрібного результату. 

Сутність індивідуальної профілактики полягає у своє-
часному виявленні осіб з протиправною поведінкою та за-
стосуванні до них заходів виховання і запобігання право-
вого характеру з метою ліквідації небезпеки скоєння ними 
правопорушень та злочинів [15, c. 16]. 

Такими  профілактичними  діями  можуть  стати  вине-
сення попередження (застереження) про неприпустимість 
вчинення  подальших  дій,  які  мають  ознаки  адміністра-
тивно карних посягань. У випадку неефективності отри-
маного  результату  суб’єкти  незаконних  дій можуть  бути 
піддані  заходам  адміністративного  впливу.  Окрім  того, 
одним  із  різновидів  профілактичних  заходів  є  взяття  на 
профілактичний  облік,  встановлення  адміністративного 
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нагляду, притягнення винних до передбаченої законодав-
ством адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Здебільшого  профілактику  адміністративної  делік-
тності як вид практичної діяльності забезпечують правові 
норми. Як неможливо без права провести чітку межу між 
девіантною  поведінкою,  деліктною  поведінкою  і  злочи-
ном, так само неможливо ставити і вирішувати конкретні 
профілактичні завдання поза межами права. 

Регулювальний вплив права на суспільні відносини по-
лягає  в  тому, що  воно  у  своїх  нормах  конструює  модель 
обов’язкової або дозволеної поведінки різних суб’єктів цих 
відносин, закріплює правовий статус суб’єктів суспільних 
відносин, зокрема профілактичних [16, c. 369-370]. 

Забезпечення  профілактики  адміністративних  пра-
вопорушень  відбувається  на  основі  норм  загального  та 
спеціального  законодавства.  Кодекс  України  про  адмі-
ністративні  правопорушення  (далі  –  КУпАП)  покладає 
обов’язок запобігати адміністративним правопорушенням 
на органи виконавчої влади та органи місцевого самовря-
дування, громадські організації і трудові колективи. Вони 
сприяють виявленню й усуненню причин та умов проти-
правних дій (ст. 6 КУпАП).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 08 серпня 2012 року № 767 про затвердження Плану за-

ходів з виконання Концепції реалізації державної політи-
ки в сфері профілактики правопорушень на період до 2015 
року, на органи державної влади покладається обов’язок 
проведення брифінгів, прес-конференцій та інших публіч-
них заходів за участю керівників правоохоронних органів 
з інформування громадськості про заходи із забезпечення 
правопорядку  в  державі,  інформаційно-агітаційної  робо-
ти, систематичного роз’яснення в ЗМІ та Інтернеті питань 
щодо запобігання злочинності органами виконавчої влади 
та правоохоронними органами.

Як  приклад  проведення  регіональних  дій  з  метою 
профілактики  вчинення  правопорушень  можна  навести 
рішення  Івано-Франківської  обласної  ради  «Про  затвер-
дження  регіональної  цільової  програми  профілактики 
злочинності на 2011-2015 рр.». Основними заходами про-
грами є такі: розгляд питання виконання заходів профілак-
тики злочинності органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування у взаємодії з правоохоронними органами 
на засіданні колегії обласної державної адміністрації; за-
безпечення широкої гласності правоохоронної діяльності 
в газетах, в Інтернеті, на телебаченні і радіо; проведення 
зустрічей і прес-конференцій; проведення анкетування та 
опитування; забезпечення міжнародного співробітництва 
тощо.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИЧНОГО АСПЕКТУ РОЗВИТКУ  
ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Думчиков М.О.,
аспірант кафедри АГП ФЕБ

Сумський державний університет

У статті проведено аналіз етапів становлення системи місцевих податків та зборів з початку незалежності нашої держави до сьогодні. 
Обґрунтовано, що система оподаткування з початку незалежності України до нашого часу змінюється та вдосконалюється еволюційним 
шляхом. Досліджено економічне та фіскальне значення місцевих податків і зборів та їх роль у соціально-економічних процесах; про-
аналізовано зарубіжний позитивний досвід у формуванні системи місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні. 
Розглянуто праці науковців, які досліджували питання розвитку та формування системи місцевих податків та зборів, їх внесок в дану 
проблематику. 

Детально розглянуто законодавчі акти, якими здійснювалася реформація системи місцевих податків та зборів. Прослідковується 
яскраво виражена тенденція зі скорочення місцевих податків та зборів. 

Ключові слова: податок, податкова система, податкова реформа, місцеві податки, місцеві збори, система оподаткування.

Думчиков М.А. / ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОГО АСПЕКТА РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ / Сумской государственный университет, Украина

В статье проведен анализ этапов становления системы местных налогов и сборов с начала независимости нашего государства до 
сих пор. Обосновано, что система налогообложения с начала независимости Украины до настоящего времени меняется и совершен-
ствуется эволюционным путем. Исследовано экономическое и фискальное значение местных налогов и сборов и их роль в социально-
экономических процессах; проанализирован зарубежный положительный опыт в формировании системы местного налогообложения и 
возможности его применения в Украине. Рассмотрены труды ученых, которые исследовали вопросы развития и формирования системы 
местных налогов и сборов, и их вклад в данную проблематику.

Детально рассмотрены законодательные акты, которыми осуществлялась реформация системы местных налогов и сборов. Про-
слеживается ярко выраженная тенденция по сокращению местных налогов и сборов.

Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговая реформа, местные налоги, местные сборы, система налогообложения.

Dumchikov M.O. / THE THEORETICAL BASIS OF THE HISTORICAL ASPECT OF DEVELOPMENT AND A SYSTEM OF LOCAL 
TAXES AND FEES / Sumy State University, Ukraine

The article analyzes the stages of the system of local taxes and fees from the beginning of the independence of our country up to now. It 
was approved that the tax system has been changed and improved in an evolutionary way since the beginning of Ukraine’s independence up 
to nowadays. The study of economic and fiscal importance of local taxes and fees and their role in socio-economic processes, the analysis of 
international good practices in the formation of local taxation and the possibility of its use in Ukraine has been investigated. The works of scien-
tists who studied the development and formation of the system of local taxes and duties and their contribution to subject have been studied. The 
history of the system of local taxation was considered in 2 stages:

– before the Тax Сode was adopted;
– after the Tax Code was adopted.
The legislative Acts which were used to carry out the Reformation system of local taxes and fees were considered in detail. The strongly 

marked tendency to reduce the local taxes is traced. The statistics of the increase in the proportion of the share of local revenues with the trans-
formation from the single tax category to the category of local government is given.

These positive features of some reduction in taxes and duties of local importance, for example taxes and fees had low economic efficiency – 
mostly the cost of their administration. These shortcomings are observed in the current system of local taxation.

The necessity of the further reformation of the local taxes system and adaptation of the international experience of positive scenario was proved.
Key words: tax, tax system, tax reform, local taxes, local taxes, evolutionary development.

Система місцевого оподаткування України в  її сучас-
ному  вимірі  пройшла  складний  та  суперечливий  шлях. 
Проблема становлення та розвитку системи місцевих по-
датків та зборів широко досліджується протягом останніх 
років, проте не втрачає своєї актуальності. Побудова якіс-
ної  системи  оподаткування  місцевих  податків  та  зборів, 
розпочинається  майже  одночасно  з  проголошенням  не-
залежності Української  держави. Отже,  закономірно, що 
початком розвитку системи місцевого оподаткування є рік 
проголошення незалежності України.

На сучасному етапі розвиток системи місцевих подат-
ків та зборів є одним із найважливіших напрямків діяль-
ності держави. 

Розширення функцій і повноважень органів місцевого 
самоврядування та збільшення ролі місцевого самовряду-
вання у суспільстві і державі загалом, яке спостерігається 
з дня проголошення незалежності нашої держави, на жаль, 
не супроводжується збільшенням обсягів фінансових ре-
сурсів, які знаходяться у розпорядженні органів місцевого 
самоврядування. Основними перешкодами, які постали на 
шляху розвитку системи місцевих податків та зборів, ста-

ли нестабільність законодавства, неузгодженість  і супер-
ечливість окремих його положень. Однак  за 24 роки не-
залежності держави не можна проігнорувати еволюційні 
позитивні зміни у системі місцевого оподаткування, ефек-
тивності діяльності органів місцевого самоврядування за-
галом, а це – саме зменшення податків і зборів з 15 до 4, 
а  також  внесення  змін  до Проекту  Закону  про  внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), 
метою якого є відхід від централізованої моделі управлін-
ня в державі, побудова ефективної системи територіальної 
організації  влади  в  державі,  впровадження  та  реалізація 
основних принципів Європейської хартії місцевого само-
врядування.  Ефективне  використання  та  удосконалення 
інституту  місцевого  оподаткування  буде  сприяти  нагро-
мадженню фінансових ресурсів, необхідних як для розви-
тку місцевого самоврядування, так і для держави загалом. 
Тому удосконалення системи місцевих податків та зборів, 
яка є необхідним фінансовим атрибутом місцевих органів 
влади і самоврядування, є надзвичайно актуальним.

Метою статті є  повне  дослідження  та  аналіз  етапів 
історичного розвитку часів незалежності України та ста-
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новлення системи місцевого оподаткування, дослідження 
економічного та фіскального значення місцевих податків і 
зборів та їх ролі у соціально-економічних процесах; аналіз 
зарубіжного  позитивного  досвіду  у  формуванні  системи 
місцевого  оподаткування  та  можливостей  його  застосу-
вання в Україні.

Дослідженням питання розвитку та формування систе-
ми місцевих податків та зборів займалися такі науковці, як: 
Алексєєв І. В., Барановський О. І., Біленчук П. Д., Буковин-
ський С. А., Василик О. Д., Вишневський В. П., Геєць В. М.,  
Данілов О. Д., Козоріз М. А., Кравченко В. І., Крупка М. І.,  
Кульчицький  М.  І.,  Кучерявенко  Н.  П.,  Луніна  І.  О., 
Огонь Ц. Г., Опарін В. М., Павлюк К. В., Пасічник Ю. В.,  
Петренко Ю. В., Тарангул Л. Л., Чугунов І. Я., Юрій С. І.

Історію розвитку системи місцевих податків та зборів 
можна умовно поділити на два етапи: 

– до прийняття Податкового кодексу України; 
– після прийняття Податкового кодексу України.
У 1991 році нормативне регулювання місцевих подат-

ків та зборів здійснювалося на основі закону УРСР «Про 
систему оподаткування», в якому передбачалося 3 місцеві 
податки та 12 місцевих зборів. Цей Закон став відправною 
точкою побудови власної системи місцевого оподаткуван-
ня, не обтяженої надмірним податковим навантаженням, 
результатом  чого  стало  значне  збільшення  підприємств, 
зменшення  безробіття,  а  також  нагромадження  капіталу 
[7, с. 129].

З  початку  1993  року  радянська  податкова  система 
почитає  ліквідовуватися  шляхом  прийняття  норматив-
но-правових  актів  з метою  збільшення  дохідної  частини 
бюджету. Якісне оновлення податкової системи України в 
цілому припало на 1994-1999 роки. У цей період, усвідо-
мивши, що  національна  економіка  перебуває  у  глибокій 
кризі, в країні починають вносити корективи у податкову 
систему: формуються  стійкі  відпрацьовані  податкові ме-
ханізми. Нарівні з податками, що діяли, вводяться нові. До 
1994 року складається система місцевих податків і зборів, 
введена Декретом Кабінету Міністрів «Про місцеві подат-
ки і збори» від 20 травня 1993 року [3].

Податкова  система  України  мала  яскраво  виражену 
тенденцію  до  розширення  переліку  податків  та  зборів. 
Так у 1993 році Кабінет Міністрів України своїм Декре-
том  «Про  місцеві  податки  і  збори»  встановлює  новий 
податок  з  продажу  імпортних  товарів.  Декрет  визначає 
види місцевих податків  і  зборів,  їх  граничні розміри та 
порядок  обчислення  і  був  спрямований  на  зміцнення 
бюджетів  місцевого  самоврядування.  Згодом  кількість 
місцевих податків зменшилася до 2-х, і до 11 січня 2011 
року  існувало  лише  2  місцеві  податки.  Податок  з  про-
дажу  імпортних  товарів  та  податок  на  нерухоме  майно 
(нерухомість),  відмінне від  земельної ділянки, були ви-
значені як неефективні. В цей період можна простежити 
вдосконалення податкової системи України на основі на-
бутого досвіду реформування податків шляхом зменшен-
ня  податкового  навантаження  на  підприємства  і  запро-
вадження стабільних форм оподаткування для фізичних 
осіб.  На  цьому  етапі  держава  намагається  забезпечити 
вихід  із  тіні  більшості  підприємств,  адже,  за  оцінками 
вітчизняних вчених, рівень тіньової економіки становив 
близько 40 % [9, с. 23].

Переломним моментом у формуванні власної ефектив-
ної системи оподаткування стало прийняття Податкового 
кодексу України, який є початком нового етапу реформу-
вання вітчизняної податкової системи. У Податковому ко-
дексі 2011 року значно скорочено перелік місцевих (з 14 
до 5) податків і зборів, з яких 2 були місцеві податки (по-
даток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
який почав функціонувати  з  01  січня  2014  року;  єдиний 
податок) та 3 місцеві збори (збір за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності; збір за місця для парку-
вання транспортних засобів; туристичний збір) [1]. 

У зв’язку із прийняттям Податкового кодексу України 
з 2011 року структура місцевих податків і зборів зазнала 
суттєвих  змін;  втратили чинність низка  законів України, 
декретів Кабінету Міністрів України, постанов Верховної 
Ради України та указів Президента України. У Податково-
му кодексі України змінено кількісний та якісний склад за-
гальнодержавних і місцевих податків та зборів [5, с. 122].

З  метою  реформування  системи  місцевого  оподатку-
вання було передбачено:

1. Скасування 10 зборів, які були неефективні, затрати 
на адміністрування яких перевішували їх доходи.

2.  Запровадження  туристичного  збору,  який  справля-
ється на всій території держави, замість курортного збору, 
що має обмежене застосування і нефіксовану ставку.

3. Збір за місце для паркування перейшов на оновлену 
базу оподаткування (від годинного до залежно від площі, 
тим самим запобігши ухиленню від сплати цього збору).

Однак і такий перелік податків та зборів не був остаточ-
ним і 01 січня 2015 року скасовується збір за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності, а податок на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ділянки, заміняється 
на податок на майно, який, в свою чергу, включає: податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; тран-
спортний податок; плату за землю.

У 2004 році частка місцевих податків і зборів у дохо-
дах місцевих бюджетів становила 1,77 % (0,5 млрд. грн.), 
а у 2010 – 0,61 % (0,8 млрд. грн.), тобто номінально сума 
зросла у 1,6 рази, тоді як відносно загальної суми доходів 
місцевих  бюджетів  зменшилася  майже  у  3  рази.  У  2011 
році від місцевих податків і зборів отримано 2,5 млрд. грн.,  
що у 3,1 рази більше аналогічного показника попередньо-
го року. Їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів 
зросла і склала 2,9 % [6, с. 76]. Такі зміни спостерігаються 
завдяки переведенню єдиного податку з категорії загаль-
нодержавних  до  категорії  місцевих  податків,  доходи  від 
якого склали у 2011 році 80 % від загальної кількості міс-
цевих податків  та  зборів. Перш  за  все,  це  сталося  через 
позбавлення місцевого самоврядування таких джерел над-
ходжень, як: податок з реклами, ринковий збір, комуналь-
ний податок.

Скорочення кількості місцевих податків та зборів, які 
запровадив Податковий кодекс України, має свої позитив-
ні риси: по-перше, більшість податків, які існували до вве-
дення в дію Податкового кодексу України, практично не 
виконували свою фіскальну функцію; по-друге вони мали 
низьку  економічну  ефективність  і  здебільшого  витрати 
на їх адміністрування досить часто перевищували надхо-
дження від них. Зокрема до них належали: збір з власників 
собак; збір за видачу ордера на квартиру; збір за виграш у 
бігах на іподромі; збір за участь у бігах на іподромі; збір за 
право проведення кіно– і телезйомок та інші.

Звичайно,  скорочення  переліку  місцевих  податків  та 
зборів  дає  можливість  підвищити  регулюючий  потенці-
ал  податкової  системи.  З  іншого  боку,  спостерігається 
дублювання  та  об’єднання місцевих  зборів,  які  існували 
раніше,  наприклад,  туристичний  збір  є  об’єднанням  го-
тельного (справлявся до 1 січня 2004 року) та курортного 
зборів, а у зборі за місця для паркування транспортних за-
собів змінено елементи оподаткування.

На цьому етап реформування системи місцевого опо-
даткування  не  завершується  і  01  січня  2015  року маємо 
нову  редакцію  Кодексу,  в  якому  також  спостерігається 
«поглинання» одного податку іншим. Так, податок на май-
но «поглинув» у себе: податок на нерухоме майно, відмін-
не від земельної ділянки; транспортний податок; плату за 
землю; єдиний податок, в свою чергу, – фіксований сіль-
ськогосподарський податок. Також був скасований збір за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Державна  фіскальна  служба  України  Листом  від  16 
січня 2015 року «Про особливості встановлення ставок з 
місцевих податків та  зборів» зазначила, що місцеві ради 
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обов’язково установлюють єдиний податок та податок на 
майно (в частині транспортного податку та плати за зем-
лю) та вирішують питання щодо встановлення податку на 
майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки) та збору за місця для паркування тран-
спортних засобів, туристичного збору [4].

Невміння  місцевих  органів  влади  реалізовувати  при-
хований  податковий  потенціал  та  ефективно  регулювати 
економічну  діяльність  на  місцях,  непрозорість  в  адміні-
струванні окремих податків, призводять до недовикорис-
тання  наявних  можливостей  оподаткування  [5,  с.  124]. 
Так,  наприклад,  місцеві  ради  в  повному  обсязі  не  вико-
ристовують весь потенціал збору за місця для паркування 
транспортних  засобів.  Це  спостерігається  через  відсут-
ність дієвого механізму контролю за наявністю договорів 
оренди  на  землю  під  парковки,  приборів  фіксації  в’їзду 
автотранспорту на парковку. 

Основними і найяскравішими прикладами недоліків в 
системі місцевого оподаткування є:

– незначна фіскальна роль місцевих податків  і зборів 
та  їх вузький перелік. Доцільно було б розширити пере-
лік місцевих податків та зборів за рахунок впровадження 
зборів  цільового  призначення  (прибирання  і  освітлення 
вулиць, утилізацію сміття, упорядкування парків та цвин-
тарів);

– відсутність правових механізмів у органів місцево-
го самоврядування щодо запровадження на своїй терито-
рії  власних податків  і  зборів. З прийняттям поправки до 
Закону про внесення змін до Конституції України  (щодо 
децентралізації  влади)  ми  в  найближчий  час  побачимо 
позитивні зміни в цьому аспекті, а саме: розвиненість по-
датків, які відображають політику органів місцевого само-
врядування.

Адаптація до законодавства ЄС і запозичення позитив-
ного  досвіду  в  досягненні  розвиненої  системи  місцевих 
податків та зборів повинна відбуватися у країні, економіка 
якої максимально схожа на нашу економіку, а не загалом.

Процес реформування місцевої системи оподаткуван-
ня  є  незавершеним,  а  навпаки  зараз  вона  як  ніколи  по-
требує  змін  в  умовах  обмеженості  фінансових  ресурсів 
державного бюджету, виважена та збалансована податкова 
політика є одним із основних інструментів, що забезпечу-

ють зростання економічної активності держави. З метою 
підвищення ефективності та функціонування системи міс-
цевого оподаткування вона потребує адаптації до європей-
ських  стандартів.  У  сучасних  умовах  євроінтеграційних 
перетворень та кризових явищ в державі формування якіс-
ної системи місцевого оподаткування є однією з ключових 
цілей.  За  кордоном  місцеві  податки  постають  реальним 
джерелом  фінансової  самодостатності  територіальних 
громад,  а  не  виконують  допоміжну  роль  у  державному 
оподаткуванні,  тому  реформування  повинно  проходити 
через практику європейських держав у зазначеній сфері.

Підсумовуючи історичний аналіз становлення та роз-
витку  системи місцевого оподаткування в Україні,  варто 
зауважити, що цей процес був досить складним  і  супер-
ечливим і безпосередньо зараз проходить свій найважли-
віший  етап  –  етап  адаптації  до  норм  законодавства  ЄС. 
Спостерігаються  певні  процеси  реформування  системи 
місцевого  оподаткування,  характерного  для  ринкової 
економіки. Наявна тенденція до скорочення місцевих по-
датків та зборів, поглинання, та переведення з рядів дер-
жавних податків у ряди місцевих. Прослідковується і не-
стабільність податкового законодавства, причиною якої є 
постійні його зміни, як наслідок підприємці не можуть ви-
значити перспективу своєї діяльності та розвитку. Аналіз 
діючої системи місцевого оподаткування дає можливість 
стверджувати, що був урахований досвід минулих років, 
а  тому  значну  частину  податків  та  зборів,  що  складали 
раніше основу дохідної частини місцевих бюджетів, було 
скасовано як неефективні. Звичайно, що процес реформу-
вання системи місцевого оподаткування є незавершеним, 
адже основною його метою є адаптація системи оподатку-
вання до європейських стандартів загалом, а також підви-
щення ефективності фіскальної ролі податків.

Узагальнюючи  вищесказане,  можна  дійти  висновку, 
що  сьогодні  і  в  майбутньому  система місцевого  оподат-
кування потребує  і  буде найближчим часом потребувати 
постійного удосконалення. З одного боку, існує потреба у 
забезпеченні  через фіскальну функцію потреб місцевого 
самоврядування, а, з іншого, виступає як певний механізм 
соціально-економічної політики, спрямованої на виконан-
ня завдань збалансованості економіки та розвитку регіо-
нів.
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ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ  
ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ  

В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Карелін В.В.,
к.ю.н., викладач

Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України

У статті розглядається необхідність дослідження дисциплінарної відповідальності засуджених як інструменту забезпечення адміні-
стративно-правових режимів в установах виконання кримінальних покарань. Визначено основні нормативно-правові акти, які встанов-
люють та визначають повноваження посадових осіб Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України) щодо забезпечення 
адміністративно-правових режимів шляхом застосування заходів заохочення та стягнення, проаналізовано погляди вчених на їх складові 
та правову природу. 

Ключові слова: заохочення, стягнення, дисциплінарна відповідальність, адміністративно-правовий режим, Державна пенітенціарна 
служба України, пенітенціарна система України.
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ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ / Черниговский юридический колледж Государ-
ственной пенитенциарной службы Украины, Украина

В статье рассматривается необходимость исследования дисциплинарной ответственности осужденных как инструмента обеспе-
чения административно-правовых режимов в учреждениях исполнения уголовных наказаний. Определены основные нормативно-пра-
вовые акты, которые устанавливают и определяют полномочия должностных лиц Государственной пенитенциарной службы Украины 
(далее – ГПС Украины) по обеспечению административно-правовых режимов путем применения мер поощрения и взыскания, проана-
лизированы взгляды ученых на их составляющие и правовую природу.

Ключевые слова: поощрение, взыскание, дисциплинарная ответственность, административно-правовой режим, Государственная 
пенитенциарная служба Украины, пенитенциарная система Украины.

Karelin V.V. / DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF THE CONVICTED AS A FACTOR OF PROVIDING ADMINISTRATIVE AND  
LEGAL REGIMES IN PENAL INSTITUTIONS / Chernihiv Law College State Penitentiary Service of Ukraine, Ukraine

The necessity to investigate disciplinary responsibility of the convicted persons as a tool for providing administrative and legal regimes in 
penal institutions is considered in the article. The basic regulations that determine powers and authority of functionaries of the State Penitentiary 
Service of Ukraine to provide administrative and legal regimes through the application of incentives and penalties are determined, the views of 
the scientists in terms their constituents and legal nature are analyzed.

We came to the conclusion that incentives and penalties are measures of convict’s behavior rating, that is why disciplinary responsibility 
should be understand as its whole complex and even taking into consideration that the above mentioned must be admitted as means of respon-
sibility of legal nature that are opposing one another. 

It should be noted that at the present stage the procedure of disciplinary penalty imposition on convicts has a number of shortcomings that 
do not provide a positive impact on this category of persons.

It is mentioned that disciplinary responsibility consists not only of incentives measures but also of penalty measures. In this article we outlined 
the results of our research as for the possibility of commission hearing when it comes to considering the penalty measure, but we do not believe it 
is appropriate to restrict the activities of the commission only on penalty measures. To our point of view it must not only be able to impose promo-
tion, but also to consider transferring prisoners, who are kept in closed penal institutions, from one station to another.

Key words: incentives, penalties, disciplinary responsibility, administrative and legal regime, State Penitentiary Service of Ukraine,  
penitentiary system of Ukraine.

Українська держава на сучасному етапі її розвитку що-
річно через систему органів і установ виконання покарань 
пропускає тисячі громадян, при цьому певна частка усіх 
засуджених  зазнають  максимальний  комплекс  правооб-
межень під час відбування покарання у виді позбавлення 
волі, так на початок 2015 року на обліку в органах вико-
нання покарань перебувало 87,5  тис. осіб,  а  в установах 
виконання покарань – 73,4 тис. осіб, що свідчить про про-
цес  гуманізації  кримінальної  та  кримінально-виконавчої 
політики держави. Проте не можна відмовитись і від по-
карань, пов’язаних з позбавленням волі, а тому слід зазна-
чити, що відповідно до  існуючої доктрини кримінально-
правового впливу сама по собі ізоляція не в змозі досягти 
поставленої перед покаранням мети, тому до засуджених 
також застосовується значний спектр різноманітних захо-
дів впливу. Одними з таких заходів і є дисциплінарна від-
повідальність. 

До  питання  застосування  дисциплінарної  відпові-
дальності  до  засуджених при виконанні покарання у  виді 
позбавлення  волі  зверталась  велика  кількість  науковців, 
зокрема  К.  А.  Автухов,  В.  А.  Бадира,  І.  Г.  Богатирьов,  
В. В. Василевич, О. А. Гритенко, А. П. Гель, Т. А. Денисо-
ва, О. М. Джужа, А. І. Зубков, О. Г. Колб, В. А. Льовочкін,  
О. В. Лисодєд, І. С. Міхалко, Л. П. Оніки, П. Г. Пономарьов, 

М. В. Романов, А. Х. Степанюк, В. М. Трубніков, В. О. Уткін,  
В. П. Філонов, А.  І. Фролов, М. П. Черненок, Д. В. Ягу-
нов, І. С. Яковець, однак система дисциплінарної відпові-
дальності  залишається  належним  чином  не  дослідженою 
з  низки  причин:  по-перше,  значна  частина  науковців, що 
розглядали вказане питання, обмежувались розглядом дис-
циплінарних  стягнень  в  контексті  виконання  покарання 
певного виду; по-друге, детальному розгляду піддавались 
переважно  лише  заходи  стягнення  при  виконанні  кримі-
нальних покарань, щодо заходів заохочення такі досліджен-
ня не проводились; по-третє, ці дослідження проводились з 
точки  зору  їх  кримінально-виконавчої  характеристики, не 
враховуючи заходи адміністративного впливу (адміністра-
тивно-правові режими); по-четверте, існуючі наукові базові 
розробки вказаних питань були  здійснені ще до прийнят-
тя у 2003 році Кримінально-виконавчого кодексу України 
і тому їх результати вимагають переоцінки з урахуванням 
чинних законодавчих положень і практичних здобутків. 

Додатковим аргументом на користь необхідності про-
ведення  наукового  дослідження  дисциплінарної  відпо-
відальності  засуджених  як  інструменту  забезпечення  ад-
міністративно-правових  режимів  в  установах  виконання 
кримінальних покарань є те, що аналіз нормативних при-
писів ДПтС України та практики кримінально-виконавчої 
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діяльності виявив, що основна увага серед представників 
органів та установ виконання покарань приділяється саме 
заходам стягнення,  в  той час  як показники  застосування 
заохочень постійно знижуються. При цьому збільшується 
не лише кількість випадків застосування стягнень, а й їх 
суворість  (збільшується  й  кількість  випадків  притягнен-
ня засуджених до найбільш суворих видів дисциплінарної 
відповідальності), проте спостерігається тенденція до за-
стосування, так би мовити, найменш ціннісних видів по-
карань. Така  ситуація не  лише дестабілізує практику  за-
стосування заходів заохочення та стягнення, а й створює 
несприятливу  для  стабільності  режиму  в  установах  ви-
конання покарань ситуацію. Видається, що подібний під-
хід може бути наслідком не тільки неналежного рівня на-
укового обґрунтування питань щодо порядку й процедури 
заохочення засуджених, а й прогалин в адміністративно-
правових режимах цієї діяльності.

Вказані обставини та відсутність у науковій доктрині 
чіткого  підходу  до  визначення  правової  природи  адміні-
стративно-правового  режиму  при  застосуванні  заходів 
дисциплінарної відповідальності та цілей, які вони мають 
досягати, свідчить про необхідність здійснення поглибле-
ного  аналізу  застосування  дисциплінарної  відповідаль-
ності засуджених як елементу адміністративно-правового 
впливу в установах виконання кримінальних покарань. 

Як вказує у своїй праці М. В. Романов, дисциплінар-
на відповідальність – це певний передбачений законом та 
такий,  що  відповідає  тяжкості  порушення  режиму  захід 
впливу на засудженого, який застосовується уповноваже-
ними  на  те  органами  держави  і  посадовими  особами  та 
передбачає встановлення на визначений строк правообме-
жень і спрямований в остаточному підсумку на досягнен-
ня цілей покарання [1, с. 28].

Ми у цьому випадку не можемо погодитися із вченим, 
оскільки,  проаналізувавши  погляди  інших  вчених,  мо-
жемо дійти до висновку, що дисциплінарна відповідаль-
ність – це не тільки покарання, а й винагорода.

Проаналізувавши точки зору на це питання сучасних 
вітчизняних та  закордонних вчених, ми погоджуємось  із 
тим, що дисциплінарна відповідальність повинна включа-
ти  не  тільки  заходи  стягнення,  а  і  заходи  заохочення. У 
теперішній час багато хто з вчених відстоюють ідею про 
конструювання юридичної  відповідальності  у широкому 
значенні, тобто з виходом за межі розгляду її виключно як 
наслідку  порушення. Так, М. С. Стретович  відмічає, що 
юридична відповідальність є перш за все відповідальним 
відношенням  людини  до  своїх  обов’язків,  відповідаль-
ність за правильне виконання особою покладених на неї 
законом обов’язків. Якщо ж обов’язок не виконаний, на-
стає відповідальність у її негативному значенні – стягнен-
ня чи покарання, якщо виконаний – має місце позитивний 
характер відповідальності у виді заохочення [2, с. 110].

На думку П. Є. Недбайло, позитивна відповідальність 
у людини виникає вже тоді, коли вона стає до виконання 
своїх обов’язків, а не лише тоді, коли вона їх виконує чи 
почне діяти всупереч ним [3, с. 51].

Б. Л. Назаров характеризує позитивний аспект відпо-
відальності  не  наслідками  порушення  порядку,  а  якістю 
стимулятора, необхідного з точки зору інтересів суспіль-
ства та громадян, виконання покладеного обов’язку, пози-
тивних соціальних ролей [4, с. 35].

Аналізуючи вказані думки, ми можемо дійти висновку, 
що  заохочення  і  стягнення  є  заходами  оцінки  поведінки 
засудженого, тому під дисциплінарною відповідальністю 
слід розуміти їх абсолютну сукупність, навіть враховуючи 
те, що їх слід визнати заходами відповідальності юридич-
ного характеру, протилежними за своєю суттю. 

У своїй роботі ми зупинимось на такій складовій дис-
циплінарної відповідальності як порядок застосування за-
ходів стягнення та повноваження посадових осіб щодо їх 
застосування.

Порядок  застосування  заходів  стягнення  до  осіб,  по-
збавлених волі, у загальних рисах закріплений як у Кри-
мінально-виконавчому кодексі України (далі – КВК Укра-
їни) від 11 липня 2003 року, так і Правилах внутрішнього 
розпорядку  установ  виконання  покарань,  затверджених 
Міністерством  юстиції  України  29  грудня  2014  року.  З 
першого погляду цей порядок є доволі простим та зрозу-
мілим: стягнення може бути накладене лише на особу, яка 
вчинила проступок, і не пізніше десяти діб з дня виявлен-
ня проступку, а якщо у зв’язку з проступком проводилась 
перевірка, то з дня її закінчення, але не пізніше шести мі-
сяців  з  дня  вчинення проступку  тощо. Подібно  визнача-
ється і порядок застосування заохочень [5; 6].

У зв’язку з цим слід зауважити, що облік заохочень і 
стягнень кожного засудженого ведеться начальниками від-
ділень (старшими вихователями). Облік заохочень і стяг-
нень засуджених по установі в цілому ведеться відділом 
соціально-виховної та психологічної роботи, відділом по 
контролю  за  виконанням  кримінальних  покарань.  Саме 
тому ми вирішили провести анкетування вказаної катего-
рії осіб з питань, які нас цікавлять.

Так  у  ході  анкетування  ми  поставили  перед  праців-
никами питання щодо визначення значення тих чи інших 
показників для обрання заходу стягнення. Відповіді роз-
поділилися наступним чином: думка керівництва колонії 
та оперативного працівника (89 %); дані про особистість 
засудженого  за  власною  оцінкою працівника  (86 %);  усі 
дані  про  засудженого  в  сукупності  (72 %);  вчинене  ним 
діяння (65 %); грубість по відношенню до представників 
адміністрації  (59  %);  попередня  поведінка  та  наявність 
стягнень (58 %); наявність негативної оперативної інфор-
мації про засудженого (43 %); місце у колективі засудже-
них (42 %); стан здоров’я (31 %); наявність у засудженого 
рідних  (8 %);  інші  обставини  (5 %). Отож,  саме по  собі 
діяння  засудженого й обставини, мотиви  та причини  та-
кої поведінки не відіграють значної ролі для працівників 
установ  виконання  покарань.  Усе  це  підтверджує  думку 
про суб’єктивізм процесу покарання засуджених, що є не-
припустимим [7, с. 163].

Державним  департаментом  України  з  питань  вико-
нання  покарань,  а  в  подальшому  його  правонаступни-
цею – ДПтС України, свого часу були розроблені Мето-
дичні  рекомендації  щодо  кваліфікації  порушень  вимог 
режиму відбування покарання особами, засудженими до 
позбавлення волі [8]. Проте, на нашу думку, ці Методичні 
рекомендації не містять чіткого алгоритму оцінки дії за-
судженого, вони лише поверхово орієнтують працівників 
на  визначення  певних моментів  та  дають  загальне  уяв-
лення про кваліфікацію дій засудженого. В свою чергу на 
практиці зазначені рекомендації не набули широкого ви-
користання – лише 26 % працівників, згідно проведених 
нами досліджень,  вказали, що вони ознайомлювались  з 
цими рекомендаціями, а 17 % постійно використовують 
їх в роботі. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі сама процедура 
накладення  заходів  дисциплінарної  відповідальності  на 
засуджених  як позитивного,  так  і  негативного  характеру 
має цілу низку недоліків, які не забезпечують позитивно-
го впливу на цю категорію осіб. Основним з них є те, що 
фактично  накладенням  дисциплінарної  відповідальності 
займається одна особа. Це перш за все є наслідком того, 
що представник  адміністрації  установи може,  зловжива-
ючи  своїм  службовим  становищем,  накладати  стягнення 
та  заохочувати  засуджених  на  свій  власний  розсуд,  така 
ситуація  призводить  до  зловживань  з  боку  адміністрації 
кримінально-виконавчих установ. А тому слід зазначити, 
що цю процедуру слід змінювати, створивши на базі кри-
мінально-виконавчих установ адміністративні комісії.

Враховуючи зазначене, нами була запропонована про-
цедура  розгляду  питання  про  накладення  дисциплінар-
ного стягнення,  яка мала б  забезпечити об’єктивність та 
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ґрунтовність у вивченні всіх обставин проступку. З метою 
виваженого підходу при застосуванні до засуджених край-
ніх заходів дисциплінарного впливу у виді поміщення до 
дисциплінарного  ізолятору,  приміщень  камерного  типу 
установ виконання покарань наказом начальника устано-
ви створюється дисциплінарна комісія [7, с. 165].

Адміністративна комісія, яку ми пропонуємо створити, 
повинна виконувати не тільки каральну, а й виховну функ-
цію як стосовно засуджених, так і персоналу установ ви-
конання покарань. До складу комісії повинні входити на-
чальник установи, його заступники та начальники служб 
установи,  які  за  своїми  функціональними  обов’язками 
безпосередньо  спілкуються  із  засудженими.  Очолювати 
комісію має  начальник  установи  або  особа,  яка  виконує 
його обов’язки. З членів комісії обирається секретар, який 
веде протоколи засідань комісії та контролює виконання її 
рішень. На засідання комісії можуть запрошуватись інші 
особи, чия присутність є доцільною, для встановлення об-
ставин порушення вимог режиму відбування покарання та 
визначення  міри  відповідальності.  Матеріали  про  пору-
шення доповідаються на засіданні дисциплінарної комісії 
начальником відділення  соціально-психологічної  служби 
у присутності засудженого, який вчинив порушення. [7, с. 
170] При розгляді питання про накладення дисциплінар-
ного стягнення члени комісії перевіряють вірність оформ-
лення матеріалів про покарання, заслуховують думку на-
чальника  відділення  соціально-психологічної  служби  та 
пояснення засудженого за фактом скоєння останнім пору-
шення і вносять свої пропозиції голові комісії. Комісія при 
з’ясуванні причин та обставин вчинення порушення може 
прийняти рішення про недоцільність застосування дисци-
плінарного стягнення у виді переведення до приміщення 
камерного типу або поміщення в дисциплінарний ізолятор 
та застосування інших заходів реагування. У разі прийнят-
тя рішення про доцільність поміщення в дисциплінарний 
ізолятор або переведення до приміщень камерного типу, 
голова  комісії  приймає  і  оголошує  засудженому  під  під-
пис рішення, про що робить відмітку на первинному до-
кументі, який засвідчує факт порушення, та на відповід-
ній постанові про накладення дисциплінарного стягнення. 
Співробітник  медичної  служби  на  постанові  про  накла-
дення дисциплінарного стягнення у вигляді поміщення до 
дисциплінарного  приміщення  робить  відмітку  про  мож-
ливість  утримання  в  ньому  засудженого. У  разі  відмови 
порушника  ставити підпис,  у  відповідній  строчці  поста-
нови робиться відмітка «Від підпису відмовився», що за-
тверджується членами комісії. Поміщення засудженого до 
дисциплінарного приміщення здійснюється Черговим по-
мічником начальника установи у присутності начальника 
відділення соціально-психологічної служби (виключаючи 
екстремальну ситуацію, яка потребує негайної ізоляції за-
судженого). 

Сама по собі ідея щодо комісійного вирішення питання 
накладення  на  засудженого  конкретного  виду  стягнення, 
заслуговує  підтримки.  Проте  слід  звернути  увагу  на  два 
моменти, які, на нашу думку,  зводять нанівець позитивну 
складову цієї форми роботи. По-перше, на  засіданнях ко-
місії розглядаються виключно питання, пов’язані із засто-
сування  крайніх  заходів  дисциплінарного  впливу  у  виді 
поміщення  до  дисциплінарного  ізолятора  чи  приміщення 
камерного  типу.  А  це  не  дозволяє  зробити  максимально 

ефективним виховний вплив усіх  інших форм реагування 
на порушення засуджених, оскільки саме гласність та певна 
урочистість застосування заходів впливу, особливо мораль-
но-організаційного характеру, є одним із найвагоміших чин-
ників досягнення поставленої перед цими заходами мети. 
По-друге,  названий  порядок  певною мірою  не  відповідає 
нормам кримінально-виконавчого законодавства України та 
обмежує права керівництва установи, надані йому у ст. 135 
КВК України,  бо  за  цією  нормою  безпосередньо  началь-
ник колонії або особа, яка виконує його обов’язки, а також 
його прямі начальники наділяються правом застосовувати 
всі  види  стягнень. Тобто,  або  комісія  перебере на  себе ці 
повноваження,  або думка начальника колонії призведе до 
формалізації роботи комісії. На наш погляд, змінити ситуа-
цію може запровадження процедури виключно комісійного 
прийняття  рішення  про  застосування  до  засуджених  усіх 
видів стягнень [7, с. 166-167].

Практика  комісійного  розгляду  дисциплінарних  пи-
тань  існуює у багатьох країнах світу. Навіть у США, які 
доволі часто визнають порушниками прав людини в тюр-
мах, питання належної процедури накладення стягнень за 
порушення дисципліни в цих закладах займає одне з пер-
ших місць. Запроваджена в цій країні процедура, на наш 
погляд, збільшує вірогідність всебічного та об’єктивного 
розгляду  питання  покарання  засудженого,  а  її  існування 
в суспільстві, де чисельність ув’язнених є найбільшою в 
світі,  доводить  можливість  практичної  реалізації  даного 
підходу. У кожному місці ув’язнення створюється спеці-
альна комісія у складі не менше трьох представників ад-
міністрації в’язниці. У разі вчинення порушення, про це 
повідомляється  засуджений,  а  також  призначається  дата 
розгляду цього  випадку на  засіданні  комісії. Визначення 
дати погоджується  з  засудженим,  якому надається право 
навести власні аргументи щодо правомірності висунутого 
персоналом в’язниці звинувачення. Засуджений має мож-
ливість користуватися послугами адвоката та запрошува-
ти на засідання комісії інших осіб, які можуть підтвердити 
його аргументи, включаючи й обраних ним засуджених та 
працівників.  Персонал  в’язниці  зобов’язаний  допомогти 
засудженому  зібрати  необхідну  інформацію,  яка  є  недо-
ступною для нього [9]. При цьому засідання комісії підля-
гає обов’язковому фіксуванню за допомогою відеозапису. 
По-суті, механізм розгляду питання про притягнення осо-
би до дисциплінарної відповідальності є тотожнім проце-
дурі вирішення адміністративних справ, що забезпечує як 
всебічне з’ясування всіх обставин справи, так і прийняття 
об’єктивного рішення. Саме глибина розгляду й підтвер-
джує  доцільність  запровадження  подібної  процедури  в 
умовах установ виконання покарань нашої держави. 

В  якості  висновку  слід  зазначити, що  дисциплінарна 
відповідальність складається не тільки із заходів стягнен-
ня, а й із заходів заохочення. В статті ми виклали резуль-
тати наших досліджень з проблем можливості комісійного 
розгляду питань застосування заходів стягнення до засу-
джених,  проте  ми  вважаємо  недоречним  обмеження  ді-
яльності даної комісії лише заходами стягнення. Вона, на 
нашу думку, повинна не тільки мати можливість наклада-
ти стягнення, а і розглядати питання переводу засуджених, 
які утримуються в кримінально-виконавчих установах за-
критого типу з однієї структурної дільниці до іншої. Проте 
це інший напрямок нашого дослідження.
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О НЕКОТОРЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ
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Стаття присвячена розгляду вчення бізнес-симуляцій для студентів юридичних спеціальностей.
Загальновідомо, що за останні кілька десятиліть методологія сучасного викладання іноземних мов стає все більш орієнтованою на 

ефективні комунікації, головна мета яких полягає у вивченні зв’язку освоєння мовних навичок, тобто за допомогою бізнес-симуляції. Си-
мулятор у викладанні англійської мови для студентів-юристів, як відомо, стає важливим чинником ефективності майбутньої професійної 
діяльності, і це знаходить відображення, в тому числі, у галузях цивільного, кримінального, міжнародного права тощо.

Ключові слова: мова навчання, комунікаційне моделювання, студенти-юристи, іншомовна комунікативна компетенція.

Кабанова М.Р., Коверзнєва Г.П. / О НЕКОТОРЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУ-
НИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ / Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, Украина

Статья посвящена рассмотрению учения бизнес-симуляций для студентов юридических специальностей.
Общеизвестно, что за последние несколько десятилетий методология современныого преподавания иностранных языков стано-

вится все более ориентированной на эффективные коммуникации, главная цель которых состоит в изучении связи освоения языковых 
навыков, то есть с помощью бизнес-симуляции. Симулятор в преподавании английского языка для студентов-юристов, как известно, 
становится важным фактором эффективности будущей профессиональной деятельности, и это находит отражение, в том числе, в об-
ласти гражданского, уголовного, международного права и т. д.

Ключевые слова: язык обучения, коммуникационное моделирования, студенты-юристы, иноязычная коммуникативная компетенция.

Kabanova M.R., Koverznyeva G.P. / ACCORDING TO SOME INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF FOREIGN  
LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE AT LAW STUDENTS / Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

The article deals with teaching speaking though business simulations to law students.
It is common knowledge that over the past few decades the methodology of modern foreign languages teaching has become increasingly 

oriented towards effective communication and that a key goal has become the teaching of communication through the mastering of speech hab-
its, i.e. with the help of business simulations. The article presents effective pedagogic technology of forming communicative competence of the 
future teacher of foreign language. The sequential theoretical model is provided. The analysis of the development of study of foreign languages 
and linguistic practice are exposed in the conditions of polycultural space and is rotined as intensification of linguistic strategies influences of 
educational technologies on the process of study of foreign languages. The basic preconditions and mechanisms of speech practice strategies in 
the context of modern pedagogic investigations is done.Simulations in teaching English to law students are known to be very important for future 
professional activities and it is worth including as participants the teachers in Civil Law, Criminal Law, International Law etc.

Key words: language learning, communicative simulation, law students,foreign language communicative competence.

Овладение  иноязычным  языковым  профессиональ-
ным  общением  остается  одной  из  основных  гарантий 
успешности  в  конкурентоспособности  будущего  юри-
ста.  Отсюда  особое  внимание  к  интернациональным 
технологиям  в  обучении иностранным  языкам и  появ-
ление  соответствующей  специальности  в  украинских 
неязыковых  вузах,  а  значит,  на  повестке  дня  остается 
вопрос о максимально эффективных методиках, приме-
няемых  занятиях  по  английскому  языку. Эффективны-
ми технологиями в данном контексте является методи-
ка  использования  профессионально  ориентированных 
симуляций,  что  предполагает  использование  знаний  и 
умений,  полученных  на  занятиях  по  будущей  профес-

сиональной деятельности, а также самостоятельная ра-
бота с источниками профессиональной информации и, 
безусловно, демонстрация достаточного владения ино-
странным языком. 

Среди  студентов-юристов  большой  популярностью 
пользуются виды аудиторных заданий, которые предпола-
гают работу в небольших группах по 3-4 человека. Напри-
мер, предлагается игра «Formationofacompany». 

Преподаватель формирует инструкции и детализирует 
их в предварительном объяснении. Например, каждая под-
группа студентов выбирает для себя название вновь созда-
ваемой юридической  фирмы  («Lawandjustice»,  «Justice», 
«LegalOpinion», «Alliance»). Далее один из «основателей» 
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вновь созданной юридической фирмы информирует о на-
правлении работы фирмы:

Our law company offers a wide range of law services, i.e. 
we open deposits, transfer funds, help to return money and fix 
violated right.

Our  firm  deals  with  adoption,  child  custody,  divorces, 
marriage contracts etc.

Our law boutique covers such an aspect as insurance.
We protect Intellectual Property interests of our clients.
We work in the field of Environmental law.
Следующий этап стимуляции – это собеседование с бу-

дущим сотрудником вновь сформированной фирмы, а затем 
с клиентами фирмы.

Предполагается,  что преподаватель  английского  языка 
постоянно оказывает поддержку студентам в процессе ра-
боты, предлагает студентам выразить своё мнение по тому 
или иному вопросу.

Обязательный элемент в стимуляции – это подведение 
итогов  в  присутствии  преподавателей  кафедры юридиче-
ского направления.

В данной интеграционной схеме (представитель кафе-
дры,  которая  организовывает  процесс  обучения  англий-
скому языку – представитель кафедры юридического про-
филя  –  представитель  кафедры педагогики) желательным 
является  проведение  исследования,  с  одной  стороны,  эф-
фективности  внедрения  технологии  симуляции  с  учётом 
диагностики уровня профессиональных знаний, а с другой 
стороны – умений и навыков владения английским языком.

Создание  педагогической  технологии  формирования 
коммуникативной компетенции английского языка предпо-
лагает решение учителем таких задач, как:

– Создание программы и выбор контекста формирова-
ния коммуникативной компетенции;

– Создание технологии, методологии, системы тренин-
гов,  которые  направлены  на  развитие  коммуникативной 
компетентности;

–  Обеспечение  последовательности  в  формировании 
коммуникативной компетентности.

В то же время студентам должен быть предложены ус-
ловия, дающие возможность работать в соответствии с ин-
дивидуальной образовательной стратегией:

– определять индивидуальный смысл воспитания дис-
циплины;

–  устанавливать  индивидуальное  задание  в  изучении 
конкретной темы или блока;

– выбирать оптимальные формы и временных секрета-
рей образования;

– использовать такие методы обучения, которые полно-
стью соответствуют индивидуальным особенностям;

– осуществлять рефлексию, оценку и исправлять себя.
Таким образом, можно определить две стороны педаго-

гической технологии в образовательном процессе: то, что 
связано с проектом учителя и ученика, и то, что связано с 
аспектом ее реализации в учебном процессе.

Подводя  итог,  следует  отметить,  что  изучение педаго-
гических технологий в образовательной системе помогает 
выявить некоторые тенденции развития учебного процесса:

– Использование диагностики, интенсивность, социаль-
но-развлекательный  контекст,  диалогическая  направлен-
ность;

– ГП метода моделирования профессиональных ситуа-
ций, проектирование дидактических функций в единстве с 
коммуникативными и лично– чувственными методами;

– Модульная система;
– Субъективность и выбор;
– Повышение роли индивидуальных особенностей учи-

теля.
Следует также указать критерии деятельности педагога 

на технологическом уровне:
– Цель, деятельность студентов, стратегии достижения 

этой цели;

– Система практических задач для обучения;
– Логическая последовательность и взаимосвязь неко-

торых этапов темы;
– Способы взаимодействия участников и  технических 

изделий;
– Мотивация тех, кто учится и тех, кто учит;
– Творчество учителя;
– Использование  новой  технологии  в  преподавании  и 

способа представления информации.
Возможность индивидуальной стратегии обучения для 

будущего юриста в тематическом исследовании обеспечи-
вает выбор одного подхода: символическое или логическое 
восприятие, глубокое или энциклопедическое образование, 
частичное  или  полное  овладение  темой.  В  то  же  время, 
следуя предметной логике,  будет  создана  структура и  со-
держание базы по связи в установленной сфере фундамен-
тальных образовательных объектов и задач, близких к ним, 
которые  наряду  с  индивидуальной  стратегией  обучения 
мотивируют  повышение  студенческого  нормативного  об-
разовательного  уровня.  Индивидуальная  образовательная 
стратегия  в  формировании  коммуникативной  компетен-
ции – это способ повышения личностного потенциала каж-
дого студента (важность единства его навыков восприятия) 
в области навыков образования.

Проще говоря, аналитическая и симуляционная работа 
позволяет создавать собственную концептуальную модель 
технологии формирования коммуникативной компетенции 
у будущих юристов, что является основой нашего экспери-
мента.

Создание  педагогических  технологий  профессиональ-
ного  обучения  и  коммуникативной  компетенции  форми-
рования  будущего юриста  в  высшей школе  должно  быть 
основано на таких концептуальных идеях, как интеграция 
психолого– педагогических дисциплин и предметов в об-
разовательный процесс с помощью интерактивных форм и 
методов.

Интерактивное обучение является, прежде всего, прак-
тикой диалога, который включает взаимодействие профес-
сора и студента.

В  основе  концепции  этого  метода  лежит  понимание 
социального  взаимодействия  физических  лиц  в  межлич-
ностной коммуникации, наиболее важной характеристикой 
которой  считается  возможность  индивида  принять  роль 
другого и представить, каким образом он воспринимается 
партнером по общению. Эффективными средствами инте-
рактивного обучения могут быть:

а)  обучение  коммуникативным  ситуациям,  в  которых  с 
помощью моделирования мы работаем с картами, слайдами, 
компьютерными программами и интернет-приложениями.

б) обучающие игры.
Современные  методики  преподавания,  рассматривае-

мые в настоящем исследовании, позволяют расширить воз-
можности обучения, повысить мотивацию учащихся и оп-
тимизировать  учебные  виды  деятельности.  Такие методы 
являются ценными практически не только в преподавании 
английского, но и других иностранных языков. Мы также 
видим нашу задачу в подготовке новых задач, которые бу-
дут мотивировать интерес студентов к языку.

Использование  интерактивных  методов  обучения  ан-
глийскому  языку  делает  занятие  действительно  захва-
тывающим  и  интересным  для  современных  студентов. 
Организация  учебного  процесса,  таким  образом,  играет 
значительную  роль  в  развитии  коммуникативной  компе-
тентности иностранных студентов, помогает развитию их 
речевых способностей и повышает интерес к английскому 
языку и культуре.

Таким  образом,  использование  технологий  симуляции 
в  обучении  иностранным  языкам  является  эффективным 
приёмом с  учётом  современных  требований к подготовке 
будущих юристов в условиях геополитических и экономи-
ческих интересов Украины. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОВС (ПОЛІЦІЇ) У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Коллер Ю.С.,
к.ю.н.,старший науковий співробітник 

Державний науково-дослідний інститут МВС України

У статті на основі аналізу чинного законодавства України розглядаються актуальні питання щодо місця та ролі органів внутрішніх 
справ (зокрема, поліції) у забезпеченні безпеки дорожнього руху в контексті проведення сучасного реформування системи Міністерства 
внутрішніх справ України.

Ключові слова: органи внутрішніх справ, поліція, безпека дорожнього руху, патрульна служба, Міністерство внутрішніх справ України.

Коллер Ю.С. / МЕСТО И РОЛЬ ОВД (ПОЛИЦИИ) В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ / Государственный 
научно-исследовательский институт МВД Украины

В статье на основе анализа действующего законодательства Украины рассматриваются актуальные вопросы относительно места и 
роли органов внутренних дел (в частности, полиции) в обеспечении безопасности дорожного движения в контексте проведения совре-
менного реформирования системы Министерства внутренних дел Украины.

Ключевые слова: органы внутренних дел, полиция, безопасность дорожного движения, патрульная служба, Министерство внутрен-
них дел Украины.

Koller Yu.S. / THE PLACE AND ROLE OF THE AUTHORITIES OF INTERNAL AFFAIRS (POLICE) IN ENSURING ROAD SAFETY / 
State research institute of the Ministry of internal Affairs of Ukraine

The article based on the analysis of current legislation of Ukraine discusses current issues regarding the place and role of authorities of 
internal Affairs (particularly the police) to ensure road safety in the context of the present reform of the system of the Ministry of internal Affairs 
of Ukraine.

Traffic is one of the most characteristic and integral parts of the modern world. Processes traffic, the phenomena which accompany it, and 
their consequences, in particular, the losses incurred by the society from road traffic accidents (hereinafter – RTA), occupy an important place in 
public life and demand the attention of government and of society to this problem.

In Ukraine, as elsewhere in the world, the number of vehicles is growing steadily. As a consequence, significantly increased the intensity of 
movement on highways of the state, and that, in turn, has put before the society a range of new objectives aimed at creation of conditions of safe 
movement. Therefore, of particular importance in these conditions undoubtedly becomes the problem of ensuring road safety, which grew into 
one of the most acute social problems.

To solve them, state authorities used different means of legal regulation of social relations, in particular the establishment of bodies (subjects) 
with relevant powers. Specifics tasks of these bodies, determines their special position and role in the sphere of ensuring road safety. Today in 
Ukraine the state control over road safety is a significant range of such authorities.

However, it should be noted that throughout the world the main task to ensure road safety, as a rule, vested in law enforcement authorities, 
namely directly to the police. Is no exception, and Ukraine, which, to date, the task performs State Automobile Inspection MIA of Ukraine. How-
ever, it should be noted that the interior Ministry is now a full-scale reform with the aim of creating a modern European law enforcement Agency.

One of the key aspects of this reform is the establishment of the National police and deprivation of the State Automobile Inspection non-core 
functions, after the introduction of auto-commit violations in the sphere of road safety – creation of a single service in the cities on the basis of 
these divisions and subdivisions of patrol service. 

It should be noted that in recent times has already made significant steps to introduce this reform, according to which established the National 
police and a new patrol service to replace State Automobile Inspection. It can be concluded that despite the fact that Ukraine now is a full-scale 
reform of the interior MIA of Ukraine, the elimination of State Automobile Inspection and cities on the basis of these divisions the uniform patrol 
service and traffic police ensuring road safety remains one of the most important tasks of the state, the implementation of which should remain in 
the competence of authorities of internal Affairs, which, in turn, confirms that the police is a great choice and plays an important role in ensuring 
road safety in Ukraine.

One of the main tasks of today, in our opinion, is conformity to the Law of Ukraine «On the National police» all by-laws that today govern the 
activities of the State Automobile Inspection MIA of Ukraine.

Key words: authorities of internal Affairs, police, road safety, patrol service, Ministry of internal Affairs of Ukraine (MIA of Ukraine).
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Дорожній  рух  –  одна  з  найбільш  характерних  і 
невід’ємних  частин  сучасного  світу.  Процеси,  пов’язані 
з дорожнім рухом, явища, що його супроводжують, та їх 
наслідки, зокрема збитки, які несе суспільство від дорож-
ньо-транспортних пригод (далі – ДТП), займають важливе 
місце в суспільному житті і потребують уваги держави та 
всього суспільства до цієї проблеми, оскільки за даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно жертва-
ми ДТП у всьому світі стають 1,2 млн. осіб, а близько 50 
млн. отримують поранення або залишаються інвалідами. 
Дорожньо-транспортний  травматизм  обходиться  країнам 
у  518 млрд.  дол.  на  рік, що  становить  у  середньому  від 
одного до двох відсотків їхнього валового національного 
продукту.

В Україні, як і в усьому світі, кількість автотранспорт-
них  засобів  неухильно  зростає  і  сьогодні  налічує  понад 
15 млн. одиниць. Як наслідок,  значно посилилась  інтен-
сивність руху на автошляхах держави, а це, у свою чергу, 
поставило перед  суспільством цілий  комплекс  нових  за-
вдань,  спрямованих  на  створення  умов  безпечного  руху. 
Отже, особливого значення в цих умовах, безперечно, на-
буває  проблема  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху, 
яка переросла в одну з найгостріших соціальних проблем 
сьогодення.

Для їх вирішення органами державної влади застосо-
вуються  різні  засоби  правового  регулювання  суспільних 
відносин,  зокрема  створення  органів  (суб’єктів),  наділе-
них  відповідними  повноваженнями.  Специфіка  завдань, 
що  стоять  перед  цими  органами,  зумовлює  їх  особливе 
місце  та  роль  у  сфері  забезпечення  безпеки  дорожнього 
руху.  На  сьогодні  в  Україні  державний  контроль  за  без-
пекою дорожнього руху здійснюється багатьма органами, 
серед  яких: Верховна  Рада України, Президент України, 
Кабінет Міністрів України (далі – КМУ), обласні, міські (в 
м. Києві та Севастополі) та районні державні адміністра-
ції, органи місцевого самоврядування, Міністерство інф-
раструктури України, Міністерство освіти  і науки Украї-
ни, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство 
оборони України, Державна  інспекція України з безпеки 
на наземному транспорті (Укртрансінспекція) тощо.

Проте  слід  зазначити, що  в  усьому  світі  основне  за-
вдання щодо  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху,  як 
правило,  покладається  на  правоохоронні  органи,  а  саме 
безпосередньо на  поліцію. Не  є  виключенням  і Україна, 
в якій на сьогоднішній день таке завдання виконує міліція 
згідно  зі  ст.  2  Закону України «Про міліцію»  [1]. Відпо-
відно до Положення про Міністерство внутрішніх  справ 
України  (далі  – МВС),  затвердженого  постановою КМУ 
від  13.08.2014 №  401,  головним  органом  у  системі  цен-
тральних органів виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху, є МВС [2]. Тому можна зробити 
висновок, що центральне місце серед вищезазначених ор-
ганів в Україні у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху посідає безпосередньо МВС, у складі якого діє спе-
ціально призначений для цього орган – Державна автомо-
більна інспекція (далі – ДАІ). 

Наприкiнцi  1990-х  рокiв  із  переходом  до  ринкової 
економiки  в  Україні  не  тільки  значно  зросла  кiлькiсть 
автомобілів, але й  інтенсивність  їх використання. Як на-
слідок, відбулося зростання кількості ДТП та загиблих, а 
також рівня злочинності на трасах. 

Як свідчить офіційна статистика ДАІ, щодня на укра-
їнських дорогах трапляється близько 70 ДТП з постражда-
лими, в яких гине від 11 до 13 осіб, а ще близько 100 осіб 
отримують різноманітні травми й ушкодження. Кількість 
загиблих  у  дорожньо-транспортних  пригодах  становить 
106 осіб на 1 млн. населення [3]. Усі цi обставини підтвер-
дили необхiднiсть посилення контролю з боку держави за 
безпекою дорожнього руху та створення головного органу 
у цій сфері – Державтоiнспекцiї МВС України, яка посіла 

центральне місце в країні з вирішення завдань у сфері за-
безпечення безпеки дорожнього руху.

Слід  зазначити, що дослідженню багатьох  аспектів у 
сфері безпеки дорожнього руху, зокрема й місця та ролі у 
цій сфері як органів внутрішніх справ взагалі, так й ДАІ 
зокрема,  у  різний  час  було  присвячено  низку  праць  як 
українських,  так й  зарубіжних учених,  зокрема Г. В. Га- 
лімшиної, Г. К. Голубєвої, Т. О. Гуржія, С. М. Гусарова, М. 
М. Долгополової, В. В. Доненка, В. І. Майорова, М. А. Ми- 
китюка, Р. І. Михайлова, В. В. Новікова, А. М. Подоляки, 
В. Й. Развадовського, О. Ю. Салманової, А. О. Собакаря, 
М. М. Стоцької, Є. В. Циби, А. В. Червінчука, В. М. Шу-
дрікова,  Х.  П.  Ярмакі  та  ін.  Результати  цих  досліджень 
зробили вагомий внесок у розвиток системи забезпечення 
безпеки дорожнього руху та вкотре підтвердили, що осно-
вне місце в цій сфері займають органи внутрішніх справ 
(зокрема, ДАІ). Однак, враховуючи постійні зміни у чин-
ному  законодавстві  в  зазначеній  сфері,  а  також  сучасне 
проведення  у  системі  МВС  повномасшатбної  реформи, 
ця проблематика сьогодні залишається й досі відкритою. 
Вказане свідчить про актуальність цієї статті, метою напи-
сання якої є дослідження актуальних питань щодо місця 
та ролі органів внутрішніх справ (поліції) у забезпеченні 
безпеки дорожнього руху.

Необхідно зазначити, що за роки незалежності Укра-
їни ДАІ пройшла шлях від реорганізації до повної лікві-
дації, починаючи з моменту ухвали 20 грудня 1990 року 
Закону України «Про міліцію» [1], де в статті 7  зазнача-
лося, що Державна автомобільна інспекція є одним із під-
розділів міліції України, та після отримання більш чіткого 
свого статусу, коли Кабінет Міністрів України постановою 
від 14.04.1997 № 341 затвердив Положення про ДАІ МВС 
(далі – Положення) [4].  Із цього часу повноваження ДАІ 
та  її  структура постійно змінювалися  (основні структур-
ні підрозділи ДАІ декілька разів реорганізовувалися, змі-
нювали  свою назву  та підпорядкованість),  а  у  2005 році 
Указом Президента України  від  19.07.2005 №  1109/2005 
Державну  автомобільну  інспекцію  як  складову  частину 
МВС України взагалі було ліквідовано, а департамент ДАІ 
та  її  структурні  підрозділи  реорганізовано  у  Державну 
службу безпеки дорожнього руху МВС України (дорожню 
міліцію) та патрульну службу МВС України [5]. Проте, як 
показав час, це не принесло дієвих результатів, оскільки 
згодом було прийнято рішення повернути Державну авто-
мобільну  інспекцію  як  складову  частину МВС України, 
що, у свою чергу, яскраво продемонструвало важливість 
наявності органу, який повинен забезпечувати безпеку до-
рожнього руху в країні.

Висновок про те, що ДАІ як складова частина органів 
внутрішніх справ посідає головне місце та відіграє важливу 
роль у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні, ви-
пливає перш за все з того, що «для ДАІ характерно організа-
ційне виокремлення, наявність надвідомчих повноважень, 
владний  характер  приписів,  наявність  особливих  повно-
важень,  пов’язаних  із  широким  діапазоном  застосування 
заходів адміністративного примусу до порушників правил, 
норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху» 

[6, с. 119]. Особливість ДАІ як спеціального суб’єкта 
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху,  на  думку  
Х. П. Ярмакі, полягає в тому, що: 1) Державтоінспекція не 
становить собою самостійну завершену систему органів, 
а входить до системи МВС України як структурний під-
розділ;  2)  повноваження  працівників ДАІ  поширюються 
на організації та посадових осіб незалежно від їх відомчої 
підпорядкованості, а також на громадян; 

3)  їхня  діяльність  у  необхідних  випадках  передбачає 
застосування  заходів  адміністративного  примусу,  в  тому 
числі й адміністративних стягнень [7, с. 18].

На сьогодні ДАІ наділено повноваженнями у сфері за-
безпечення  безпеки  дорожнього  руху,  які  умовно можна 
поділити на: 
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– нормотворчі (участь у розробленні проектів законів 
та інших нормативно-правових актів і документів, у тому 
числі правил, норм та стандартів, державних і регіональ-
них програм забезпечення безпеки дорожнього руху і його 
учасників тощо); 

– організаційні (аналіз обставин і причин виникнення 
ДТП; забезпечення внесення відомостей про пригоди, за-
гиблих і потерпілих у них осіб до єдиної централізованої 
бази даних; розроблення і здійснення заходів щодо запо-
бігання таким пригодам; розгляд заяв, скарг та пропозицій 
громадян  щодо  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху, 
вжиття  заходів для усунення причин,  які  їх  викликають; 
аналіз  умов  та  стану  дорожнього  руху,  виявлення  та  ве-
дення обліку аварійно-небезпечних ділянок доріг і вулиць, 
місць  концентрації  ДТП,  розроблення  пропозицій  щодо 
вдосконалення організації дорожнього руху тощо); 

–  контрольно-наглядові  (здійснення  контролю  за  до-
триманням власниками  (володільцями)  транспортних  за-
собів,  а  також  громадянами,  посадовими  і  службовими 
особами вимог Закону України «Про дорожній рух», пра-
вил,  норм  та  стандартів  із  питань  забезпечення  безпеки 
дорожнього  руху;  здійснення  контролю  за  дотриманням 
правил утримання автомобільних доріг, вулиць, залізнич-
них переїздів та правил користування ними тощо); 

– дозвільно-реєстраційні (видання реєстраційних і до-
звільних документів на  транспортні  засоби,  посвідчення 
водія тощо).

Зрозуміло, що на сьогодні міліція в особі Державтоін-
спекції відіграє важливу роль і посідає головне місце у за-
безпеченні безпеки дорожнього руху в Україні. Проте необ-
хідно констатувати, що ву системі МВС зараз відбувається 
повномасштабна  реформа  з  метою  створення  сучасного 
європейського  правоохоронного  відомства  після  затвер-
дження КМУ розпорядження від 22.10.2014 № 1118-р [8], 
яким було схвалено Стратегію розвитку органів внутрішніх 
справ України та Концепцію першочергових заходів рефор-
мування системи Міністерства внутрішніх справ України.

Одним  із  ключових  аспектів  цієї  реформи  є  створення 
Національної поліції та позбавлення підрозділів ДАІ невлас-
тивих функцій, а після впровадження автоматичної фіксації 
порушень у сфері БДР – створення єдиної служби в містах на 
базі цих підрозділів та підрозділів патрульної служби.

Слід зазначити, що останнім часом вже зроблені ваго-
мі кроки щодо впровадження цієї реформи. Так, зокрема, 
Верховною Радою України у другому читанні в липні по-
точного року були схвалені Закони України «Про Націо-
нальну поліцію» [9] та «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання 
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 
[10], які на початку серпня цього року були офіційно опу-
бліковані та в повному обсязі набирають чинності 07 лис-
топада 2015 року.

Необхідно  наголосити, що  вищезазначені  Закони  пе-
редбачають деякі зміни у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху в країні, а саме:

1) після набрання чинності Законом України «Про На-
ціональну поліцію» (далі – Закон) втрачає чинність Закон 
України «Про міліцію». Тобто повноваження міліції у сфе-
рі забезпечення безпеки дорожнього руху із цього часу бу-
дуть покладатися вже на Національну поліцію, до складу 
якої входить патрульна поліція. Згідно зі ст. 23 Закону по-
ліція відповідно до покладених на неї завдань буде:

– регулювати дорожній рух та здійснювати контроль за 
дотриманням Правил  дорожнього  руху його  учасниками 
та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на 
вулично-дорожній мережі;

– видавати відповідно до Закону дозволи на рух окре-
мих категорій транспортних засобів; 

–  у  випадках,  визначених  законом,  видавати  та пого-
джувати дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього 
руху [9].

2)  Закон України «Про  внесення  змін  до деяких  зако-
нодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання 
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 
[10]  також  передбачає  нові  повноваження  для  виконання 
патрульною  поліцією  своїх  завдань  у  сфері  забезпечення 
безпеки дорожнього руху. Після набрання чинності цим За-
коном запроваджується автоматична фотозйомка та відео-
фіксація адміністративних правопорушень у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху, яка має покращити рівень 
безпеки  дорожнього  руху  і  знизити  дорожньо-транспорт-
ний  травматизм.  Також  запроваджується  новий  вид  адмі-
ністративного  стягнення – штрафні бали,  встановлюється 
єдиний розмір штрафу та кількості штрафних балів за пев-
ні правопорушення у сфері БДР, надаються повноваження 
щодо  розгляду  справ  про  адміністративні  правопорушен-
ня  уповноваженими  працівниками  підрозділів  патрульної 
служби МВС. У цьому контексті необхідно зазначити, що 
подібні заходи позитивно зарекомендували себе в багатьох 
країнах світу, зокрема в Німеччині, Швеції, Великій Брита-
нії, Італії, Швейцарії, Австрії, Нідерландах, Франції тощо.

Як бачимо, у новому законодавстві закладено створен-
ня  такого  окремого  підрозділу,  як  патрульна  поліція,  та 
відсутня  Державна  автомобільна  інспекція.  Безперечно, 
у  зв’язку  із  цим можна  зробити  висновок, що  з  появою 
новоствореної патрульної поліції поступово зникнуть під-
розділи ДАІ, які весь цей час виконували завдання щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху. Підставою для та-
кого висновку також є те, що у липні поточного року Мі-
ністерством внутрішніх справ України були «ліквідовані» 
Управління  ДАІ  Миколаївщини  [11],  Донецької  області 
[12], відділ ДАІ з обслуговування міста Харкова [13], а їх 
працівники звільнені з посад і виведені за штат для про-
ведення атестації.

Крім того, слід констатувати, що з 4 липня поточного 
року  у м. Києві,  а  у Львові  та Одесі  –  наприкінці  серп-
ня, розпочала свою роботу нова патрульна служба. Крім 
цього,  здійснюється  навчання  представників  майбутньої 
патрульної  поліції  на  Закарпатті,  у  Луцьку,  Миколаєві, 
Дніпропетровську та Харкові, а також у Хмельницькому. 
Планується відбір до нової патрульної поліції Тернопіль-
ської, Рівненської, Чернівецької, Вінницької, Івано-Фран-
ківської областей [14].

Також слід наголосити, що Кабінетом Міністрів Укра-
їни  та Міністерством  внутрішніх  справ  України  вже  за-
тверджена низка нормативно-правових актів, що регулю-
ють діяльність нової патрульної служби, на яку відтепер 
покладається завдання щодо забезпечення БДР та контр-
олю за дотриманням ПДР у населених пунктах, а саме:

1) Постанови КМУ від 20  травня 2015 р. № 314,  від 
12 серпня 2015 р. № 593 та від 2 вересня 2015 р. № 650 
«Про  утворення  деяких  територіальних  органів  Мініс-
терства внутрішніх  справ»,  відповідно до яких  створено 
такі  юридичні  особи  публічного  права,  як  Департамент 
патрульної  служби  МВС,  міжрегіональний  територіаль-
ний  орган МВС  та Управління  патрульної  служби МВС  
у м. Києві [15], Львові, Одесі [16] та Харкові [17], терито-
ріальні органи МВС;

2) Положення про патрульну службу МВС, затвердже-
не наказом МВС України від 02 липня 2015 р. № 796, від-
повідно до якого:

–  до  основних  завдань  патрульної  служби  належить, 
зокрема, забезпечення безпеки дорожнього руху та орга-
нізація  контролю  за  додержанням  законів,  інших норма-
тивно-правових актів з питань безпеки дорожнього руху;

–  серед  основних функцій,  покладених  на  патрульну 
службу, не останнє місце займає цілодобове патрулювання 
території обслуговування з метою забезпечення належної 
охорони  громадського  порядку,  громадської  безпеки  та 
контролю  за  дотриманням  правил  дорожнього  руху,  за-
безпечення його безпеки, а в разі необхідності здійснення 
регулювання дорожнього руху [18];
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3) Постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 476 «Деякі 
питання діяльності патрульної служби Міністерства вну-
трішніх справ у сфері безпеки дорожнього руху», відпо-
відно до якої:

– внесено зміни до деяких постанов КМУ щодо діяль-
ності патрульної служби МВС у сфері безпеки дорожнього 
руху шляхом виключення словосполучень «Державна авто-
мобільна інспекція», «підрозділи Державної автомобільної 
інспекції» та їх заміни на словосполучення «територіальні 
органи Міністерства внутрішніх справ» і «територіальні, у 
тому числі міжрегіональні органи патрульної служби»;

– проте водночас установлено, що до створення та за-
безпечення  функціонування  територіальних  органів,  у 
тому числі міжрегіональних органів патрульної служби на 
території  окремих  адміністративно-територіальних  оди-
ниць, Державна автомобільна  інспекція продовжує вико-
нувати функції стосовно тимчасового затримання та збері-
гання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і 
стоянках, тимчасового вилучення посвідчення водія  і лі-
цензійної картки на транспортний засіб та їх повернення, 
направлення водіїв транспортних засобів для проведення 
огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотич-
ного  чи  іншого  сп’яніння  або  перебування  під  впливом 
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість 
реакції, і проведення такого огляду [19];

4)  Інструкція з оформлення працівниками патрульної 
служби МВС матеріалів  про  адміністративні  порушення 
у  сфері  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху,  затвер-
джена наказом МВС України від 10 липня 2015 р. № 842, 
відповідно до якої визначено процедуру оформлення пра-
цівниками патрульної  служби МВС матеріалів про адмі-
ністративні порушення у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху [20].

Як бачимо, в Україні вже почав діяти механізм лікві-
дації Державної автомобільної інспекції та передачі її по-
вноважень до новоствореної патрульної поліції. Однак, у 
свою чергу, відповідно до плану реформування правоохо-
ронного відомства до кінця 2015 року, презентованого Мі-
ністром внутрішніх справ України 29 серпня цього року, 
«…на  автошляхах  поза  містами  замість  ДАІ  заступить 
Дорожня патрульна поліція. Спочатку на великих трасах. 
Далі  –  скрізь.  Із  1 жовтня  почне функціонувати  перший 
дорожній поліцейський патруль на  трасі Київ–Житомир. 
У листопаді – запрацює на трасі Київ–Одеса. У січні-лю-
тому  2016-го  будуть  повністю  покриті  патрулем  траси 
Київ–Харків  і  Київ–Львів»  [21].  Крім  цього,  15  вересня 
2015  року  під  час  робочого  візиту  до  Херсону  Міністр 
внутрішніх справ, відповідаючи на запитання журналістів 
стосовно  роботи  патрульної  поліції,  заявив,  що  «…най-
ближчим часом … ДАІ замінить дорожня поліція» [22].

Висновки  щодо  раціональності  таких  заходів  можна 
буде зробити згодом, через певний час. Проте слід зазна-
чити, що в Законі України «Про Національну поліцію» пе-
редбачено, що до створення, укомплектування спеціально 
підготовленими поліцейськими та забезпечення функціо-
нування на всій території України патрульної поліції тим-
часово, до 31 грудня 2016 року, дозволяється функціону-

вання в складі поліції Державної автомобільної інспекції 
та  підрозділів  громадської  безпеки,  на  які  покладаються 
обов’язки з охорони публічного порядку та забезпечення 
безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та населених 
пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція [9].

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, 
що незважаючи на  те, що  в Україні  зараз  триває  повно-
масштабна реформа системи МВС, ліквідація підрозділів 
ДАІ та створення в містах на базі цих підрозділів єдиної 
патрульної служби та дорожньої поліції, забезпечення без-
пеки дорожнього руху залишається одним із найважливі-
ших завдань держави, виконання якого повинно залиша-
тися в компетенції органів внутрішніх справ, що, у свою 
чергу, підтверджує, що міліція (а після набрання чинності 
Закону України «Про Національну поліцію» – поліція) по-
сідає головне місце та відіграє важливу роль у забезпечен-
ні безпеки дорожнього руху в Україні.

Одним з основних завдань сьогодні, на нашу думку, є 
приведення у відповідність до Закону України «Про На-
ціональну поліцію» всіх підзаконних актів, що регулюють 
діяльність міліції взагалі та ДАІ зокрема, а саме:

–  затвердження нової Загальної структури та чисель-
ності Національної поліції, Дисциплінарного статуту На-
ціональної поліції;

–  визначення  місця  підрозділів  дорожньої  поліції  у 
структурі Національної поліції та затвердження Положен-
ня про її діяльність;

– внесення змін до Закону України від 30 червня 1993 
р. № 3353-XII  «Про дорожній рух», Правил дорожнього 
руху, затверджених постановою КМУ від 10 жовтня 2001 
р. № 1306, наказу МВС України від 30 вересня 2008 р. № 
505  «Про  заходи щодо  вдосконалення  системи  комплек-
сного використання сил і засобів в охороні громадського 
порядку»;

–  визнання  такими,  що  втратили  чинність,  багатьох 
нормативно-правових  актів,  наприклад  Положення  про 
проходження  служби  рядовим  і  начальницьким  складом 
ОВС, затвердженого Постановою КМУ від 29 липня 1991 
№ 114, Статуту патрульно-постової служби міліції Украї-
ни, затвердженого наказом МВС України від 28липня 1994 
р. №  404,  Положення  про  стройовий  підрозділ  патруль-
ної  служби МВС  України,  затвердженого  наказом МВС 
України від 23 січня 2010 р. № 16, Положення про ДАІ, 
затвердженого Постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 
341, Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-
патрульної служби Державтоінспекції МВС, затвердженої 
наказом МВС України від 27 березня 2009 р. № 111,  Ін-
струкції з оформлення працівниками ДАІ матеріалів про 
адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, затвердженої наказом МВС України від 
26 лютого 2009 р. № 77, наказу МВС України від 04 травня 
2011 р. № 177 «Про організацію діяльності стаціонарних 
постів  дорожньо-патрульної  служби  Державної  автомо-
більної інспекції МВС» та багатьох інших. 

Проте, безперечно, все вищеперераховане можна буде 
зробити тільки після набрання чинності Законом України 
«Про Національну поліцію».
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КАСАЦІЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ 
В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ЯК ГАРАНТІЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ

Константий О.В.,
к.ю.н., доцент, науковий консультант управління забезпечення діяльності 

Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України

У статті розглядаються питання суті та особливостей касаційного перегляду рішень судів України в справах адміністративної юрис-
дикції. Досліджено основні класичні функції касаційної інстанції в судочинстві. Зроблено висновок, що в Кодексі адміністративного судо-
чинства України реалізовано більш економну в процесуальному і фактичному розумінні німецьку модель касаційного перегляду. Вищий 
адміністративний суд України у разі повного й правильного встановлення обставин у справі судами попередніх інстанцій та допущення 
ними порушень норм матеріального або процесуального права повинен ухвалити нове (власне) рішення у справі. Касаційний перегляд 
в адміністративних справах визнано звичайним (ординарним) способом виправлення помилок у практиці адміністративних судів першої 
та апеляційної інстанцій. 

Ключові слова: касаційна скарга, перегляд, адміністративний суд, судовий захист, порушення норм права.

Константый А.В. / КАССАЦИОННЫЙ ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛАХ КАК ГАРАНТИЯ  
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ / Верховный Суд Украины, Украина

В статье рассматриваются вопросы сущности и особенностей кассационного пересмотра решений судов Украины по делам адми-
нистративной юрисдикции. Исследованы основные классические функции кассационной инстанции в судопроизводстве. Сделан вывод 
о том, что в Кодексе административного судопроизводства Украины реализована более экономная в процессуальном и фактическом 
понимании немецкая модель кассационного пересмотра. Высший административный суд Украины в случае полного и правильного уста-
новления обстоятельств по делу судами предыдущих инстанций и допущения ими нарушения норм материального или процессуального 
права должен принять новое (собственное) решение по делу. Кассационный пересмотр по административным делам признан обычным 
(ординарным) способом исправления ошибок в практике административных судов первой и апелляционной инстанций.

Ключевые слова: кассационная жалоба, пересмотр, административный суд, судебная защита, нарушение норм права.

Konstantiy A.V. / THE CASSATION REVIEW IN ADMINISTRATIVE CASES AS A GUARANTEE JUDICIAL PROTECTION / Supreme 
Court of Ukraine, Ukraine

The article examines the nature and features of the cassation review decisions of the courts of Ukraine on administrative jurisdiction. The 
basic classic function of cassation in the legal proceedings has been the subject of consideration.

It is concluded that in the Code of Administrative Procedure of Ukraine sold more economical in the procedural and factual understanding 
of the German model of cassation review. The Supreme Administrative Court of Ukraine in case of full and proper establishment of the circum-
stances of the case by the courts of previous instances and assumptions of violations of substantive or procedural law has to take a new decision 
on the case. The Supreme Administrative Court of Ukraine to implement the function of a court of cassation review of the law and not the facts. 
Being geographically in the capital, this court cannot objectively and should not carry out re-examination of the evidence, to explain the factual 
circumstances of the case (except when considering the case in the first instance in accordance with the provisions of Article 20 of this Code). 
It is broadly consistent approach to understanding the nature and functions of the institute of judicial appeal, traditionally known jurisprudence.

Appeal proceedings in administrative justice in Ukraine is considered as consisting of the procedural steps (parts): 1) the cassation appeal; 
2) preparing an administrative case to the appeal proceedings; 3) a preliminary examination of the case; 4) consideration of the appeal; 5) adop-
tion of a judicial decision.

As a result of the revision of cassation appeal court may decide that: – rejected the appeal without satisfaction, and judgments – no change; – 
amend the decision of the appellate court, reversing the decision of the court of first instance or leave it unchanged; – amend the decision of the 
trial court, reversing the decision of the appellate court; – annul the decision of the appellate court and upheld the trial court’s decision; – cancel 
the decision of the courts of first instance and appeal and send the case for retrial to continue consideration, or leave the claim without consider-
ation, or shut down; – accept the decision of the courts of first instance and appeal null and void and shut down production; – cancel the decision 
of the courts of first instance and appeal and make a new judgment.

It is proposed to introduce a collegiate decision-making procedure to refuse the opening of the appeal proceedings on the basis of confes-
sions complaints unfounded. Cassation review of administrative affairs under the provisions of the Code of Administrative Procedure of Ukraine 
recognized the usual way correcting errors in the practice of administrative courts of first instance and appeal.

Key words: cassation appeal, revision, administrative court, judicial protection, violation of the law.

Одним зі способів забезпечення права фізичних та юри-
дичних  осіб  на  судовий  захист  у  публічно-правових  від-
носинах у процедурах перегляду рішень адміністративних 
судів згідно з положеннями Кодексу адміністративного су-
дочинства України (далі – КАС України) є касація. 

У статті 211 КАС України передбачається, що сторони 
та  інші особи,  які  беруть участь у  справі,  а  також особи, 
які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про 
їхні права, свободи та обов’язки, мають право оскаржити в 
касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції 
після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові 
рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково, 
крім  випадків,  передбачених  цим  Кодексом.  Ухвали  суду 
першої інстанції після їх перегляду в апеляційному поряд-
ку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути 
оскаржені  в  касаційному порядку лише,  якщо вони пере-
шкоджають подальшому провадженню у справі. Заперечен-
ня проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної 

скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляцій-
ного провадження. Підставами для касаційного оскарження 
визначено порушення судом норм матеріального чи проце-
суального права.

Для  з’ясування  сутності  касації  в  адміністративному 
судочинстві чимале значення мають також положення ч. 1 
ст. 220 КАС України, згідно з якими суд касаційної інстан-
ції  перевіряє правильність  застосування  судами першої  та 
апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального 
права, правової оцінки обставин у справі та не може дослі-
джувати  докази,  встановлювати  та  визнавати  доведеними 
обставини, що не були встановлені в судовому засіданні, а 
також вирішувати питання про достовірність того чи іншого 
доказу. Тобто Вищий адміністративний суд України при ре-
алізації функції касаційного перегляду справ є судом норм 
права,  а  не фактів. Перебуваючи  територіально  у  столиці, 
цей суд об’єктивно не може і не повинен проводити повтор-
но дослідження доказів, з’ясовувати фактичні обставини у 



135

Юридичний науковий електронний журнал
♦

справі (крім випадків, коли розглядає справи по першій ін-
станції відповідно до положень статті 20 цього Кодексу). Це 
загалом відповідає підходам до розуміння суті  та функцій 
інституту  судової  касації,  традиційно  відомим юридичній 
науці [1, с. 23-28]. 

У науково-практичному посібнику з адміністративного 
процесу за загальною редакцією В.М. Бевзенка слушно від-
значається, що суд касаційної інстанції перевіряє лише фор-
мальний  (правовий)  зміст  рішень,  які  є  предметом  оскар-
ження, – правильність застосування норм матеріального та 
(або) процесуального права у взаємозв’язку зі встановлени-
ми фактичними обставинами. Саме ця ознака, яка утворює 
предмет перевірки Вищого адміністративного суду України 
(що є касаційним судом в адміністративних справах в Украї-
ні), передусім і відрізняє касацію від апеляції [2, с. 279, 280]. 
Отже, вищий спеціалізований суд у справах адміністратив-
ної юрисдикції здійснює в касаційному провадженні пере-
вірку суто правильності юридичної оцінки обставин справи 
судами першої та апеляційної інстанцій в їх рішеннях.

Інститут  касаційного  перегляду  судових  рішень  виник 
у Франції. У 1790 р. Касаційний трибунал виділився з Ко-
ролівської ради як одна з його секцій. Йому була відведена 
роль контролюючого органу, який мав стежити за неухиль-
ним  дотриманням  приписів  законів  судами,  за  тим,  щоб 
вони не втручалися в прерогативи законодавчої влади. Ка-
сація  називалася  правосуддям,  яке  «виходить  від  короля», 
судовим переглядом від імені його влади [3, с. 16].

Касаційний трибунал спочатку не входив до судової сис-
теми і був повноважним лише скасовувати судові рішення. 
З  того  часу  почав  діяти  принцип щодо  того, що Касацій-
ний суд Франції не володіє юрисдикцією щодо прийняття 
власних рішень по суті  спорів,  а лише вправі  скасовувати 
оскаржені рішення і передавати справи на новий розгляд до 
відповідного нижчестоящого суду [4, с. 3-6]. 

Функції  Касаційного  суду  у  французькій  моделі  судо-
чинства  в  цілому  відповідають  етимологічному  значенню 
слів «касація», «касувати» (від лат. сasso – розстроюю, руй-
ную), тобто скасовувати щось. 

Інша модель касаційного перегляду сформувалася в Ні-
меччині. Як відзначає І.Б. Коліушко, її суть полягає в тому, 
що суд касаційної інстанції, коли доходить висновку, що об-
ставини справи нижчестоящими судами встановлені повно 
і достовірно, скасовуючи їхні рішення, може ухвалити нове 
(власне) рішення по суті спору [5, с. 128]. 

Томас Манн пише, що законною є ревізія рішень вищого 
адміністративного суду федеральної землі (§ 132 Положен-
ня про адміністративні суди (VwGO)). За особливих умов, 
згаданих у § 134 VwGO, у спосіб так званої «стрибаючої» 
касації може бути перевірене також рішення адміністратив-
ного суду. Єдиним касаційним судом у ФРН є Федеральний 
адміністративний суд. Якщо ревізійна скарга є обґрунтова-
ною,  цей  суд може  сам  прийняти  рішення  по  суті  справи 
або  скасувати  оскаржене  рішення  і  повернути  справу  для 
нового  розгляду  та  прийняття  рішення.  Суд,  якому  спра-
ва була направлена на новий розгляд і прийняття рішення, 
зобов’язаний  покласти  в  основу  свого  рішення  правову 
оцінку ревізійного суду [2, с. 256, 258]. 

Отже,  оскільки Федеральному  адміністративному  суду 
у ФРН надаються повноваження у разі потреби (при скасу-
ванні рішень нижчестоящих судів за повного і правильного 
встановлення ними обставин у справі) приймати власні рі-
шення по суті спору (без направлення справи на новий роз-
гляд), то ця модель касаційного перегляду вбачається більш 
економною (менш витратною), в тому числі і для учасників 
судочинства, та швидкою в часі. 

Однак у процесі свого розвитку й класична французька 
система касації  зазнала змін, передбачила розширення по-
вноважень суду цієї  інстанції. Так,  І.Г. Арсьонов  зазначає, 
що  на  сучасному  етапі  французький  касаційний  суд  наді-
лений  правом  певного  коригування  оскаржених  рішень, 
уточнення  застосування відповідних норм права  (коли об-

ставини  справи  судами  попередніх  інстанцій  встановлені 
правильно), без направлення справи на новий розгляд. Те-
пер теорія процесуального права виходить із того, що і ка-
саційний суд сам повинен захищати порушене суб’єктивне 
право шляхом безпосереднього врегулювання спірних від-
носин у касаційному провадженні [6, с. 13, 14]. 

Як  зазначає  Жак  Вігьє,  на  практиці  Державна  рада  у 
Франції широко  застосовує можливість,  у  разі  скасування 
рішення  нижчестоящого  органу  адміністративної  юстиції, 
вирішити  справу по  суті,  «якщо це  обумовлено  інтересом 
належного здійснення правосуддя». Це право фактично пе-
ретворилося сьогодні на обов’язок, якщо справа стає пред-
метом  другого  касаційного  оскарження.  При  цьому  автор 
вказує, що завжди існувала відмінність між обсягами судо-
вого  контролю,  здійснюваного  Державною  радою  і  Каса-
ційним судом. Державна рада здавна відрізнялася широким 
баченням обсягу своїх касаційних повноважень. Реалізуючи 
зовнішній контроль, вона намагається з’ясувати, чи не вда-
вався суддя, який розглядав справу по суті, до неправильно-
го тлумачення законодавства або чи не допускав фактичної 
помилки. Цей орган зосереджує свій контроль і на фактич-
них  обставинах,  переймається  оцінкою  фактів,  повністю 
перевіряючи їх юридичну кваліфікацію, тоді як Касаційний 
суд цього не робить [7, с. 152, 153]. 

У КАС України  (п.  9  ч.  1  ст.  223,  ст.  229)  реалізовано 
німецьку модель касації (передбачає право Вищого адміні-
стративного суду у разі повного і правильного встановлення 
фактичних обставин у справі судами попередніх інстанцій, 
коли виявляється допущення порушення норм матеріально-
го та/або процесуального права в  їхніх рішеннях, що при-
зводить до визнання останніх незаконними, ухвалити нове 
(власне) рішення по суті спору). 

Отже, характеризуючи теоретичну конструкцію касації, 
яка  реалізована  у  главі  2  розділу  IV КАС України, можна 
підсумувати, що вона заснована на більш економічній як у 
процесуальній,  так  і фактичній  площині  німецькій моделі 
касаційного перегляду, не є «чистою» (класичною) формою 
цього  інституту.  Такий  підхід  законодавця  до  вирішення 
питань касаційного провадження, на наш погляд, є цілком 
логічним і правильним. За його допомогою забезпечується 
швидке (оперативне) остаточне вирішення публічно-право-
вих спорів, а фізичні та юридичні особи, які беруть участь у 
справах, несуть значно менші судові витрати.

Як  і  апеляційне,  касаційне  провадження  в  адміністра-
тивному  судочинстві  України  складається  з  певних  про-
цесуальних етапів (частин), які слідують один за  іншим, а 
саме таких, як: 1) касаційне оскарження; 2) підготовка адмі-
ністративної справи до касаційного розгляду; 3) попередній 
розгляд справи; 4) касаційний розгляд; 5) ухвалення судово-
го рішення.

Прийняття  касаційної  скарги  до  розгляду  провадиться 
в порядку,  визначеному в  ст.  214 КАС України. А  саме,  в 
день надходження канцелярія має її зареєструвати і розпо-
ділити за допомогою автоматизованої системи. Не пізніше 
наступного  дня  апарат  суду повинен передати  скаргу  суд-
ді-доповідачу. Якщо вона оформлена відповідно до вимог, 
установлених в ст. 213 цього Кодексу, він протягом 2 днів з 
дня отримання має постановити ухвалу про відкриття каса-
ційного провадження і витребувати справу. 

До неоформленої згідно з вказаними вимогами касацій-
ної скарги застосовуються правила статті 108 КАС України. 
Тобто,  якщо  суддя-доповідач  виявляє  у  ній  недоліки,  які 
можливо усунути, то він постановляє ухвалу про залишення 
її без руху. У цьому судовому рішенні зазначаються назва-
ні недоліки та встановлюється строк на їх виправлення. За 
вчасного і належного виконання вимог суду касаційна скар-
га вважається поданою в день її первинного надходження.

Крім випадків, передбачених абзацами 2 і 3 ч. 4 ст. 214, 
суддя-доповідач  відмовляє  у  відкритті  касаційного  прова-
дження (шляхом постановлення відповідної ухвали), якщо: 
1)  справа не підлягає касаційному розгляду у порядку ад-
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міністративного  судочинства;  2)  вона  не  переглядалася  в 
апеляційному порядку; 3) є ухвала про закриття касаційного 
провадження у зв’язку з відмовою цієї особи від касаційної 
скарги на це саме судове рішення; 4) є ухвала про відмову 
у задоволенні касаційної скарги касанта або про відмову у 
відкритті  провадження  за  касаційною  скаргою на  це  саме 
судове рішення; 5) скарга є необґрунтованою, і викладені в 
ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріа-
лів справи (ч. 5 ст. 214 КАС України).

Доволі спірним (із позицій його відповідності конститу-
ційним засадам права на судовий захист), на думку чималої 
кількості юристів, є установлене Законом від 17 листопада 
2011 р. № 4054-VI в п. 5 ч. 5 ст. 214 КАС України повнова-
ження судді-доповідача на етапі прийняття касаційної скар-
ги відмовляти у відкритті касаційного провадження з підста-
ви визнання її необґрунтованою, а також того, що викладені 
в  ній  доводи не  викликають  необхідності  перевірки мате-
ріалів справи. Сумніви виникають, насамперед, у зв’язку з 
тим, що при його реалізації питання касаційного перегляду 
(встановлення законності застосування в оскаржених судо-
вих рішеннях норм матеріального та процесуального права) 
фактично вирішується одноосібно. Тоді як за приписами ч. 
4 ст. 24 цього Кодексу перегляд судових рішень в адміністра-
тивних справах у суді касаційної інстанції має проводитися 
колегією у складі не менш 3 суддів. 

З порушеної проблеми Є.П. Євграфова, зокрема, заува-
жує, що, закріплюючи вказані положення, в тому числі, і в 
цивільному  судочинстві,  законодавець  переслідував  мету 
створення  умов  для  оперативного  касаційного  розгляду 
справ. Але при цьому він розраховував на високий профе-
сійний рівень, правосвідомість суддів вищих спеціалізова-
них судів. А це, однак, не завжди має місце. Не в кожному 
випадку  одноосібно  вчинювані  суддями-доповідачами  в 
названих  судах  процесуальні  дії  при  прийнятті  касацій-
них  скарг  до  розгляду  є  об’єктивними  й  безпомилковими  
[8, с. 10–13].

С.В. Батрин зазначає, що в ухвалах про відмову у від-
критті касаційного провадження, постановлених із тієї під-
стави, що скарга є необґрунтованою і викладені в ній дово-
ди не викликають необхідності перевірки матеріалів справи, 
усупереч положенням закону, що судове рішення має бути 
законним і обґрунтованим, одночасно на практиці містять-
ся лише загальні посилання на відповідний пункт Кодексу. 
Будь-які пояснення, мотиви прийняття суддями-доповідача-
ми таких рішень у них не наводяться. До того ж, висновок 
про необґрунтованість заявлених до суду касаційної інстан-
ції  вимог,  як  наголошує  науковець,  може  бути  зроблений 
тільки за результатами касаційного розгляду справи колегі-
єю суддів, а не суддею-доповідачем одноособово [9, с. 5]. 

Безумовно, найбільш оптимальним виходом з описаної 
ситуації  правового  регулювання  було  б  надання  висновку 
про відповідність положень п. 5 ч. 3 ст. 328 ЦПК, п. 5 ч. 5 
ст. 214 КАС України (про названі повноваження суддів-до-
повідачів у судах касаційної інстанції) приписам Основного 
Закону (щодо гарантування права на судовий захист, непри-
пустимість його обмеження) Конституційним Судом Украї-
ни. Із цього приводу до органу конституційної юрисдикції 
51 народним депутатом України подавалося конституційне 
подання. Але ухвалою від 28 травня 2013 р. № 12-уп/2013 
(справа № 1-8/2013) провадження за ним було припинено, а 
порушене питання не стало предметом вирішення. 

Натомість, підхід, який дозволяє поновити ймовірно по-
рушене право на судовий захист за наведеного, був сформо-
ваний у практиці Верховного Суду України. Зокрема, най-
вищим судовим органом наразі приймаються для перегляду 
одноосібно прийняті суддями-доповідачами вищих спеціа-
лізованих судів ухвали про відмову у відкритті касаційного 
провадження (згідно з п. 5 ч. 3 ст. 328 ЦПК, п. 5 ч. 5 ст. 214 
КАС України) з підстави неоднакового застосування у них 
судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм 
матеріального права в подібних правовідносинах. І це є ціл-

ком виправданим. Оскільки, постановляючи вказані ухвали, 
судді-доповідачі в них фактично визнають правильною по-
зицію щодо застосування до спірних правовідносин відпо-
відних норм права, визначену судами першої та/або апеля-
ційної  інстанції  в  оскаржених  рішеннях,  тобто  і  самі  тим 
самим провадять правозастосування.

Між тим сказане не виключає доцільності, на наш по-
гляд,  удосконалення наявного порядку прийняття  касацій-
них скарг до розгляду, запровадження колегіального спосо-
бу вирішення вказаного питання, зокрема, коли приймається 
ухвала про відмову у відкритті провадження з підстави, що 
скарга є необґрунтованою та викладені у ній доводи не ви-
кликають необхідності перевірки матеріалів  справи. Адже 
це  гарантуватиме більшу неупередженість  і професійність 
рішень, які при цьому приймаються. Для порівняння можна 
зауважити, що саме колегіальний, а не одноособовий поря-
док вирішення питань прийняття до розгляду подань, звер-
нень існує в Конституційному Суді України.

Відповідно до ст. 223 КАС України за наслідками каса-
ційного перегляду суд касаційної інстанції має право: – за-
лишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішен-
ня – без змін; – змінити рішення суду апеляційної інстанції, 
скасувавши рішення суду першої інстанції або залишивши 
його  без  змін;  –  змінити  рішення  суду  першої  інстанції, 
скасувавши рішення суду апеляційної  інстанції; – скасува-
ти рішення  суду  апеляційної  інстанції  та  залишити в  силі 
рішення  суду  першої  інстанції;  –  скасувати  рішення  судів 
першої та апеляційної інстанцій і направити справу на но-
вий розгляд, для продовження розгляду або залишити позо-
вну заяву без розгляду чи закрити провадження; – визнати 
рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що 
втратили законну силу, і закрити провадження; – скасувати 
рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити 
нове судове рішення.

Закон  обмежує  лише  винятковими  випадками  можли-
вість скасування вищим спеціалізованим судом рішень су-
дів  першої  та  (або)  апеляційної  інстанцій  із  поверненням 
до них справи. Зокрема, відповідно до ст. 227 КАС Украї-
ни  справа  направляється  для  продовження  розгляду,  коли 
скасовується незаконна (постановлена з порушенням норм 
матеріального  чи процесуального права)  ухвала, що пере-
шкоджає  подальшому  провадженню  у  справі,  а  на  новий 
судовий  розгляд  –  коли  в  оскарженому  рішенні  виявлено 
порушення норм процесуального права, які унеможливили 
встановлення фактичних обставин, що мають значення для 
правильного вирішення справи. При цьому, якщо порушен-
ня допущені тільки судом апеляційної інстанції, справа на-
правляється для продовження розгляду або на новий розгляд 
до цього суду. В усіх інших випадках її спрямовують до суду 
першої  інстанції.  Висновки  і  мотиви,  з  яких  в  касаційно-
му порядку скасовані рішення, при подальшому розгляді є 
обов’язковими. 

Підсумовуючи  наведене,  можна  зробити  висновок, що 
касаційний перегляд в адміністративних справах в Україні – 
це такий спосіб забезпечення права фізичних та юридичних 
осіб на судовий захист, який відповідає ознакам звичайного 
(ординарного),  не  передбачає  «стрибкового»  касаційного 
оскарження та полягає в усуненні помилок, неправильного 
застосування норм матеріального й процесуального права в 
рішеннях судів першої та/або апеляційної інстанцій, з мож-
ливістю прийняття за його результатами нових постанов (по 
суті справи) за умови повного й об’єктивного встановлення 
на  попередніх  стадіях  судочинства  фактичних  обставин  у 
справі, без проведення нового дослідження доказів. 

Касаційний перегляд не є остаточним у національному 
механізмі  адміністративного  судочинства.  За  наявності  на 
те відповідних підстав, існує й можливість ініціювання заін-
тересованими учасниками процесу (в тому числі фізичними 
і юридичними особами) перегляду рішень Вищого адміні-
стративного суду Верховним Судом України (в ревізійному 
порядку). 
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СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР У ПРОТИДІЇ МАРНОТРАТНОМУ ВИТРАЧАННЮ 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
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У статті досліджується сутність взаємодії органів виконавчої влади з правоохоронними органами у протиборстві з правопорушення-
ми у сфері паливно-енергетичних ресурсів. На підставі правового аналізу визначається їх значення та даються пропозиції щодо протидії 
марнотратному витрачанню паливно-енергетичних ресурсів.

Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, органи виконавчої влади, профілактика правопорушень, координація, місцеві дер-
жавні адміністрації, енергозбереження.
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НИЮ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УКРАИНЕ / Львовский университет бизнеса и права, Украина

В статье исследуется сущность взаимодействия органов исполнительной власти с правоохранительными органами в противодей-
ствии правонарушениям в сфере топливно-энергетических ресурсов. На основании правового анализа определяется их значение и 
даются предложения относительно противодействия расточительному расходованию топливно-энергетических ресурсов.
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Kramar R.I. / THE COOPERATION OF STATE STRUCTURES IN COUNTERACTION WASTEFUL USE OF FUEL AND ENERGY 
RESOURCES IN UKRAINE / Lviv University of Business and Law, Ukraine 

The article deals with the essence of cooperation of bodies of executive power with law enforcement authorities in opposing with offences in 
the field of fuel and energy resources. On the basis of legal analysis their value is determined and suggestions are given in relation to counterac-
tion to the wasteful expense of fuel and energy resources.

State industrial policy should define the development strategy of industrial complex state. We need a state program of development of in-
dustry which would contain balanced organizational and economic measures aimed at creating an effective structure of the economy, increased 
investment and innovation, increase competitiveness of industrial products, protection of domestic market and increase export potential.

Special place among the subjects of offences prevention belongs to the internal affairs bodies which carry out not only the special preventive 
measures, but help other government agencies and public bodies introduce such measures creating favourable conditions and use their possibili-
ties to attract citizens to participate in law enforcement and combating offenses.

There are currently available certain organizational preconditions which can ensure cooperation between executive power with law enforce-
ment agencies of Ukraine. However, it is appropriate to introduce the practice of creating interagency working groups to counteract the wasteful 
expense of fuel and energy resources.

The main directions of cooperation between executive power with law enforcement agencies in counteraction wasteful use of fuel and energy 
resources in Ukraine should be: a joint analysis of offenses committed and their development trends; coordinate prevention activities, coordina-
tion of joint activities, detection and investigation of offenses; improvement of the legal framework for counteraction infringement in the use of 
fuel and energy resourses.

Key words: fuel and energy resources, organs of executive power, prophylaxis of offences, coordination, local state administrations, energy-
savings.

Постановка проблеми. Слід зазначити, що раціональ-
не використання паливно-енергетичних ресурсів залежить 
від  співпраці  спеціалізованих державних  структур,  на  які 
законодавством безпосередньо покладено функції протидії 
марнотратному  витрачанню паливно-енергетичних  ресур-
сів, з іншими виконавчими органами державної влади, в т.ч. 
правоохоронними та органами місцевого самоврядування.

Прикладом  необхідності  такої  співпраці  є  Концепція 
Загальнодержавної цільової економічної програми розви-

тку промисловості на період до 2020 року, яка спрямована 
на комплексне вирішення проблем і питань функціонуван-
ня промислового сектора економіки України [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуаль-
ність  проблематики  дослідження полягає  в  тому, що не-
зважаючи на те, що окремі аспекти використання палив-
но-енергетичних  ресурсів  досліджувалися  І.В.  Діяком, 
М.П.  Ковалком,  А.М.  Новицьким,  О.В.  Панібрацькою, 
А.К.  Шидловським,  П.Ф.  Шпаком,  Ю.С.  Шемшученко, 
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А.Я  Олейниковою,  теоретичні  та  практично-прикладні 
питання визначення ролі органів виконавчої влади у вза-
ємодії з правоохоронними органами у протидії марнотрат-
ному витрачанню паливно-енергетичних ресурсів в Украї-
ні досліджено недостатньо, тому існує об’єктивна потреба 
наукового пошуку в цьому напрямі.

Постановка завдання. У  даній  публікації  пропону-
ється на основі узагальнення теоретичних досліджень та 
положень чинного законодавства України дослідити сут-
ність  взаємодії  органів  виконавчої  влади  з  правоохорон-
ними  органами  у  протидії  марнотратному  витрачанню 
паливно-енергетичних  ресурсів  в  Україні  та  визначити 
проблемні питання у зазначеній сфері.

Виклад основних положень. Державна промислова по-
літика повинна визначати стратегію розвитку промислового 
комплексу держави. Потрібна державна програма розвитку 
промисловості, яка б об’єднала у собі збалансовані органі-
заційно-економічні заходи, спрямовані на формування ефек-
тивної структури економіки, підвищення рівня інвестиційної 
та інноваційної діяльності, зростання рівня конкурентоспро-
можності промислової продукції, захист внутрішнього рин-
ку та нарощування експортного потенціалу країни. 

Компетенція місцевих державних адміністрацій визна-
чена ст. 119 Конституції України та Законом України «Про 
місцеві державні адміністрації» [2]. Відповідно до Закону 
«Про місцеві державні адміністрації» адміністрації в меж-
ах, визначених Конституцією і законами України:

1)  здійснюють  на  відповідних  територіях  державний 
контроль за:

– збереженням і раціональним використанням держав-
ного майна (п. 1 ст. 16);

–  використанням  та  охороною  природних  ресурсів  
(п. 3 ст. 16);

– збереженням житлового фонду (п. 4 ст. 16);
–  здійснюють  заходи  щодо  організації  правового  ін-

формування і виховання населення (п. 4 ст. 26);
– мають право звернутися до власника підприємства, 

установи, організації чи уповноваженої ним особи з вмо-
тивованим поданням про притягнення до відповідальності 
їх керівників у разі порушення ними законів (ч. 4 ст. 36).

До таких державних органів належать, насамперед, об-
ласні, Київська і Севастопольська міські, районні в областях, 
районні у містах Києві та Севастополі державні адміністра-
ції. Конституція України визначає ці органи виконавчої влади 
як місцеві державні адміністрації (ст. 118). Вони покликані 
захищати права і законні інтереси громадян і держави, забез-
печувати комплексний соціально-економічний розвиток під-
порядкованих їм територій (областей, районів, міст Києва і 
Севастополя та їх районів) і реалізацію державної політики у 
визначених законодавством сферах управління [3].

Виходячи з аналізу діяльності органів виконавчої вла-
ди, зазначимо, що на них повинні покладатися такі завдан-
ня у сфері протидії марнотратному витрачанню паливно-
енергетичних ресурсів:

– формування державної політики у зазначеній сфері 
та контролю за її реалізацією;

– забезпечення взаємодії з територіальними органами 
Державного агентства з енергоефективності та енергозбе-
реження України;

– створення умов для якісної роботи вказаних органів, 
надання сприяння у виконанні ними повноважень у межах 
їхньої компетенції;

– координація інформаційної та пропагандистської ро-
боти з ДАЕЕУ;

– надання інформації територіальним органам ДАЕЕУ 
про виявлені адміністративні порушення у сфері викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів;

– визначення порядку обміну інформацією тощо.
Разом із тим для оптимального виконання цих завдань 

необхідна координація діяльності органів виконавчої вла-
ди на кількох рівнях:

–  взаємодія  спеціалізованих  державних  структур,  на 
які законодавством безпосередньо покладено функції про-
тидії  марнотратному  витрачанню  паливно-енергетичних 
ресурсів, з правоохоронними органами;

– співпраця спеціалізованих державних структур, на які 
законодавством безпосередньо покладено функції протидії 
марнотратному  витрачанню паливно-енергетичних  ресур-
сів, з іншими виконавчими органами державної влади;

– взаємодія інших виконавчих органів державної влади 
між собою.

Не можна не погодитись  з О. Андрєєвою в  тому, що 
в профілактичній діяльності «бажаного результату можна 
досягти лише за умови, що в ній беруть участь усі суспіль-
ні інституції, всі ланки державного механізму» [4, с. 10]. 
Тому  вказана дослідниця  виділяла низку форм взаємодії 
правоохоронних  органів  з  іншими  органами,  місцевими 
органами виконавчої влади та самоврядування:

– обмін інформацією;
–  спільний  аналіз  стану  порушення  прав  і  прогнозу-

вання тенденцій її розвитку;
– спільна розробка і реалізація регіональних програм 

профілактики правопорушень;
– координація профілактичної діяльності;
– узгодження планів спільних дій за надзвичайних об-

ставин;
– створення об’єднаних штабів [4, с. 16].
Серед суб’єктів профілактики правопорушень особли-

ве місце належить саме органам внутрішніх справ, які не 
тільки самі здійснюють спеціальні профілактичні заходи, 
а й  забезпечують проведення таких  заходів  іншими дер-
жавними органами та громадськими формуваннями, ство-
рюють для  їхньої діяльності найбільш сприятливі умови 
та використовують  їхні можливості, залучають громадян 
до участі в охороні правопорядку та боротьбі з правопо-
рушеннями.  Саме  у  сфері  профілактики  правопорушень 
якнайповніше  розкриваються  соціальні  функції  органів 
внутрішніх справ [4, с. 3].

На МВС України за підслідністю покладено розкриття 
злочину,  передбаченого  статтею  188-1 Кримінального  ко-
дексу України «Викрадення електричної або теплової енер-
гії шляхом  її  самовільного  використання»  [5,  с.  78],  який 
є спорідненим із проступком, передбаченим ст. 98 КУпАП. 
Міністерство внутрішніх справ (зокрема, Департамент Дер-
жавної служби боротьби з економічною злочинністю МВС 
України) розслідує значну кількість кримінальних справ, де 
об’єктом посягання виступають економічні відносини у па-
ливно-енергетичному комплексі. 

Доцільно б було детальніше зупинитися на можливих 
напрямах взаємодії саме органів поліції з виконавчими ор-
ганами. Серед  завдань,  які виконує поліція,  слід назвати 
протидію злочинності (поряд із забезпеченням публічної 
безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави; надання в межах, визна-
чених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 
економічних,  соціальних  причин  або  внаслідок  надзви-
чайних ситуацій потребують такої допомоги) (ст. 2 Закону 
України «Про Національну поліцію»).  Згідно  зі  ст.  5  да-
ного  закону поліція у процесі  своєї  діяльності  взаємодіє 
з органами правопорядку та іншими органами державної 
влади, а також органами місцевого самоврядування відпо-
відно до закону та інших нормативно-правових актів. [6].

Разом із тим однією з проблем залучення представни-
ків МВС України  до  вирішення  вказаних  завдань  є  від-
сутність  відповідної  нормативно-правової  бази,  подібної 
до  тої,  якою  користуються  органи  державної  виконавчої 
служби Міністерства юстиції України.

Зокрема,  питаннями  раціонального  використання 
паливно-енергетичних  ресурсів  тією  чи  іншою  мірою 
опікуються  такі  спеціалізовані  вищі  державні  установи, 
як  Міністерство  енергетики  та  вугільної  промисловості 
України,  Міністерство  регіонального  розвитку,  будівни-



139

Юридичний науковий електронний журнал
♦

цтва та житлово-комунального господарства України, Мі-
ністерство  інфраструктури України  та Міністерство  еко-
логії та природних ресурсів України.

Крім того, чинне законодавство передбачає можливос-
ті для співпраці згаданих міністерств. Зокрема, відповідно 
до чинних положень про діяльність Міністерства енерге-
тики та вугільної промисловості, інфраструктури, екології 
та природних ресурсів України, будівництва та житлово-
комунального  господарства України,  а  також внутрішніх 
справ зазначені структури під час виконання покладених 
на них функцій взаємодіють з іншими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, відповідними 
органами інших держав та міжнародними організаціями, 
в  разі  потреби  видають  разом  з  іншими центральними  і 
місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

На  даний  час  наявні  певні  організаційні  передумови 
щодо  забезпечення  взаємодії  органів  виконавчої  влади  з 
правоохоронними органами України. Разом із тим доціль-
ним  є  запровадження  практики  створення  міжвідомчих 
робочих груп з метою протидії марнотратному витрачан-
ню паливно-енергетичних ресурсів; пропонуємо унорму-
вати  їх шляхом  прийняття  Кабінетом Міністрів  України 
Правил взаємодії вищих органів державної влади України 
у сфері запобігання марнотратному витрачанню паливно-
енергетичних ресурсів в Україні.

Таким  чином,  проблемними  питаннями  для  забез-
печення  ефективної  взаємодії  органів  виконавчої  влади 
з правоохоронними органами щодо протидії марнотрат-
ному  використанню  паливно-енергетичних  ресурсів  в 
Україні є:

– відсутність нормативно-правової бази щодо взаємо-
дії органів внутрішніх справ, прокуратури, місцевих дер-
жавних адміністрацій тощо у сфері використання палив-
но-енергетичних ресурсів;

–  завантаженість  згаданих  вище  правоохоронних  ор-
ганів боротьбою  з  економічною  злочинністю у паливно-
енергетичному комплексі, що не дає змоги їм відповідним 

чином  налагодити  роботу  з  метою  недопущення  марно-
тратного витрачання паливно-енергетичних ресурсів;

– низький рівень відповідальності за порушення у сфе-
рі використання паливно-енергетичних ресурсів, у зв’язку 
з  чим  спостерігається  певною  мірою  зневажливе  відно-
шення до необхідності дотримання законності.

Основними  напрямами  взаємодії  органів  виконавчої 
влади  з  правоохоронними  органами  у  протидії  марно-
тратному використанню паливно-енергетичних ресурсів в 
Україні, на нашу думку, мають бути:

– спільний аналіз вчинених правопорушень  і тенден-
цій їх розвитку;

– координація профілактичної діяльності, узгодження 
спільних заходів;

– обмін інформацією з метою виявлення, припинення, 
розкриття та розслідування правопорушень;

–  удосконалення  правової  бази  щодо  протидії  пору-
шенням у сфері використання паливно-енергетичних ре-
сурсів.

Висновки. З урахуванням викладеного, з метою забез-
печення взаємодії органів виконавчої влади з правоохорон-
ними органами у протидії марнотратному використанню 
паливно-енергетичних ресурсів в Україні пропонується:

– утворення спільної робочої групи на базі Державно-
го  агентства  з  енергоефективності  та  енергозбереження 
України,  до  якої  мають  увійти  представники  останньо-
го, Державної  інспекції з енергозбереження, Міністерств 
внутрішніх справ, енергетики та вугільної промисловості, 
інфраструктури,  екології  та  природних  ресурсів,  регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України;

– прийняття Кабінетом Міністрів України Правил взає-
модії вищих органів державної влади України у сфері запо-
бігання марнотратному витрачанню паливно-енергетичних 
ресурсів в Україні, що надало б можливість регламентації 
спільної діяльності й взаємодії у сфері протидії марнотрат-
ному використанню паливно-енергетичних ресурсів.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Ляшук Р.М.,
к.ю.н., докторант

Національна академія державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького

Стаття присвячена дослідженню стану та перспектив вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності відділів прикор-
донної служби. Правове регулювання діяльності підрозділів охорони кордону повинно будуватись відповідно до комплексу основоположних 
соціально-правових ідей у цій сфері, тобто принципів права. Забезпечення прикордонної безпеки підрозділами Державної прикордонної 
служби України містить чимало проблем, які мають бути переглянуті у зв’язку з розвитком правоохоронної системи ЄС. Основні зусилля в 
цьому напрямі повинні бути зосереджені на формуванні єдиної системи нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів охоро-
ни державного кордону, підвищення правомірності та ефективності їх функціонування в інтересах держави та суспільства.

Ключові слова: правове регулювання, нормативно-правове забезпечення, правоохоронна діяльність, відділи прикордонної служби, 
Державна прикордонна служба України, охорона державного кордону.

Ляшук Р.Н. / ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ / Национальная академия Государ-
ственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Украина

Статья посвящена исследованию состояния и перспектив совершенствования нормативно-правового обеспечения деятельности 
отделов пограничной службы. Правовое регулирование деятельности подразделений охраны границы должно строиться в соответствии 
с комплексом основных социально-правовых идей в этой сфере, то есть принципов права. Обеспечение пограничной безопасности 
подразделениями Государственной пограничной службы Украины содержит немало проблем, которые должны быть пересмотрены в 
связи с развитием правоохранительной системы ЕС. Основные усилия в этом направлении должны быть сосредоточены на формиро-
вании единой системы нормативно-правового обеспечения деятельности подразделений охраны государственной границы, повышении 
правомерности и эффективности их функционирования в интересах государства и общества.

Ключевые слова: правовое регулирование, нормативно-правовое обеспечение, правоохранительная деятельность, отделы по-
граничной службы, Государственная пограничная служба Украины, охрана государственной границы.

Liashuk R.N. / LEGAL SUPPORT OF THE DEPARTMENTS OF BORDER SERVICE DEPARTMENT / National Academy of State 
Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyy, Ukraine

The article investigates the status and prospects of improving legal security departments of the border service departments. Legal regulation 
of border service departments must be built according to complex social and legal fundamental ideas in this area, ie the principles of law. These 
should include: legality, adequacy, consistency, complexity, internal and external coherence, consistency and legal economy. Activity border ser-
vice departments becomes socially justified only if the nature of the legal regulation of its most important areas and aspects.

Many problems of efficiency and legitimacy of the border service departments that can not be settled by the organization of official actions 
can be addressed by a legal settlement in the process of lawmaking.

Disadvantages legal support legal regime of the state border and border security are:
lack of laws covering the full range of its action to ensure border security; government agencies Ukraine belatedly responding to the needs 

of legal regulation of Border Guard Service of Ukraine; no international agreements with neighboring countries on certain sections of the state 
border; in law-making work has been neglected economic functions of the state border; many legal decisions poorly structured, coordinated and 
interrelated; fragmented system of border security in Ukraine; quality legal technique and style remains low, many acts are declarative. 

Ensuring border security units of the Border Guard Service of Ukraine contains many problems that must be viewed in relation to the devel-
opment of EU law enforcement. The main efforts in this area should focus on forming a unified system of legal support of the state border guard 
units, increase legitimacy and effectiveness of their operation in the interests of the state and society.

Key words: regulation, regulatory support, law enforcement, border service departments, State Border Guard Service of Ukraine, border 
protection.

Розвиток сучасної Української державності здійснюєть-
ся в умовах посилення транскордонних ризиків у світі. На 
початку ХХІ століття Україна стикнулася з проблемою по-
долання нових викликів і загроз у сфері забезпечення її при-
кордонної  безпеки,  що  детермінує  необхідність  побудови 
системи охорони державних кордонів, яка могла б ефективно 
протидіяти всім викликам, небезпекам і загрозам, реальним 
та потенційним. У  зв’язку  із цим виникає проблема суттє-
вого коректування основних пріоритетів реформування пра-
воохоронної  системи  з  метою  гарантованого  забезпечення 
стандартів ЄС як у сфері безпеки, так і у сфері дотримання 
прав  і  свобод  громадян.  Зазначені  обставини  зумовлюють 
необхідність удосконалення нормативно-правового забезпе-
чення діяльності відділів прикордонної служби (далі – ВПС).

Правове  забезпечення  діяльності  різних  державних 
органів  було предметом наукових пошуків  багатьох уче-
них, серед них В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, А. І. Бер-
лач, Ю. П.  Битяк,  В.  Л.  Грохольський,  Р.  А.  Калюжний,  
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, М. М. Лит- 
вин, Б. М. Марченко, Д. В. Приймаченко  та  інші. Проте 
нормативно-правове забезпечення діяльності ВПС дослі-
джено недостатньо.

Метою статті є вивчення стану та перспектив удоско-
налення  нормативно-правового  забезпечення  діяльності 
ВПС. На думку автора, дане дослідження дасть змогу кра-
ще сформувати основні пріоритети правового забезпечен-
ня діяльності ВПС.

Оперативно-службова  діяльність  (далі  –  ОСД)  ВПС 
належить  до  сфер  суспільного  життя,  яким  необхідна 
найбільш  повна  правова  регламентація,  яка ще  не  дося-
гла необхідної якості. У питаннях правового регулювання 
діяльності  ВПС  склалася  практика  зростання  кількості 
відомчих  нормативних  документів  загального  характеру, 
однак на  законодавчому рівні  є відставання  з розробкою 
необхідних нормативно-правових актів. 

У системі заходів удосконалення діяльності ВПС важ-
ливе місце займає правове регулювання, що виступає од-
ним з основних чинників, який сприяє підвищенню ефек-
тивності функціонування цих підрозділів.

Науковці  стверджують,  що  ефективність  правового 
регулювання  залежить  від  багатьох  умов  та  причин,  які 
необхідно і враховувати, і створювати. Тому правове регу-
лювання діяльності підрозділів охорони кордону повинно 
здійснюватись відповідно до комплексу основоположних 
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соціально-правових ідей у цій сфері, тобто принципів пра-
ва [1, с. 9].

До  визначальних  вимог  (принципів),  яким  повинне 
відповідати нормативно-правове забезпечення діяльності 
ВПС, відносять:

– законність, тобто відповідність Конституції України, 
законам України, які визначають роль та місце правоохо-
ронних  органів  у  житті  суспільства  та  держави,  їх  при-
значення та особливості  застосування в різних правових 
режимах в інтересах забезпечення прикордонної безпеки, 
а  також  відповідність  загальноприйнятим  нормам  між-
народного права та міжнародним зобов’язанням України 
[1, с. 10]; 

–  адекватність  –  це  відповідність  правового  забезпе-
чення діяльності ВПС основним напрямам державної по-
літики України у сфері охорони кордонів та затвердженим 
Президентом  України  Концепціям  адміністративної  ре-
форми [2; 3] та розвитку Державної прикордонної служби 
України (далі – ДПСУ) [4]; 

– системність – підготовка нормативно-правових актів 
у сфері діяльності ВПС повинна здійснюватись послідов-
но, виходячи з єдиного плану (задуму) та наявних умов;

комплексність – система правового забезпечення дія – 
льності ВПС повинна повністю визначати всі аспекти, що 
стосуються всіх виконуваних ними функцій,  законодавчі 
акти в даній галузі доцільно розробляти й приймати комп-
лексно (пакетом);

– внутрішня та зовнішня узгодженість – система пра-
вового забезпечення діяльності ВПС має виключати про-
галини  правового  регулювання  даних  правовідносин,  не 
містити дублювання правових норм  і  не мати  їх  різного 
тлумачення, а приписи прикордонного законодавства по-
винні бути конкретними та детальними;

–  несуперечливість  –  норми,  які  визначають  правове 
регулювання діяльності ВПС, не повинні суперечити чин-
ному законодавству; 

– правова  економія –  зменшення кількості норматив-
но-правових актів у сфері діяльності ВПС, проведення їх 
кодифікації;

–  наступність –  тобто облік національного  та  світово-
го досвіду нормативно-правового забезпечення діяльності 
підрозділів охорони кордону та його використання [5, с.12].

Водночас  науковці  доводять,  що  у  сфері  нормативно-
правового забезпечення прикордонної безпеки такі принци-
пи часто порушуються з багатьох причин. До них, переду-
сім, слід віднести: відсутність чітких цілей і пріоритетів у 
нормотворчій діяльності, несистемність її напрямів і форм, 
відсутність ефективної методики виявлення потреб право-
вого  регулювання  сфери  діяльності  ВПС.  Не  розроблена 
система апробацій проектів нормативних актів, домінує ав-
ральний характер нормотворчої діяльності. Також у право-
творчій діяльності недостатньо використовується науковий 
потенціал, у тому числі системи ДПСУ [6, с. 394].

Діяльність  ВПС  набуває  соціально  виправданого  ха-
рактеру лише у разі правового регулювання всіх її найваж-
ливіших сфер  і  аспектів. Весь процес охорони кордонів, 
принципи, форми та методи можуть і повинні здійснюва-
тись тільки на основі правових норм, тільки в межах за-
кону. Водночас сьогодні підхід до правового регулювання 
ВПС не може  бути  традиційним. Адже  змінюється  саме 
розуміння  права  та  його  місця  в  суспільстві,  по-новому 
співвідносяться  право  і  влада,  право  і юридична  норма, 
право і державне управління.

ВПС  у  своїй  діяльності  керуються  Конституцією 
України,  Кримінальним  кодексом  України,  Криміналь-
ним процесуальним кодексом України, Кодексом України 
про  адміністративні  правопорушення,  законами  Украї-
ни «Про Державну прикордонну службу України», «Про 
державний кордон України», «Про оперативно-розшукову 
діяльність»,  «Про  прикордонний  контроль»,  «Про  пра-
вовий  статус  іноземців  та  осіб  без  громадянства»,  «Про 

відповідальність  перевізників  під  час  здійснення  міжна-
родних пасажирських перевезень»,  «Про виконавче про-
вадження», «Про охорону культурної спадщини», іншими 
законами України, виданими на їх виконання актами Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів України, міжнарод-
ними договорами України, Інструкцією з організації ОСД 
ВПС  ДПСУ  та  іншими  нормативно-правовими  актами 
Адміністрації ДПСУ, наказами регіонального управління, 
начальників органів охорони державного кордону [7, п. 5]. 

Усю нормативну базу, якою керуються ВПС, можна по-
ділити на зовнішню, яка створюється поза межами систе-
ми органів ДПСУ (Конституція України, закони України, 
укази  та  розпорядження Президента України,  постанови 
та розпорядження Кабінету Міністрів України, міжнарод-
ні нормативно-правові акти), але до створення якої ДПСУ 
має  пряме  відношення,  безпосередньо  розробляючи  або 
беручи участь у розробці проектів тих чи інших норматив-
них  актів,  і  внутрішню,  тобто  відомчу  нормативну  базу, 
якій належить значне місце.

Чимало проблем ефективності та правомірності діяль-
ності ВПС, що не піддаються розв’язанню шляхом орга-
нізації службових дій, можливо вирішити шляхом норма-
тивно-правового врегулювання в процесі правотворчості. 
Останнім  часом прийнято  багато  підзаконних  норматив-
них актів, які тією чи іншою мірою визначають певні пи-
тання діяльності ВПС.

Метою відомчого нормотворчого процесу у сфері ді-
яльності ВПС є забезпечення:

а) юридичного закріплення існуючих відносин у сфері 
діяльності ВПС та їх правового регулювання; 

б) формування нових відносин у сфері діяльності ВПС, 
відсутніх у поточний момент, але бажаних чи необхідних з 
огляду на виконання перспективних завдань; 

в)  ліквідації  відносин  та  ситуацій  у  сфері  діяльності 
ВПС,  які  гальмують  розвиток  нових  прогресивних  тен-
денцій. Дані  цілі  досягаються  роботою у  двох  основних 
напрямах:  правовою  організацією  галузі  інтегрованого 
управління  кордонами,  яка  передбачає  юридичне  закрі-
плення  завдань,  компетенції,  функцій  та  організаційної 
структури  прикордонних  підрозділів;  правовою  органі-
зацією  здійснення  функцій  з  охорони  кордону  кожним 
структурним  підрозділом  з  нормативним  визначенням 
форм, методів та прийомів найбільш ефективної діяльнос-
ті ВПС [8, с. 12].

Слід зазначити, що до 16 жовтня 2014 року багато нор-
мативних документів, які визначали окремі аспекти діяль-
ності ВПС, приймалися Адміністрації ДПСУ, а тепер вони 
затверджуються  Міністром  внутрішніх  справ  [9,  п.  11]. 
Склалася ситуація, коли багато питань служби підрозділів 
охорони кордону для їх ґрунтовного врегулювання пови-
нні  бути  визначені  міжвідомчими  інструкціями,  а  також 
актами Кабінету Міністрів України, Президента України 
та законами Верховної Ради України.

В. В. Бєлєвцева,  аналізуючи  законодавство України  з 
прикордонних питань, зазначає, що недоліками правового 
забезпечення  правового  режиму  державного  кордону  та 
прикордонної безпеки є те, що:

– на державному рівні відсутні закони, що охоплюють 
своєю дією всю сферу прикордонної політики держави та 
забезпечення прикордонної безпеки;

–  державні  органи  України  із  запізненням  реагують 
на потреби правового регулювання діяльності ДПСУ, що 
динамічно змінюються, в питаннях забезпечення безпеки 
державного кордону і прикордонних територій;

– відсутні міжнародні угоди із суміжними державами 
щодо окремих ділянок державного кордону;

– У правотворчій роботі не приділяється належної ува-
ги економічним функціям державного кордону;

– багато правових рішень  слабо  структуровані,  пого-
джені і взаємопов’язані (як правило, приватні правові за-
вдання вирішуються у відриві від загальних);
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– система забезпечення прикордонної безпеки України 
носить фрагментарний характер  і  недостатньо  збалансо-
вана за рівнями і сферами функціонування;

– якість юридичної техніки  і стилістики залишається 
низькою, багато правових актів носять декларативний ха-
рактер [6, с. 393, 394].

Ці  правові  проблеми  безпосередньо  впливають  і  на 
дотримання  законності  в  діяльності  підрозділів  охорони 
кордону. 

Під  час  проведення  нашого  наукового  дослідження 
встановлено, що нормативно-правові акти у сфері діяль-
ності ВПС з метою їх удосконалення, усунення супереч-
ностей та прогалин потребують внесення низки змін.

Правовий  статус  ВПС  врегульований  Інструкцією, 
затвердженою Адміністрації ДПСУ [7], в якій, однак, не 
завжди конкретизовані деякі питання компетенції персо-
налу структурних підрозділів, наприклад щодо виконання 
ними ряду функцій. Тому рекомендується в інструкції вка-
зувати відомості щодо:

1)  визначення  змісту,  принципів, форм, методів  і  по-
рядку здійснення їх завдань та функцій;

2) взаємовідносин з іншими підрозділами та органами 
ДПСУ;

3) планування роботи, порядку проведення нарад, пе-
ріодичності звітів;

4) поняття, засад та порядку взаємодії та координації в 
діяльності ВПС;

5) повноважень,  які викладати  за ступенем самостій-
ності та організаційно-правовими формами їх здійснення. 

Ми  вважаємо,  що  оптимальним  змістом  інструкції  з 
ОСД ВПС слід визнати сукупність правових норм, що ре-
гламентують усі  елементи,  які  характеризують правовий 
статус підрозділу. Положення про конкретний ВПС пови-
нно містити  такі  типові  розділи,  як  загальні  положення, 
основні  завдання,  функції,  обов’язки,  права,  організація 
роботи, відповідальність [10, с. 12]. Крім того, установчий 
документ повинен містити загальні засади, форми, методи 
та особливості здійснення правоохоронних функцій на ді-
лянці відповідальності.

Удосконалення  правового  забезпечення  виконання 
ВПС функції з протидії незаконній міграції доцільно здій-
снити за прикладом ЄС. Так, для припинення нелегальної 
імміграції згідно ч. 3 ст. 4 Кодексу Шенгенських кордонів 
встановлено, що «держави-члени впроваджують штрафи 
згідно зі своїм національним законодавством за несанкці-
онований перетин зовнішніх кордонів поза межами пунк-
тів пропуску через кордон або поза межами встановленого 
робочого часу. Ці штрафи мають бути ефективними, про-
порційними та переконливими» [11].

Залежно  від  характеру  та  тяжкості  правопорушення 
національні  норми  права  передбачають  за  це  заходи  ад-
міністративної та кримінальної відповідальності, як пра-
вило,  у формі штрафу  та  (чи) позбавлення волі. Адміні-
стративні стягнення за відсутності обтяжуючих обставин 
накладаються,  наприклад,  у  вигляді  штрафу  у  250  євро 
(Бельгія), від 250 до 500 літ (Литва), штрафу до 2180 євро 
чи арешту до трьох тижнів (Австрія) [12]. 

Досвід країн із розвинутою демократією свідчить, що 
підвищенню правопорядку у сфері перетину державного 
кордону України слугуватиме збільшення розмірів адміні-
стративних штрафів за незаконне перетинання або спробу 
незаконного  перетинання  державного  кордону  України 
[13, ст. 204-1].

Потребує належного правового забезпечення і дотри-
мання правил прикордонного режиму та режиму в пунк-
тах пропуску через державний кордон України. Громіздка 
процедура  процесуального  оформлення  таких  правопо-
рушень в години найбільшого службового навантаження 
та потоку через кордон часто змушує прикордонників об-
межуватись  усними  зауваженнями  щодо  їх  порушників. 
До  того  ж,  існуючі  низькі  санкції  за  порушення  правил 

режиму формують у громадян зневажливе ставлення до їх 
дотримання.

Дану ситуацію можливо вирішити шляхом підвищення 
штрафів за порушення прикордонного режиму або режи-
му в пунктах пропуску через державний кордон України 
та введення спрощеної форми  їх накладення  і  стягнення 
посадовими особами ВПС.

Також,  у  чинному  законодавстві  бракує  й  чимало  ін-
ших  необхідних  положень,  що  є  перешкодою  до  вико-
нання ВПС  їхніх  завдань. Вище  нами  вже  обґрунтовано 
необхідність  внесення  низки  змін  до  нормативно-право-
вих  актів  з  питань  діяльності  прикордонних підрозділів. 
Зокрема, потрібно врегулювати питання:

– удосконалення системи заохочень громадян за участь 
в охороні кордону;

для покращення виконання ВПС функції прикордонно-
го – контролю, яка визначається багатьма нормативно-пра-
вовими актами, необхідне видання єдиного кодифіковано-
го  документу  з  організації  та  здійснення  прикордонного 
контролю;

–  встановлення  адміністративної  відповідальності  за 
порушення правил перетину державного кордону особа-
ми,  їхніми  транспортними  засобами,  вантажами  в  пунк-
тах пропуску, а також за порушення правил організації та 
здійснення  прикордонного  контролю  посадовими  особа-
ми ДПСУ;

– розширення повноважень ВПС щодо здійснення за-
ходів із попередження вчинення правопорушень, що від-
несені до компетенції ДПСУ;

–  наділення  дільничних  інспекторів  прикордонної 
служби  повноваженнями щодо  здійснення  окремих  опе-
ративно-розшукових  завдань  від  офіцерів  прикордонних 
оперативно-розшукових відділень ВПС;

– прийняття міжвідомчої інструкції з питань протидії 
торгівлі людьми на кордоні;

– визначення науково обґрунтованих типових структур 
і штатів ВПС;

–  нормативне  вдосконалення  системи  підбору,  підго-
товки  та  розстановки персоналу ВПС  (передбачити  вдо-
сконалення системи заохочення, стягнення та ротації вій-
ськовослужбовців);

– закріплення науково обґрунтованої побудови систе-
ми прийняття рішень начальниками ВПС і точне співвід-
ношення її з інститутом відповідальності та інші.

Для вдосконалення правового регулювання інтегрова-
ного управління кордонами та діяльності правоохоронних 
органів, у тому числі й ВПС, щодо виконання покладених 
на них функцій та завдань настав час перейти від обгово-
рення необхідності до розробки і прийняття закону Укра-
їни «Про координацію та взаємодію правоохоронних ор-
ганів України», в якому закріпити поняття, коло суб’єктів, 
форми, методи, права, обов’язки та відповідальність учас-
ників координації та взаємодії [14, с. 19].

Стає  зрозумілим, що  внесенням  змін  і  доповнень  до 
чинного Закону України «Про державний кордон України» 
ці та інші питання охорони кордону вирішити неможливо, 
оскільки названий Закон регулює в цілому правовий ста-
тус державного кордону України, його позначення, загаль-
ні питання режимів, правил перетину та охорони кордону.

Тому доцільно створити Концепцію охорони державно-
го кордону України. У межах цього документу має бути ви-
значено відповідне коло питань, пов’язаних із перебудовою 
правоохоронних органів у процесі державотворення та ре-
організації системи охорони кордонів. Для цього необхідно: 

–  сформулювати  поняття  «діяльність  з  охорони  дер-
жавного кордону» та визначити її місце в системі держав-
них функцій;

– висвітлити основні засади діяльності з охорони дер-
жавного кордону, її рівні, коло суб’єктів та об’єкти впливу;

– визначити засади, на яких здійснюється залучення до 
цієї діяльності недержавних органів, громадських форму-
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вань та окремих осіб, назвати шляхи стимулювання такої 
співпраці;

–  розкрити  систему  державних  органів,  які  здійсню-
ють діяльність з охорони державного кордону, та їх місце 
в цьому процесі;

– сформулювати засади, на яких здійснюватиметься вза-
ємодія і координація щодо охорони державного кордону;

– розкрити правове, організаційне, методичне та мате-
ріальне забезпечення діяльності державних органів з охо-
рони державного кордону України.

На нашу думку, така концепція допоможе усунути па-
ралелізм у діяльності державних органів у сфері охорони 
кордону.

Паралельно із цим потрібно не правити чинний закон 
«Про державний кордон України», а розпочати інтенсив-
ну роботу з підготовки і прийняття окремого єдиного уза-
гальнюючого  Закону  України  «Про  охорону  державного 
кордону України», в якому визначити засади, складові та 
завдання охорони та захисту державного кордону України, 
суб’єктів здійснення такої діяльності, їхні повноваження, 
взаємодію та координацію. 

Погоджуючись із Ю. П. Битяком, варто зазначити, що 
реформування будь-яких інституцій або суспільних явищ 
не може мати остаточного чи закінченого характеру  [15, 
с. 24]. Так і нормативно-правове забезпечення діяльності 
ВПС  є  динамічною  системою,  яка  залежить  від  постій-
ного  розвитку  суспільних  відносин. Процес  її  вдоскона-
лення  повинен  носити  постійний,  цілеспрямований  та 
системний характер. Запропоновані зміни прикордонного 
законодавства на певний період дадуть змогу підвищити 
рівень  відповідності  діяльності підрозділів  охорони кор-
дону інтересам Українського суспільства.

Отже,  багато  проблем,  які  стосуються  забезпечення 
прикордонної  безпеки  підрозділами  ДПСУ,  залишають-
ся  невирішеними  та  мають  бути  переглянуті  у  зв’язку  з 
розвитком правоохоронної системи ЄС. Основні  зусилля 
в цьому напрямі мають бути зосереджені на формуванні 
єдиної  системи  нормативно-правового  забезпечення  ді-
яльності підрозділів охорони державного кордону, підви-
щенні правомірності та ефективності їх функціонування в 
інтересах держави та суспільства. 

Напрямами  подальшого  вдосконалення  організації 
правового  забезпечення діяльності ВПС доцільно визна-
чити таке:

– для поліпшення якості нормативно-правового регу-
лювання організації діяльності ВПС об’єктивно необхід-
ними є чітка організація нормотворчої роботи в апаратах 
не  тільки  органів  охорони  державного  кордону,  але  й  в 
управліннях  Адміністрації  ДПСУ,  а  також  додержання 
єдиних  організаційних  і  методичних  принципів  її  здій-
снення, правил юридичної техніки.

– підвищення ролі та відповідальності управління пра-
вового  забезпечення  ДПСУ,  юридичної  служби  прикор-
донних загонів, їх організації на основі чіткого окреслен-
ня завдань і функцій;

– доцільно під час планування та розробки тих чи ін-
ших нормативних актів у сфері діяльності ВПС більш ре-
тельно досліджувати питання щодо необхідності цих актів 
та  узгоджувати  їх  з  інспектуючими  та юридичними  під-
розділами;

–  актуальним  є  здійснення  систематизації  норматив-
но-правових актів у сфері діяльності підрозділів охорони 
державного кордону, кінцевим етапом якої має стати при-
йняття Кабінетом Міністрів України підзаконного кодифі-
кованого нормативного акта у сфері діяльності ВПС;

–  завершення  роботи  щодо  міжнародно-правового 
оформлення окремих ділянок державного кордону Укра-
їни  із  суміжними  державами, що  створює  певні  трудно-
щі при застосуванні законодавства України ВПС у різних 
сферах  (кримінально-правова,  адміністративно-правова 
тощо) [6, с. 395];

– удосконалення і законодавче закріплення місця і ролі 
діяльності ВПС як  складової  національної  правоохорон-
ної  системи,  а  також понятійного  апарату у  сфері діяль-
ності ВПС;

– усунення розпорошеності в системі правових норм 
як між окремими законами, так і між законами і підзакон-
ними актами, зняття внутрішньої суперечності і деклара-
тивності  низки  нормативно-правових  актів  у  сфері  при-
кордонної безпеки;

– чітке визначення і законодавче закріплення правовід-
носин у сфері забезпечення охорони кордону між коорди-
нуючими  органами  й  органами,  діяльність  яких  коорди-
нується;

–  переробка  та  вдосконалення  нормативної  бази  всіх 
задіяних у сфері забезпечення прикордонної безпеки дер-
жавних органів відповідно до покладених на них функцій 
[6, с. 396].
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ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

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

Запорізький національний університет

Стаття присвячена проблематиці визначення кола суб’єктів публічної адміністрації, що беруть участь в організації та проведенні 
антитерористичної операції. Автором робиться спроба систематизації сукупності суб’єктів публічної адміністрації в умовах адміністра-
тивно-правового режиму антитерористичної операції. У статті також визначається правова основа діяльності суб’єктів публічної адміні-
страції у сфері протидії тероризму.

Ключові слова: адміністративно-правовий режим, антитерористична операція (АТО), повноваження, система, суб’єкти публічної 
адміністрації.

Маковская Е.В. / ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕ-
СКОЙ ОПЕРАЦИИ / Запорожский национальный университет, Украина

Статья посвящена проблематике определения круга субъектов публичной администрации, участвующих в организации и проведе-
нии антитеррористической операции. Автором делается попытка систематизации совокупности субъектов публичной администрации в 
условиях административно-правового режима антитеррористической операции. В статье также определяется правовая основа деятель-
ности субъектов публичной администрации в сфере противодействия терроризму.

Ключевые слова: административно-правовой режим, антитеррористическая операция (АТО), полномочия, система, субъекты пу-
бличной администрации.

Makovskaya E.V. / POWERS OF LEGAL PUBLIC SUBJECTS ADMINISTRATION IN THE ANTITERRORIST OPERATION /  
Zaporizhzhya National University, Ukraine

The article is about the definition of the scope of subjects of public administration involved in the organization and conduct of anti-terrorist 
operation. The author makes an attempt to systematize the totality of the subjects of public administration in terms of administrative and legal 
regime of counter-terrorist operation. The article also defines the legal basis of activity of the public administration in the field of counter-terrorism. 
Delimit the competence and decision-making features of individual subjects of public administration, the activity of which is associated with the 
establishment of the administrative regime of anti-terrorist operations.

The aim of the article is the establishment of set of entities of the public administration involved in the organization of the ATO and a circle of 
reference for the formation of proposals for the improvement of organizational and legal support to counter terrorist activities in Ukraine.

In the article the author is Classification of subjects of public administration in the conditions of administrative-legal regime of АТО. The author 
points out three levels of public administration entities in the field of АТО.

The author determined that the co-ordinating role in the antiterrorist operation performs antiterrorist center in the Security Service of Ukraine. 
There is also a Council of National Security and Defence, whose decisions are of recommendation character.

Key words: administrative-legal regime, anti-terrorist operation (АТО), powers the system, subjects of public administration.

Подолання тероризму в Україні є відносно новою, але 
гострою, болючою проблемою, яку необхідно вирішувати 
для  забезпечення як національної безпеки,  так  і  безпеки 
європейської спільноти. Ситуація, що склалася на терито-
рії проведення антитерористичної операції в Донецькому 
та Луганському регіонах, дозволяє зробити висновок про 
недосконалість системи суб’єктів публічної адміністрації 
у сфері протидії тероризму. Водночас ефективність прове-
дення антитерористичної операції (далі – АТО) залежить 
від  організації  здійснення  державного  управління,  від 
визначення  організаційної  й  функціональної  структури 
суб’єктів  антитерористичної  діяльності,  їхнього  місця  в 
системі органів державної влади та установлення право-
вого режиму району проведення АТО тощо. 

Наукові  дослідження  питань  протидії  тероризму,  ор-
ганізаційно-правового  забезпечення  проведення  АТО 
ведуться постійно, зокрема, необхідно виділити праці та-
ких вітчизняних і зарубіжних науковців, як Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, К. І. Бєляков, В. М. Гаращук, О. О. Гапон,  
В. С. Зеленецький, О. Л. Копиленко, В. А. Ліпкан, М. В. Ло- 
шицький, С. А. Трофімов, та ін. 

Метою статті є встановлення сукупності суб’єктів пу-
блічної  адміністрації,  задіяних  в  організації  проведення 
АТО, та кола їхніх повноважень для формування пропози-
цій з удосконалення організаційно-правового забезпечен-
ня протидії терористичній діяльності в Україні. 

Згідно  із  Законом  України  «Про  боротьбу  з  теро-
ризмом»  виділяється  декілька  груп  суб’єктів  публічної  
адміністрації,  що  беруть  участь  у  проведенні  АТО  [1].  
До  першого  рівня  належать  суб’єкти  публічної  адміні-
страції,  діяльність  яких  спрямована на формування  вну-
трішньої  та  зовнішньої  діяльності  з  протидії  тероризму. 
Відповідно,  до  цього  рівня  варто  віднести  органи,  що 
уособлюють найвищі ланки державної влади, а саме Вер-
ховну Раду України, Президента України та Кабінет Міні-
стрів України.
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Згідно  з  нормами  Конституції  України  на  Верховну 
Раду України покладаються повноваження з формування 
політики протидії  тероризму шляхом прийняття  законів; 
визначення  засад  внутрішньої  та  зовнішньої  політики; 
розгляду  та прийняття рішення щодо схвалення Програ-
ми діяльності Кабінету Міністрів України; затвердження 
загальної  структури,  чисельності,  визначення  функцій 
Збройних Сил України, Служби безпеки України,  інших 
утворених відповідно до законів України військових фор-
мувань, а також Міністерства внутрішніх справ України; 
затвердження  указів  Президента  України  про  введення 
надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевос-
тях; надання згоди на обов’язковість міжнародних догово-
рів України та денонсації міжнародних договорів України 
(ст. 85 Конституції України) [2].

Президент України є «гарантом державного суверені-
тету, територіальної цілісності України, додержання Кон-
ституції  України,  прав  і  свобод  людини  і  громадянина» 
(ст. 102 Конституції України) [2]. Відповідно, з метою за-
безпечення територіальної цілісності України Президент 
України у ході проведення антитерористичної операції  є 
Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 
призначає на посади та звільняє з посад вище командуван-
ня Збройних Сил України,  інших військових формувань; 
здійснює  керівництво  у  сферах  національної  безпеки  та 
оборони  держави;  очолює  Раду  національної  безпеки  і 
оборони  України;  вносить  до  Верховної  Ради  України 
подання  про  оголошення  стану  війни  та  у  разі  збройної 
агресії проти України приймає рішення про використання 
Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань; приймає відповід-
но до закону рішення про загальну або часткову мобіліза-
цію та введення воєнного стану в Україні або в окремих 
її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній 
незалежності України» (ст. 85 Конституції України) [2]. 

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України від 20 березня 2003 р.  
«Про  боротьбу  з  тероризмом»  [2]  «організація  боротьби 
з  тероризмом  в  Україні  та  забезпечення  її  необхідними 
силами,  засобами  і  ресурсами  здійснюються  Кабінетом 
Міністрів  України  в  межах  його  компетенції».  Діяль-
ність  уряду України  в межах  здійснення  внутрішньої  та 
зовнішньої  політики  протидії  тероризму  та  проведення 
антитерористичної операції має спрямовуватись на «здій-
снення заходів щодо охорони та захисту державного кор-
дону України і території України; здійснення заходів щодо 
зміцнення національної безпеки України; вжиття  заходів 
щодо забезпечення обороноздатності України, оснащення 
Збройних  Сил  України  та  інших  військових  формувань 
тощо» (ст. 116 Конституції України) [2].

Законом  України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»  ви-
значається  коло  суб’єктів  публічної  адміністрації,  без-
посередньо  задіяних  у  проведенні  антитерористичної 
операції, які складають другий рівень системи суб’єктів, 
що здійснюють боротьбу з тероризмом. Зокрема, такими 
суб’єктами згідно зі ст. 4 Закону України «Про боротьбу з 
тероризмом» є [1]: 

1.  Служба  безпеки  України,  яка  є  головним  органом 
у  загальнодержавній  системі  боротьби  з  терористичною  
діяльністю. Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про бороть-
бу з тероризмом» [1] Служба безпеки України «здійснює 
боротьбу  з  тероризмом шляхом  проведення  оперативно-
розшукових та контррозвідувальних заходів, спрямованих 
на  запобігання,  виявлення  та  припинення  терористичної 
діяльності.  У  статті  24  Закону  України  вiд  25  березня 
1992 р. «Про Службу безпеки України» [3] деталізуються 
обов’язки Служби безпеки України у сфері забезпечення 
протидії  тероризму. Власне  такими повноваженнями  ви-
значаються повноваження з: 1) здійснення інформаційно-
аналітичної  роботи  в  інтересах  ефективного  проведення 
органами  державної  влади  та  управління  України  вну-
трішньої  і  зовнішньої  діяльності,  розв’язання  проблем 

оборони,  соціально-економічного  будівництва,  науково-
технічного прогресу, екології та інших питань, пов’язаних 
із національною безпекою України; 2) здійснення заходів 
контррозвідувального забезпечення дипломатичних пред-
ставництв,  консульських  та  інших державних установ,  а 
також  заходів,  пов’язаних  з  охороною  державних  інтер-
есів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономіч-
ної діяльності,  безпекою громадян України  за кордоном;  
3) забезпечення захисту державного суверенітету, консти-
туційного ладу і територіальної цілісності України від про-
типравних посягань з боку окремих осіб та їх об’єднань; 
4) здійснення контррозвідувальних заходів з метою попе-
редження, виявлення, припинення та розкриття будь-яких 
форм розвідувально-підривної діяльності проти України; 
5) здійснення контррозвідувального забезпечення оборон-
ного комплексу, Збройних Сил України, інших військових 
формувань, дислокованих на території України, енергети-
ки, транспорту, зв’язку, а також важливих об’єктів інших 
галузей господарства; 6) сприяння забезпеченню режиму 
воєнного та надзвичайного станів у разі їх оголошення, а 
також ліквідації  наслідків  стихійного  лиха,  значних  ава-
рій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних 
ситуацій та інші повноваження».

2.  Міністерство  внутрішніх  справ  України  на  чолі  з 
Міністром. Застосування  сил  та підрозділів органів  вну-
трішніх справ у діяльності з проведення антитерористич-
ної  операції  обумовлено  наявним  зарубіжним  досвідом 
організації діяльності національних поліцейських систем, 
що пов’язано з їх оптимальним територіальним розташу-
ванням,  чисельністю  підрозділів  та  колом  повноважень, 
визначених законодавством. Законом України «Про Наці-
ональну поліцію»  від  02  липня  2015  року,  який набирає 
чинності 7 листопада 2015 року, визначені основні засади 
її  діяльності,  серед  яких  уперше на  законодавчому  рівні 
встановлено  необхідність  забезпечення  партнерських 
відносин  між  правоохоронцями  та  населенням  регіону  
(ст.  11)  [4].  Розгалужена  система  інформаційних  засо-
бів  протидії  злочинності  та  іншим  проявам  протиправ-
ної діяльності, якою володіють органи внутрішніх справ, 
дає  змогу  говорити  про  оптимальність  включення  цього 
суб’єкта до системи органів публічної адміністрації, заді-
яних у проведенні антитерористичної операції. Тому від-
повідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про боротьбу з теро-
ризмом» Міністерство внутрішніх справ України здійснює 
боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та 
припинення злочинів, вчинених з терористичною метою, 
розслідування яких віднесене законодавством України до 
компетенції  органів  внутрішніх  справ;  надає  Антитеро-
ристичному центру при Службі безпеки України необхідні 
сили і засоби; забезпечує їх ефективне використання під 
час проведення антитерористичних операцій [1].

3. Міністерство оборони України. Варто підкреслити, 
що до 05 червня 2014 року Міністерство оборони України 
виконувало відносно незначний обсяг діяльності у сфері 
протидії тероризму [1; 2, с. 118]. Згідно з чинною редакці-
єю Закону України «Про боротьбу з тероризмом» «Мініс-
терство оборони України, органи військового управління, 
з’єднання,  військові  частини  і  підрозділи  Збройних Сил 
України забезпечують захист від терористичних посягань 
об’єктів  та  майна  Збройних  Сил  України,  зброї  масово-
го  ураження,  ракетної  і  стрілецької  зброї,  боєприпасів, 
вибухових  та  отруйних  речовин, що  перебувають  у  вій-
ськових частинах або зберігаються у визначених місцях; 
організовують  підготовку  та  застосування  сил  і  засобів 
Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України в разі  вчинення  терористич-
ного акту у повітряному просторі, у територіальних водах 
України;  беруть  участь  у проведенні  антитерористичних 
операцій на військових об’єктах та в разі виникнення те-
рористичних загроз безпеці держави із-за меж України; в 
разі  залучення  до  проведення  антитерористичної  опера-
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ції – забезпечують із застосуванням наявних сил та засобів 
виконання завдань щодо припинення діяльності незакон-
них  воєнізованих  або  збройних  формувань  (груп),  теро-
ристичних організацій, організованих груп та злочинних 
організацій; беруть участь у затриманні осіб, а у випадках, 
коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заруч-
ників,  учасників  антитерористичної  операції  або  інших 
осіб, – їх знешкоджують» (ч. 3 ст. 5) [1]. Згідно з ч. 3 ст. 6 
Закону України від 22 березня 2001 р. «Про розвідуваль-
ні  органи  України»  [6]  розвідувальний  орган  Міністер-
ства оборони України може залучати органи військового 
управління розвідки та військові частини розвідки Зброй-
них  Сил  України  в  порядку,  визначеному  Президентом 
України, до заходів добування розвідувальної  інформації 
з метою підготовки і застосування Збройних Сил України 
для  оборони  держави  та  боротьби  з  тероризмом.  Безпо-
середнє  управління  проведенням  розвідувальних  заходів 
покладено на Голову Служби зовнішньої розвідки України 
та  інших керівників розвідувальних органів України, які 
призначаються на посаду і звільняються з посади Прези-
дентом України за поданням керівників відповідних цен-
тральних органів виконавчої влади. 

Згідно зі ст. 1 Закону України вiд 6 грудня 1991 р. «Про 
Збройні Сили України» [7] з’єднання, військові частини і 
підрозділи, в тому числі чергові сили, Збройних Сил Укра-
їни  в мирний  час мають  право  застосовувати  і  викорис-
товувати зброю та бойову техніку для: 1) відбиття ударів 
засобів  повітряного  та  підводного  нападу  по  важливих 
державних та воєнних об’єктах, безпосереднє прикриття 
яких здійснюється черговими силами; 2) припинення по-
рушення державного кордону України повітряними судна-
ми збройних формувань інших держав, які не виконують 
команд (сигналів), що подаються черговими літаками-пе-
рехоплювачами (вертольотами), або застосовують зброю; 
4) припинення протиправних дій повітряних суден у пові-
тряному просторі України, якщо вони використовуються 
з метою здійснення терористичного акту; 5) примушення 
до  посадки  захоплених  (викрадених)  повітряних  суден; 
6)  забезпечення  виконання покладених на  Збройні Сили 
України  завдань щодо  відсічі  можливої  збройної  агресії 
проти України, забезпечення недоторканності повітряного 
простору та підводного простору в межах територіально-
го моря України; 7) самозахисту в разі застосування зброї 
проти них або загрози такого застосування, а також у разі 
будь-яких  дій,  що  можуть  призвести  до  нанесення  зна-
чних  матеріальних  збитків  об’єктам,  які  прикриваються 
ними, за місцем дислокації чи в районі виконання завдань; 
8)  забезпечення  під  час  проведення  антитерористичної 
операції виконання завдань щодо припинення діяльності 
незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), 
терористичних  організацій,  організованих  груп  та  зло-
чинних організацій, участі у затриманні осіб, а також для 
знешкодження осіб у випадках,  коли  їхні дії  реально  за-
грожують  життю  та  здоров’ю  заручників,  учасників  ан-
титерористичної  операції  або  інших  осіб;  забезпечення 
виконання покладених на Збройні Сили України завдань 
у  відкритому  морі  з  протидії  незаконним  перевезенням 
зброї  і  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх 
аналогів  або  прекурсорів  та  реалізація  інших  повнова-
жень, передбачених законодавством України. 

4. Державна служба з надзвичайних ситуацій України, 
що є центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізацію державної політики у сфері 
цивільного захисту, підпорядковані йому органи управлін-
ня у справах цивільної оборони та спеціалізовані форму-
вання, війська цивільної оборони, що здійснюють заходи 
щодо захисту населення і територій у разі загрози та ви-
никнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із техноло-
гічними терористичними проявами та іншими видами те-
рористичної діяльності. Державна служба з надзвичайних 
ситуацій України та його територіальні управління беруть 

участь у заходах з мінімізації та ліквідації наслідків таких 
ситуацій під час проведення антитерористичних операцій, 
а також здійснюють просвітницькі та практично-навчаль-
ні  заходи з метою підготовки населення до дій в умовах 
терористичного акту (ч. 4 ст. 5 Закону України «Про бо-
ротьбу з тероризмом») [1]. Ця служба діє на підставі Указу 
Президента України від 16 січня 2013 р. № 20/2013 «Деякі 
питання Державної служби України з надзвичайних ситу-
ацій» [8]. 

5. Державна прикордонна служба України. Державна 
прикордонна служба України діє на підставі Закону Украї-
ни вiд 3 квітня 2003 р. «Про Державну прикордонну служ-
бу України» [9]. Згідно зі ст. 19 цього Закону на Державну 
прикордонну  службу  України  відповідно  до  визначених 
законом завдань покладаються такі повноваження, що зво-
дяться в цілому до забезпечення проведення АТО шляхом 
запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання 
терористами  державного  кордону  України,  незаконного 
переміщення через державний кордон України зброї, ви-
бухових, отруйних, радіоактивних речовин та інших пред-
метів,  що  можуть  бути  використані  як  засоби  вчинення 
терористичних  актів;  забезпечення  безпеки  морського 
судноплавства в межах територіальних вод та виключної 
(морської)  економічної  зони України під час проведення 
антитерористичних  операцій;  надання  Антитерористич-
ному центру при Службі безпеки України необхідних сил 
і  засобів,  забезпечення  їх  ефективного використання під 
час проведення антитерористичних операцій [1].

6. Державна пенітенціарна служба України. Ця служ-
ба  діє  відповідно  до  Закону України  вiд  23  червня  2005 
р. «Про Державну кримінально-виконавчу службу Украї-
ни» [10] та Постанови Кабінету Міністрів України від від 
02  липня  2014  р. №  225  «Про  затвердження Положення 
про Державну пенітенціарну службу України» [11] і забез-
печує  протидію  терористичній  діяльності  на  обмежених 
територіях  установи  виконання  покарання.  Тому  диску-
сійним є питання, наскільки ефективною може бути вза-
ємодія Державної пенітенціарної служби України з інши-
ми суб’єктами публічної адміністрації, що беруть участь у 
проведенні антитерористичної операції, а також у цілому 
викликає сумнів віднесення цього суб’єкта до сфери про-
тидії тероризму. 

7. Управління державної охорони України. Це управ-
ління діє на підставі Закону України від 04 березня 1998 р. 
«Про державну охорону органів державної влади України 
та посадових осіб» [12]. Фактично, як правило, Управлін-
ня державної охорони України бере участь в операціях із 
запобігання та припинення терористичних актів, спрямо-
ваних проти посадових осіб та об’єктів, охорону яких до-
ручено підпорядкованим цьому Управлінню підрозділам.

8. Служба зовнішньої розвідки України, на яку покла-
даються  завдання,  спрямовані на: добування,  аналітичну 
обробку  та  надання  розвідувальної  інформації  визначе-
ним Президентом України споживачам [13]. 

До третього рівня суб’єктів публічної адміністрації на-
лежать суб’єкти публічної адміністрації, які можуть бути 
залучені  до  проведення  антитерористичної  операції.  За-
коном  України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»  прямо  не 
визначений перелік таких суб’єктів, однак у ст. 6 визнача-
ється мета їх залучення до проведення антитерористичної 
операції. Зокрема, визначається, що «суб’єкти, які залуча-
ються до боротьби з тероризмом, у межах своєї компетен-
ції здійснюють заходи щодо запобігання, виявлення і при-
пинення  терористичних  актів  та  злочинів  терористичної 
спрямованості; розробляють і реалізують попереджуваль-
ні, режимні, організаційні, виховні та інші заходи; забез-
печують умови проведення  антитерористичних операцій 
на об’єктах, що належать до сфери їх управління; надають 
відповідним підрозділам під час проведення таких опера-
цій матеріально-технічні та фінансові засоби, засоби тран-
спорту і зв’язку, медичне обладнання і медикаменти, інші 
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засоби, а також інформацію, необхідну для виконання за-
вдань щодо боротьби з тероризмом» [1].

До третього рівня суб’єктів, що залучаються до прове-
дення АТО і задіяних у реалізації системи заходів протидії 
тероризму, належать: 

1) Державна служба фінансового моніторингу України, 
яка діє на підставі Закону України вiд 14 жовтня 2014 р.  
«Про  запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї масово-
го знищення» [14], яка зобов’язана здійснювати нагляд у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму  та фінансуванню  розповсюдження  зброї  масового 
знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу;

2) Міністерство закордонних справ України, яке діє від-
повідно до Указу Президента України  вiд  6  квітня  2011 р.  
№ 381/2011 «Про Положення про Міністерство закордонних 
справ України» [15], що забезпечує формування та реаліза-
ція державної політики у  сфері  зовнішніх  зносин України, 
спрямованої в тому числі на забезпечення подолання проявів 
терористичної діяльності міжнародними засобами впливу;

3) Міністерство охорони здоров’я України, яке діє на 
підставі Постанови Кабінету Міністрів України вiд 25 бе-
резня 2015 р. № 267 «Про Положення про Міністерство 
охорони  здоров’я  України»  [16],  в  умовах  проведення 
АТО МОЗ України задіяне в організації виконання заходів 
із надання медичної допомоги населенню та працівникам 
спецпідрозділів, ліквідації негативних наслідків техноген-
ного, природного та військового характеру,  забезпечення 
психологічної та фізіологічної реабілітації постраждалих 
унаслідок терористичного акту або діяльності.

4) Міністерство енергетики та вугільної промисловос-
ті України, яке діє на підставі Указу Президента України 
від 6 квітня 2011 р. № 382/2011 «Про Положення про Мі-
ністерство енергетики та вугільної промисловості Украї-
ни»[17]. Міненерговугілля України виконує важливу роль 
у протидії терористичній діяльності, оскільки в його під-
порядкуванні  –  низка  об’єктів  підвищеної  небезпеки,  на 
яких запроваджено відповідні режимні правила. 

5) Державне агентство України з управління держав-
ними корпоративними правами та майном (далі – Агент-
ство держмайна України). Агентство держмайна України 
діє відповідно до Указу Президента України від 13 квітня 
2011 р. № 451/2011 «Про Положення про Державне агент-
ство України  з  управління  державними  корпоративними 
правами та майном» [18] і зобов’язане забезпечувати ви-
конання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізацій-
ної готовності держави в межах повноважень, визначених 
законодавством, а також розробляти та реалізовувати від-
повідно до законодавства заходи щодо дотримання інтер-
есів  держави  під  час  здійснення  зовнішньоекономічних 
операцій із товарами військового призначення і подвійно-
го використання, забезпечувати участь підприємств та ор-
ганізацій, що належать до сфери його управління, в між-
народних виставках озброєнь, військової техніки тощо.

6)  Міністерство  інфраструктури  України,  яке  діє  на 
підставі Указу Президента України «Про Положення про 
Міністерство  інфраструктури  України»  [19].  Відповідно 
до зазначеного Положення на Міністерство інфраструкту-
ри України покладено широкі повноваження, в тому числі 
ті, що стосуються забезпечення ефективної протидії теро-
ристичній  діяльності.  Воно  організовує  в  межах  повно-
важень, визначених законом, здійснення заходів загальної 
безпеки  з  питань  запобігання  можливим  терористичним 
актам та актам незаконного втручання в діяльність тран-
спорту, поштового зв’язку та інфраструктури, а також веде 
їх облік та проводить аналіз.

7) Міністерство екології та природних ресурсів Укра-
їни,  яке  діє  на  підставі  Постанови  Кабінету  Міністрів 

України від 21  січня 2015 № 32 «Про  затвердження По-
ложення про Міністерство екології та природних ресурсів 
України» [20]. У сфері протидії терористичній діяльності 
Міністерство екології та природних ресурсів України пе-
реважно виконує завдання щодо проведення екологічного 
та  радіологічного  контролю  транспортних  засобів  і  ван-
тажів у пунктах пропуску через державний кордон та на 
митній  території  України,  визначення  переліку  товарів, 
які підлягають радіологічному та екологічному контролю 
в  пунктах  пропуску  через  державний  кордон  та  на мит-
ній  території України,  а  також бере участь у плануванні 
та здійсненні заходів  із запобігання виникненню надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного характеру і 
реагування на них.

8)  Міністерство  аграрної  політики  та  продовольства 
України,  яке  діє  відповідно  до  Указу Президента  Украї-
ни вiд 23 квітня 2011 р. № 500/2011 [21]. Його діяльність 
спрямована на забезпечення продовольчої безпеки держа-
ви, ветеринарної медицини, безпечності харчових продук-
тів, у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав 
на  сорти  рослин,  земельних  відносин  та  топографо-гео-
дезичної і картографічної діяльності, лісового та мислив-
ського господарства, нагляду (контролю) в агропромисло-
вому комплексі.

9). Державна фіскальна служба України, яка забезпе-
чує формування та реалізацію державної політики у сфері 
боротьби з правопорушеннями в процесі застосуванні по-
даткового  та  митного  законодавства,  а  також  законодав-
ства з питань сплати єдиного внеску.

Відповідно до положень ст. 4 Закону України від 20 бе-
резня 2003 р. «Про боротьбу з тероризмом» [1] до участі 
в антитерористичних операціях за рішенням керівництва 
антитерористичної  операції  можуть  бути  залучені  з  до-
триманням вимог вітчизняного законодавства й інші цен-
тральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місце-
вого самоврядування, підприємства, установи, організації 
незалежно  від  підпорядкованості  і  форми  власності,  їх 
посадові особи, а також громадяни за їхньою згодою. Вка-
зані суб’єкти складають четвертий рівень суб’єктів анти-
терористичної діяльності.

Підкреслимо,  що  загальну  координацію  діяльності 
суб’єктів  боротьби  з  тероризмом  у  запобіганні  терорис-
тичним актам щодо державних діячів, критичних об’єктів 
життєзабезпечення  населення,  об’єктів  підвищеної  не-
безпеки, актам, що загрожують життю і здоров’ю значної 
кількості людей, та їх припинення здійснює Антитерорис-
тичний центр (далі – АТЦ), який є постійно діючим орга-
ном при Службі безпеки України. Порядок створення та 
правовий статус цього органу визначено Законом України 
«Про боротьбу з тероризмом» [1] та указами Президента 
України вiд 11 грудня 1998 р. № 1343/98 «Про Антитеро-
ристичний центр» [22] та вiд 14 квітня 1999 р. № 379/99 
«Про Положення про Антитерористичний центр  та його 
координаційні  групи  при  регіональних  органах  Служби 
безпеки України» [23]. У своїй діяльності АТЦ керується 
Конституцією України, законами України, актами Прези-
дента України та Кабінету Міністрів України.

Визначені  Законом  України  від  20  березня  2003  р. 
«Про боротьбу з тероризмом» [1] завдання, які висувають-
ся  перед  Антитерористичним  центром  Служби  безпеки 
України,  деталізуються  Указом  Президента  України  від 
14 квітня 1999 р. № 379/99  [23]  і полягають у:  збиранні 
в установленому порядку, узагальненні, аналізі та оцінці 
інформації  про  стан  і  тенденції  поширення  тероризму  в 
Україні  та  за  її  межами;  у  розробленні  концептуальних 
засад  та  програм  боротьби  з  тероризмом,  рекомендацій, 
спрямованих  на  підвищення  ефективності  заходів  щодо 
виявлення  й  усунення  причин  та  умов,  які  сприяють 
вчиненню  терористичних  актів  та  інших  злочинів,  здій-
снюваних  з  терористичною  метою,  формування  планів 
запобігання  терористичним  проявам  та  їх  припинення; 
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організації  і  проведенні  антитерористичних  операцій  та 
координації діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом; 
організації і проведенні командно-штабних і тактико-спе-
ціальних навчань та тренувань; взаємодії зі спеціальними 
службами, правоохоронними органами іноземних держав 
та міжнародними організаціями з питань боротьби з теро-
ризмом; участі у підготовці проектів міжнародних догово-
рів України; підготовці і поданні в установленому порядку 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у 
сфері  боротьби  з  тероризмом;  фінансуванні  проведення 
суб’єктами, які ведуть боротьбу з тероризмом, антитеро-
ристичних операцій; здійсненні заходів щодо запобігання, 
виявлення та припинення терористичної діяльності. 

Суб’єкти,  безпосередньо  задіяні  в  протидії  терориз-
му відповідно до положень Закону України від 20 берез-
ня 2003 р. «Про боротьбу з тероризмом» [1], зобов’язані: 
а) взаємодіяти з метою припинення злочинної діяльності 
осіб, причетних до тероризму, в тому числі міжнародно-
го, фінансування, підтримки чи вчинення терористичних 
актів  та  злочинів,  учинених  з  терористичною метою;  б) 
здійснювати  обмін  інформацією  щодо:  заволодіння  чи 
виникнення  загрози  заволодіння  терористичними  група-
ми  (терористичними організаціями)  зброєю, вибуховими 
речовинами,  іншими засобами масового ураження; пере-
тинання державного кордону України її громадянами, іно-
земцями та особами без громадянства з метою вчинення 
терористичних актів; виявлених у пасажирів проїзних до-
кументів, що дають право на проїзд у транспортних засо-
бах міжміського та міжнародного сполучення, з ознаками 
підроблення;  використання  чи  загрози  використання  те-
рористами, терористичними групами чи терористичними 
організаціями засобів зв’язку та комунікаційних техноло-
гій; в) сприяти забезпеченню ефективного прикордонного 
контролю,  контролю  за  видачею  документів, що  посвід-
чують особу, та проїзних документів з метою запобігання 
їх фальсифікації, підробленню або незаконному викорис-
танню; г) запобігати діям або пересуванню терористів, те-
рористичних груп чи терористичних організацій, а також 
осіб,  які  підозрюються  у  вчиненні  терористичних  актів 
або причетності до міжнародних терористичних груп чи 
організацій; д) припиняти спроби іноземців, щодо яких є 

дані  про  їх  причетність  до  міжнародних  терористичних 
груп чи організацій, здійснювати транзитний проїзд через 
територію України.

Слід окремо підкреслити, що питання координації ан-
титерористичної діяльності різних органів державної вла-
ди вирішуються переважно на підзаконному рівні шляхом 
прийняття  спільних  наказів.  Однак  такі  накази  здебіль-
шого мають режим обмеженого доступу,  з огляду на що 
неможливо  оцінити  рівень  ефективності  нормативного 
регулювання  спільних  антитерористичних  заходів  у  до-
слідженні, яке носить відкритий характер.

У  системі  суб’єктів публічної  адміністрації,  задіяних 
у  забезпеченні  запровадження  адміністративно-правово-
го режиму АТО, функціонує Рада національної безпеки і 
оборони України (далі – РНБО), яка відповідно до Консти-
туції України є координаційним органом з питань націо-
нальної безпеки і оборони при Президентові України [24]. 

Проведене  дослідження  дає  змогу  зробити  висновок 
про  розгалужену  систему  суб’єктів,  задіяних  у  забезпе-
ченні адміністративно-правового режиму АТО. В цілому 
систему суб’єктів, задіяних у реалізації адміністративно-
правового режиму АТО, можна класифікувати  за декіль-
кома  критеріями.  Зокрема,  з  огляду  на  функціональну 
спрямованість  діяльності  суб’єкта  виділяються  держав-
ні  (публічні),  до  яких  належать  органи  виконавчої  вла-
ди,  правоохоронні  органи  державної  влади  і  недержавні 
(громадські)  –  громадські  організації,  волонтерські  рухи 
та об’єднання. С.А. Трофімов у своєму дослідженні про-
блематики визначення системи адміністративно-правових 
засобів протидії тероризму наголошує на необхідності за-
лучення  громадських організації  та  рухів до проведення 
АТО, «оскільки  тероризм  завжди має  соціальне підґрун-
тя» [5, с. 160]. У Законі України «Про боротьбу з терориз-
мом» органи, задіяні у проведенні АТО, класифіковано за 
спеціалізованою приналежністю  і  поділено  на  суб’єктів, 
повноваження  яких  безпосередньо  спрямовані  на  бо-
ротьбу  з  тероризмом  (АТЦ  та  його  координаційні  групи 
при регіональних органах Служби безпеки України), і на 
суб’єктів, які можуть за необхідності долучатися до про-
ведення АТО (наприклад, Міністерство внутрішніх справ 
України, Управління державної охорони України тощо). 
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МАЙНОВИЙ ПОДАТОК – ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК 
ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Нестеренко А.С.,
д.ю.н., професор кафедри

адміністративного та фінансового права
Національний університет «Одеська юридична академія»

 
Оподаткування майна, яке нині представлене транспортним податком, є важливим каналом надходжень до місцевих бюджетів 

та характеризується перспективністю. Відсутність чіткого механізму оподаткування транспортного податку обумовлює актуальність і 
складність наукових досліджень майнового оподаткування в Україні. У статті проводиться науково-правовий аналіз майнового податку  
в Україні – транспортного податку на сучасному етапі розвитку податкової системи України та визначення позитивних результатів, змін, 
які відбулися останнім часом.

Ключові слова: майнові податки, система оподаткування, транспортний податок, місцеві бюджети.

Нестеренко А.С. / ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ – ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ  
БЮДЖЕТОВ В УКРАИНЕ / Национальный университет «Одесская юридическая академия», Украина

Налогообложение имущества, которое сейчас представлено транспортным налогом, является важным каналом поступлений в 
местные бюджеты и характеризуется перспективностью. Отсутствие четкого механизма взимания транспортного налога обусловливает 
актуальность и сложность научных исследований имущественного налогообложения в Украине. В статье проводится научно-правовой 
анализ имущественного налога в Украине – транспортного налога на современном этапе развития налоговой системы Украины и опре-
деления положительных результатов, изменений, которые произошли в последнее время.

Ключевые слова: имущественные налоги, система налогообложения, транспортный налог, местные бюджеты.

Nesterenko A.S. / PROPERTY TAX – MOTOR VEHICLE TAX AS A BASIS FOR THE FUNCTIONING OF LOCAL BUDGETS IN 
UKRAINE / National University «Odessa Law Academy», Ukraine

Taxation of property, which is now represented by the transport tax is an important channel for local revenues and is characterized by sus-
tainability. The absence of a clear mechanism for tax vehicle tax makes the urgency and complexity of research of property taxation in Ukraine. 
Uncontested, the appearance of the property tax as vehicle tax in the tax system of Ukraine, raises many questions and clarifications. Since, 
the end is not clear to the purpose of the legislator, filling revenues of local budgets or it’s all the same «luxury tax»? Or is it the vehicle owners 
incentives to purchase cars with the least impact on the environment or road surface? This fact is obvious application of the tax on the principle of 
social justice. In the article the scientific and legal analysis of property tax in Ukraine – vehicle tax at the current stage of development of Ukraine’s 
tax system and the definition of positive results, changes have taken place recently.

Key words: property taxes, taxation, vehicle tax, local budgets.

Останні  тенденції  розвитку  податкової  системи  свід-
чать  про  значне  посилення  напрямку майнового  оподат-
кування в Україні. Повністю вкладаються в цю тенденцію 
законодавчі зміни, які відбулися 28 грудня 2014 року, що 
«оформили» останню податкову реформу. Так, значно роз-
ширена база оподаткування нерухомого майна за рахунок 
нежитлової нерухомості та трансформовано збір за першу 
реєстрацію транспортних  засобів у класичний майновий 
податок  –  транспортний.  Майнове  оподаткування  має 
ряд  переваг  відносно  оподаткування  доходів  чи  опера-
цій. Звичайно, оскільки майнові податки на сьогодні від-
несено до місцевих,  то частково подолання прогалин чи 
колізій  правового  регулювання  буде  залежати  від  якості 
рішень місцевих рад про  їх встановлення на відповідній 
території.  Оподаткування  майна,  яке  нині  представлене 
податком  на  землю,  податком  на  нерухоме  майно,  від-
мінне від земельної ділянки та транспортним податком є 
важливим каналом надходжень до місцевих бюджетів та 
характеризуються перспективністю. Відсутність практики 
оподаткування новим транспортним податком обумовлює 

актуальність і складність наукових досліджень майнового 
оподаткування в Україні. На теоретичному рівні відсутній 
єдиний підхід до використання понятійного апарату щодо 
оподаткування транспортних засобів. Комплексних праць, 
присвячених аналізу правового механізму транспортного 
податку,  який  нещодавно  з’явився  в  податковій  системі 
України, на рівні окремих монографічних досліджень та-
кож поки що немає. 

Податок  на  майно  та  його  справляння  на  території 
України  в  сучасних  умовах  є  досить  актуальною  та  не-
достатньо  дослідженою  темою.  Дослідженню  окремих 
питань  майнового  оподаткування  присвячені  праці  та-
ких  вітчизняних  та  зарубіжних  вчених  як  О.  О.  Багрій,  
Ж. С. Берегова, Г. М. Білецька, Г. В. Долга, О. О. Коваль, 
А.  С.  Кравчун,  І.  Є.  Криницький,  М.  П.  Кучерявенко,  
А. Ю. Мацкевич, В. М. Мельник, Е. Б. Павленко, О. В. По-
катаєва, Л. А. Рябуш, М. М. Трещев та інші.

Метою статті є у науково-правовий аналіз майнового 
податку в Україні – транспортного податку на сучасному 
етапі розвитку податкової системи України та визначення 
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позитивних результатів,  змін,  які  відбулися останнім ча-
сом.

В  умовах  ринкових  відносин  проблеми  розвитку  по-
даткового  законодавства  мають  суттєве  значення.  Важ-
ливе  місце  при  цьому  займає  закріплення  принципів  та 
підстав  оподаткування.  Це  відноситься  до  всіх  об’єктів 
оподаткування, але найбільш перспективним є підсилення 
ролі  оподаткування майна. Особливий  інтерес оподатку-
вання майна становить у зв’язку із прийняттям 28 грудня 
2014 року Закону України № 71-VIII «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України  та деяких  законодавчих 
актів України щодо податкової реформи», яким було вне-
сено  зміни  до  Податкового  кодексу  України  (далі  –  ПК 
України),  внаслідок чого нововведенням  є  транспортний 
податок, а тому практика його справляння в Україні від-
сутня. Законодавець досить лаконічно врегулював даний 
податок, а тому існує достатня кількість неврегульованих 
питань.  Також,  як  вже  зазначалось,  відсутні  наукові  до-
слідження  цього  питання.  У  сучасних  умовах  розвитку 
суспільства в Україні значними темпами зростає кількість 
транспортних засобів, тому необхідною умовою для нор-
мального функціонування вітчизняної податкової системи 
є оподаткування таких транспортних засобів.

Перш ніж почати  аналізувати чинні  зміни у податко-
вому законодавстві, слід звернути увагу на те, що законо-
давець відмежовує ці податки в окрему групу «майнових 
податків», які є місцевими та прямими. У розрізі об’єктів 
оподаткування з притаманними їм джерелами сплати важ-
ливим  є  поділ  податків  на  доходно-прибуткові,  на  спо-
живання, на майно та на капітал. Не зосереджуючи увагу 
на всіх об’єктах, визначимо лише майно. Оподаткування 
власників  транспортних  засобів  за  часів  незалежності  в 
Україні зазнавало кількох радикальних змін. Так, до при-
йняття  ПК  України  тривалий  час  справлявся  податок  із 
власників транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів [3].  Із прийняттям ПК України податок 
із  власників  транспортних  засобів  та  інших  самохідних 
машин і механізмів як майновий податок було скасовано 
й уведено в дію інший платіж – збір за першу реєстрацію 
транспортних засобів. До 2015 року Розділ VII ПК Укра-
їни  встановлював  єдиний  загальнодержавний  платіж  з 
власників транспортних засобів – збір за першу реєстра-
цію  транспортного  засобу,  яка  здійснювалась  відповідно 
до ст. 34 Закону України «Про дорожній рух» [9]. Оскільки 
однією із ознак майнового податку є періодичність, що пе-
редбачає його сплату протягом усього періоду перебуван-
ня об’єкта оподаткування у власності платника податку, а 
зазначений  збір  сплачувався  одноразово юридичними  та 
фізичними  особами,  які  здійснювали  першу  реєстрацію 
в Україні транспортних засобів, виникла потреба подаль-
шого реформування даного виду збору. Змінами, внесени-
ми  Законом України  від  28  грудня  2014  року №  71-VIIІ 
«Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та 
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  податкової  ре-
форми» до ПК України запроваджено місцевий податок на 
майно,  який  складається  з  транспортного податку, плати 
за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки. Справляння транспортного податку від-
тепер передбачено ст. 267 ПК України. Транспортний по-
даток – це податок, який є новим податком для громадян 
України з точки зору «податку на розкіш», що не є новим 
для європейської практики. Так, у європейській практиці 
оподаткування транспортних засобів є певні тенденції, у 
яких  відображається  прагнення  законодавця  реалізувати 
принцип соціальної справедливості майнового оподатку-
вання та вдалого поєднання фіскальної й стимулювальної 
функцій майнових податків. Головна ідея – стимулювати 
власників  транспортних  засобів придбавати  автомобілі  з 
найменшим впливом на навколишнє середовище або до-
рожнє  покриття,  у  зв’язку  із  чим  як  база  оподаткування 
використовуються  такі  параметри  транспортного  засобу, 

як обсяг викидів вуглекислого газу, об’єм або потужність 
двигуна, маса [4, c. 46; 5, c. 203]. Українське законодавство 
також  базується  на  принципі  соціальної  справедливості, 
під якою визначають установлення податків  і зборів від-
повідно до платоспроможності платників податків [7]. По-
няття справедливості в оподаткуванні не стабільне, зазнає 
змін у  зв’язку  зі  змінами в  соціально-політичних проце-
сах. Дискусійність проблеми справедливості оподаткуван-
ня  зумовлена  крайньою  суб’єктивністю  ідеї  справедли-
вості  загалом,  а  також  різним  розумінням  її  заможними 
та  незаможними  верствами населення.  Історія  оподатку-
вання  й  теорії  податків  свідчить, що поняття  податкової 
справедливості мало зовсім різний зміст на різних стадіях 
розвитку суспільства [6, c. 192]. Принцип справедливості 
напряму пов’язано з платником податку. Щодо платників 
транспортного  податку  то  ними  є  фізичні  та  юридичні 
особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані 
в  Україні  згідно  з  чинним  законодавством  власні  легко-
ві  автомобілі,  які  використовувалися  до  5  років  і  мають 
об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. Таким чином, 
платниками є саме власники автомобілів, а не орендарі та 
ті, хто використовує авто на підставі генеральної довіре-
ності. Отже законодавець не дає приводу для підвищення 
вартості послуг за надання автомобіля в оренду. Також за-
конодавець стимулює власника нести відповідальність за 
свою власність і, тим самим, даним податком стимулює до 
переоформлення продажу автомобіля належним чино, що, 
в  свою  чергу,  веде  до  отримання  державою  додаткових 
грошових коштів при переоформленні автомобіля. Другим 
елементом правового механізму податку є об’єкт оподат-
кування, оскільки саме об’єкт оподаткування, пов’язаний 
із платником податку або його діяльністю, вимагає реалі-
зації всіх складових податкового обов’язку. Законодавець 
прив’язує  об’єкт  оподаткування  транспортним  податком 
до  часу  використання  автомобіля,  а  не  до  року його  ви-
пуску, що здається не зовсім логічним. Адже такий спосіб 
є більш складним для обчислення. До того ж фізична осо-
ба, яка купує відносно новий автомобіль, зможе дізнатися 
час його експлуатації лише зі слів попереднього власника 
чи  даних  технічного  паспорта.  Водночас  керуватися  по-
трібно часом реєстрації  автомобіля,  а  не  роком його  ви-
пуску. Ставка податку встановлюється з розрахунку на ка-
лендарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий 
автомобіль, що є об’єктом оподаткування транспортного 
податку. Дана норма розповсюджується на кожен автомо-
біль, який знаходиться у власності фізичної особи. Таким 
чином,  особа,  яка  володіє  декількома  автомобілями,  що 
підлягають  оподаткуванню,  повинна  платити  транспорт-
ний  податок  за  кожен  автомобіль.  На  нашу  думку,  така 
ставка  не  зовсім  відповідає  принципам  справедливості 
та пропорційності оподаткування, оскільки різні об’єкти 
оподаткування транспортним податком мають різну ціну, 
що, на наш погляд, слід враховувати.

Слід також звернути увагу і на обчислення суми подат-
ку з об’єкта оподаткування фізичних осіб, яке здійснюєть-
ся контролюючим органом за місцем реєстрації платника 
податку.  Податкове  повідомлення-рішення  про  сплату 
суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надси-
лаються платнику податку контролюючим органом за міс-
цем його реєстрації до 1 липня року базового податкового 
(звітного)  періоду  (року).  Цікавим  є  момент  –  виходячи 
з  трактовки  закону, фізичні  особи  сплачують  транспорт-
ний податок передплатою за звітний рік. Тому у випадку 
продажу автомобіля після сплати транспортного податку, 
він не перераховується  і поверненню не підлягає. Таким 
чином новий власник автомобіля повторно сплатить тран-
спортний податок з моменту придбання автомобіля. Щодо 
платника податку – юридичної особи, то вона самостійно 
обчислює суму податку станом на 1 січня звітного року і 
до  20  лютого  цього ж  року  подає  контролюючому  орга-
ну  за  місцем  реєстрації  об’єкта  оподаткування  деклара-
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цію  за  формою,  встановленою  у  порядку,  передбаченою  
ст. 46 ПК України, з розбивкою річної суми рівними част-
ками  поквартально.  Відповідно  до  роз’яснення  Держав-
ної  фіскальної  служби  України  від  28  січня  2015  року  
№  2444/7/99-99-17-04-01-17  [8]  до  затвердження  форми 
податкової звітності юридичним особам – платникам по-
датку пропонується до 20 лютого 2015 року задекларувати 
об’єкти оподаткування, використовуючи Розрахунок суми 
збору за першу реєстрацію транспортних засобів, затвер-
джений Наказом Міністерства доходів і зборів України від 
05 грудня 2013 року № № 767 «Про затвердження форми 
Розрахунку  суми  збору  за  першу  реєстрацію  транспорт-
них засобів» [10, c. 47].

Жодних  пільг  зі  сплати  транспортного  податку  зако-
нодавством  не  передбачено. Однак,  зважаючи  на  значну 
вартість автомобілів, які підлягають оподаткуванню тран-
спортним  податком,  не  вважаємо  за  доцільне  введення 
будь-яких пільг. Дана норма  стосується  лише 17 300  ав-
томобілів в Україні за загальної кількості зареєстрованих 
авто  в  країні  понад  1,3  млн.  Тобто  оподаткування  авто-
транспортних засобів торкнеться лише 1,3 % автомобілів. 
Однак,  незважаючи  на  незначну  кількість  транспортних 
засобів, що підлягають оподаткуванню, його справляння 
є економічно доцільним для місцевих бюджетів з огляду 
на  ставку  податку,  яка  становить  25  000  грн.  Слід  звер-
нути увагу на об’єктивні аргументи, які вказують на не-
справедливість  його  введення  у  систему  оподаткування, 
а  саме:  по-перше,  значна  частина  автомобілів  преміям-
класу мають двигуни меншого об’єму, ніж 3000 куб. см. 
завдяки новітнім технологіям, але вони вважаються еліт-
ними, адже коштують дуже дорого. Серед таких автомобі-
лів можна назвати BMW X5, Mercedes-Benz ML, Porsche 
Macan,  Cayenne,  Panamera,  Range  Rover  Sport;  по-друге, 
якщо  податок  є  кроком  до  оподаткування  «розкоші»,  то 
незрозумілим є, чому ані яхти, ані приватні літаки не об-
кладаються транспортним податком? У світовій практиці 
саме з метою забезпечення дохідної частини місцевих бю-
джетів  оподаткування  забезпечується  за  рахунок  товарів 
немасового  попиту,  зареєстрованих  на  території  певної 
адміністративно-територіальної одиниці, – літаків, верто-
льотів, яхт, катерів, легкових автомобілів представницько-
го класу. Власниками вищезазначеного майна є саме пред-
ставники заможних верств населення. 

Сучасні  науковці,  аналізуючи  характеристику  право-
вого механізму транспортного податку, намагаються розі-
братися з тими питаннями, які виникли при встановлен-
ні даного податку,  а  саме пропонується використовувати 
різні бази оподаткування  (залежно від виду об’єкта опо-
даткування):  щодо  наземних  транспортних  засобів,  що 
мають двигуни внутрішнього згорання, – обсяг циліндрів 
двигуна; щодо транспортних засобів з електродвигунами, 
з  гібридними  двигунами,  а  також  яхт,  суден  вітрильних, 
моторних  човнів  і  катерів,  водних  мотоциклів  –  потуж-

ність двигуна; щодо водних транспортних  засобів у разі 
відсутності двигуна – довжина корпусу [6, c. 194]. Бере-
зовська С. В. пропонує змінити ставку транспортного по-
датку  та  його  об’єкт  оподаткування  (наприклад, шляхом 
встановлення об’єктом оподаткування не вік та об’єм ци-
ліндру двигуна легкового автомобілю, а його вартість) для 
того, щоб  збільшити  коло платників  цього податку,  і,  як 
результат, – збільшити обсяг надходжень від нього до бю-
джетів місцевого самоврядування [1, c. 90]. Інші науковці 
вважають  за  доцільне  використовувати міжнародний до-
свід,  а  саме  пропонують  покласти  тягар  оподаткування 
транспортних  засобів  на  власників  дорогих  автомобілів 
(включаючи яхти, літаки) шляхом запровадження прогре-
сивної шкали оподаткування [2, c. 704]. Такі думки заслу-
говують на увагу та можуть бути використані у подальшо-
му реформуванні даного місцевого податку. 

Безспірно,  поява  такого  майнового  податку  як  тран-
спортний  податок  у  системі  оподаткування України,  ви-
кликає безліч питань і роз’яснень, оскільки не зрозуміло, 
яку  мету  переслідує  законодавець:  наповнення  дохідної 
частини місцевих бюджетів чи це все ж «податок на роз-
кіш»? Або це стимулювання власників транспортних засо-
бів до придбання автомобілів з найменшим впливом на на-
вколишнє середовище або дорожнє покриття? При цьому 
очевидним залишається факт застосування даного подат-
ку  з  дотриманням  принципу  соціальної  справедливості. 
Таким чином, слід доопрацьовувати чинне податкове зако-
нодавство щодо транспортного податку, оскільки ним не 
передбачено  порядку  перерахування  та  повернення  над-
мірно сплачених коштів у разі втрати права власності на 
об’єкт оподаткування після сплати податку. Відповідно до 
ст. 267 ПК України об’єктом оподаткування є легкові ав-
томобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм 
циліндрів двигуна понад 3000 куб.  см. Трактуючи поло-
ження цієї статті, можна зробити висновок, що під об’єкт 
оподаткування підпадають тільки ті автомобілі, об’єм ци-
ліндрів двигуна яких перевищує 3000 куб. см.,  а легкові 
автомобілі, об’єм циліндрів двигуна яких становить 3000 
куб. см. – не є об’єктами оподаткування транспортним по-
датком. Тому вважаємо  за необхідне  внести  зміни до  ст. 
267 ПК України та викласти її в такій редакції: «Об’єктом 
оподаткування є легкові автомобілі, які використовували-
ся до 5 років  і мають об’єм циліндрів двигуна 3000  або 
більше куб. см.». Також слід відмітити, що поряд із роз-
ширенням податкових доходів місцевого самоврядування 
залишилися і недоліки, а саме: відсутність права органів 
місцевого  самоврядування  самостійно  визначати  ставки 
місцевих податків, оскільки такі ставки фіксовано визна-
ченні ПК України,  тобто фактично державою; платники, 
ставка  транспортного  податку  та  об’єкт  оподаткування 
стосуються невеликого кола платників і тому надходження 
його до бюджетів у містах будуть незначними, а в селах та 
селищах – взагалі можуть бути відсутні. 
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ІНФЛЯЦІЙНИЙ ПОДАТОК: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Перепелиця М.О.,
д.ю.н., професор кафедри фінансового права

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Головним завданням статті є доведення висновку стосовно того, що інфляція, яка існує у будь-якому сучасному суспільстві, не є аб-
страктним та стихійним явищем, а виступає цілком конкретним податковим платежем, що відповідає практично всім ознакам та структурі 
податку та сплачується за рахунок коштів платників. При цьому небезпека інфляційного податку проявляється в таємності його сплати 
та неможливості ідентифікування для суспільства.

Ключові слова: інфляція, інфляційний податок, податок, грошова маса, платник, обов’язковість сплати, безумовність, індивідуальна 
безоплатність, перерозподіл доходів, форма оподаткування.

Перепелица М.А. / ИНФЛЯЦИОННЫЙ НАЛОГ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ / Национальный юридический университет имени Ярослава 
Мудрого, Украина

Главной задачей статьи является обоснование вывода о том, что инфляция, которая существует в настоящее время в любом совре-
менном обществе, не является абстрактным, стихийным явлением, а вполне конкретным налоговым платежом, который соответствует 
практически всем признакам и структуре налога и уплачивается за счёт средств плательщиков. При этом опасность инфляционного 
налога проявляется в том, что он является тайным и тяжело идентифицируемым для общества.

Ключевые слова: инфляция, инфляционный налог, налог, денежная масса, плательщик, обязательность уплаты, безусловность, 
индивидуальная безвозмездность, перераспределение доходов, форма налогообложения. 

Perepelitsa M.A. / THE INFLATION TAX: CONCEPT AND CHARACTERS / Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
In the article the main objective is to bring a conclusion to the effect that the inflation that exists in any modern society is not some abstract 

and spontaneous phenomenon, and appears quite specific tax payment that meets almost all the attributes and structure of tax and is paid at the 
expense of payers. Thus the risk of inflation tax secrecy evident in its inability to identify and paying for society.

Inflation is one of the most acute problems of modern economy and Ukraine. Its consequences are negative, so prejudicial to the whole 
society. This appears to create tension in production and consumption, the devaluation of labor results in destruction of savings of individuals and 
entities, preventing the investment activity, and in general, the fall in quality of life. But inflation includes yet another danger. Few people think 
about the fact that at its core inflation is a specific tax payment. The inflation tax as well as any other tax, can be defined as mandatory, individually 
gratuitous payment levied from organizations and individuals in the form of expropriation of funds belonging to them by right of ownership or use. 
The only difference is that the legislature did not include the payment of the tax system and the Ukraine because most people do not perceive it 
as such. But unlike all other taxes with inflation tax natural and legal persons encounter almost every day and every day of his pay. In this regard, 
the inflation tax inflicts substantial damage to more business people regardless of their functions relative to other mandatory payments. Based on 
the foregoing, this problem is important and urgent.

In order to prove the nature of the inflation tax payment in this article inflation was analyzed through content category and its tax attributes. 
First, the tax is free of charge and is characterized by individual unilateral nature of its setting and payment. This means that the taxpayer does 
not receive anything in place; State in respect of the taxpayer, there are no individual liability. If this sign design on the inflation payment, it be-
comes clear that if such payment occurs individual gratuitousness and one-sided. When the taxpayer pays for goods or services higher price 
as he instead receives nothing. It also does not generate any counter obligations by the state. Secondly, the tax payment is characterized as a 
diversion. This means that specific known to meet the objectives of which is spent on individual income tax. Formed as if impersonal monetary 
fund state. The inflation tax is also inappropriate. Paying this tax in the form of increased prices for goods or services and few think of where the 
money goes, and most importantly – how they are used. Third, the tax payment is required. Binding provided tax coercive power of the state and 
indicates that payment of taxes is not voluntary and coercive. Understood that the inflation payment is also characterized by this sign. Mandatory 
payment inflation also well provided with coercive power of the state. Evade paying it impossible. Moreover, the state in law enshrines guarantees 
impossibility evasion inflation tax. This is reflected in the regulation of the institute of transfer pricing. Fourth, the introduction of tax in the budget 
is in cash. This provision entirely relates to the inflation payment. The buyer did not have the option of paying as sometimes still the taxpayer who 
has an appropriate and complex tax law in the performance of tax obligation: the right to benefits about paying it if there are suitable grounds; the 
right to tax deferral or installments, the tax compromise, tax etc. bail.

Key words: inflation, inflation tax, the tax money supply, payer, paying binding, unconditional, individual gratuitousness, income redistribu-
tion, form of taxation.

У  сучасному  світі  практично  немає  країни,  яка  б  у 
тому чи іншому ступені не стикалася з таким явищем як 
інфляція. Інфляція є однією з найбільш гострих проблем 
і економіки України. Її наслідки є негативними, тому що 
наносять  шкоду  всьому  суспільству.  Це  проявляється  у 
створенні  напруженості  у  виробництві  та  споживанні,  у 
знеціненні результатів праці, у знищенні заощаджень фі-
зичних та юридичних осіб, у перешкоджанні здійсненню 
інвестиційної  діяльності,  а  в  цілому  –  у  падінні  якості 
життя людей. Але інфляція містить у собі ще й іншу не-
безпеку. Мало хто з людей замислюється над тим, що за 
своєю  суттю  інфляція  є  специфічним податковим плате-
жем. Інфляційний податок, так само як і будь-який інший 
податок, можна визначати як обов’язковий, індивідуально 
безоплатний платіж, що справляється з організацій та фі-
зичних  осіб  у формі  примусового  відчуження  грошових 
коштів, що  належать  їм  на  праві  власності  або  користу-
вання. Різниця тільки у тому, що законодавець не включає 

цей платіж у податкову систему України, і тому більшість 
людей не сприймають його у такому вигляді. Але, на від-
міну від всіх інших податків, з інфляційним податком фі-
зичні та юридичні особи стикаються майже кожен день і 
кожен день його сплачують. У зв’язку із цим, інфляційний 
податок наносить суттєву шкоду господарський діяльнос-
ті людей незалежно від роду їх діяльності. На основі ска-
заного вважаємо цю проблему важливою та актуальною. 
Для  того,  щоб  обґрунтувати  зазначений  висновок  буде 
правильним  дослідити  інфляційний  платіж,  спираючись 
на аналіз ознак, структури та функцій податку взагалі.

Проблемі інфляції, інфляційного податку приділялась 
значна увага в економічній та фінансовій науках у роботах 
таких вчених як М. Ротбард, Л. Мізес, К. Менгер, В. О. Єфі- 
мов, В. Ю. Катасонов, Р. Пол та ін. Всі вони розглядали ін-
фляційний податок як негативне явище у фінансовій сис-
темі будь-якої держави, досліджували його з різних боків 
і приходили практично до однакових висновків. Це дозво-
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лило їм виробити і запропонувати відповідні корисні про-
позиції щодо усунення або хоча б зменшення інфляційних 
процесів у суспільстві.

Метою статті  є обґрунтування того висновку, що  ін-
фляція не є абстрактним економічним явищем, яке вини-
кає невідомо звідки та не має своєї структури та ознак, а 
є цілком конкретним податковим платежем, що має свою 
форму,  зміст та ознаки,  і  за своєю суттю є податком.  Ін-
фляція – це саме податок, а не будь-який інший грошовий 
платіж (мається на увазі – збір або мито), тому що в обмін 
на його сплату людина нічого не отримує, як це має місце 
при сплаті збору або мита. Якщо ж виходити з такого кла-
сифікаційного критерію податків  як форма оподаткуван-
ня,  то  інфляційний податок  є непрямим платежем,  тягар 
від сплати якого найбільше відчувають на собі виробники, 
споживачі, а у кінцевому вигляді – все суспільство.

За  однією  з  версій  термін  «інфляція»  (від  лат. 
«inflation» – «надування») вперше почали вживати в Пів-
нічній Америці в період громадянської війни 1861-1865 рр 
[1, с. 27]. Однак розуміло, що це явище виникло раніше, 
і тому важко чітко прив’язувати його до конкретного часу 
або міста. Відомо, що ще у Стародавній Греції (330 р. до 
н.е.)  та  в Стародавньому  Римі  (302  р.  до  н.е.)  вже мали 
місце такі процеси. Як правило, їх причинами виступало 
псування грошей. Псування грошей мало місце тоді, коли 
держава  в  особі  владного  суб’єкта  підробляла  монети, 
виготовлення  яких  було  заборонено  приватним  особам. 
Держава таємно додавала до золота неблагородні сплави 
або  зменшувала  вагу монет. Як правило,  державний мо-
нетний двір переплавляв та чеканив наново всі монети у 
країні. Після  цього  держава  повертала  у  обіг монети,  їх 
було стільки ж, скільки і раніше, але важили вони менше. 
А заощаджені унції золота та срібла король або інший пра-
витель  витрачав на  свої  потреби. Таким чином,  держава 
постійно та безперервно знижувала так званий грошовий 
стандарт, під прапором захисту якого вводилася монопо-
лія на виготовлення монет. Владні особи розглядали псу-
вання грошей у якості звичайного їх права, а доходи, які 
вони отримували від цього «почесного» заняття, називали 
«сеньоражем». 

Але найбільш стрімким прискоренням інфляції є від-
мова від використання у якості грошей монет із золота або 
срібла у чистому вигляді  або у  вигляді  сплаву  з  іншими 
металами і перехід до паперової форми. Деякі вчені (на-
віть цілі фінансові школи) взагалі не вважають папір ре-
альними грошима. Факт взаємозв’язку випуску у обіг па-
перових  грошей  та  досить  стрімким  настанням  інфляції 
підтверджує, наприклад, наступний історичний факт. Так, 
у Франції, у XVIII ст. шотландський фінансист Джон Лоу 
запропонував  Філіпу  Орлеанському  проект  переходу  до 
грошової системи, що була заснована не на золотих гро-
шах,  а  на  паперових. Останніх можна  було  надрукувати 
скільки  хочеться,  адже мова  йшла  про  папір. Франція  у 
той час знаходилася у вкрай важкому фінансовому стано-
вищі. Річний дефіцит бюджету складав 80 млн. ліврів,  а 
загальний державний борг – 3,5 млрд. ліврів. За рахунок 
податків цю проблему вирішити було неможливо, а у борг 
ніхто грошей не давав. У 1716 році був створений спеці-
альний приватний банк, який отримав назву королівського 
та мав капітал у розмірі 6 млн. ліврів. Спочатку цей банк 
здійснював  досить  обережну  емісійну  діяльність,  тобто 
випускав паперові гроші, що були забезпечені конкретним 
золотим запасом. Але далі банк почав активно нарощувати 
випуск паперових грошей, не забезпечених золотом. Щоб 
підвищити довіру народу до паперових грошей Лоу навіть 
перетворив приватний банк у державний. Але це не вряту-
вало ситуацію. Деякі недовірливі французи вирішили все 
ж таки обміняти паперові гроші на золото банка. Першим 
це зробив герцог Бурбонський, який увіз отримане у банку 
золото на декількох каретах. У інших пред’явників папе-
рових грошей вже виникли проблеми. А тому пішли по-

гані чутки, виникла паніка. Зупинити паніку спробували 
тим, що заборонили використання золота у якості грошей 
під загрозою штрафів, позбавлення волі і навіть смертної 
кари. Але це не допомогло і все закінчилося повним зне-
ціненням паперових грошей, а королівський банк припи-
нив своє  існування. Кажуть, що після цього у французів 
на довгий час сформувалося підозріле відношення і навіть 
огидливість до паперових грошей [2, с. 457].

Хотілося  навести  цей  історичний  приклад  для  того, 
щоб одразу сказати, що інфляційні процеси завжди мають 
місце там, де є не просто гроші, а відбувається незабезпе-
чений друк грошової маси та випуск її у обіг. А таке мож-
ливе тільки у тому разі, коли гроші мають паперову форму, 
а тому їх можна друкувати «скільки душа забажає». Крім 
того,  такі  дії  доволі швидко  і  приводять  до  інфляційних 
процесів. Саме тому буде правильним погодитися із тим, 
що інфляція – це надмірне зростання грошової маси, що з 
часом призводить до її знецінення по відношенню до то-
варів та послуг (а також іншої іноземної валюти), тому що 
має місце переповнення каналів її обігу [3, с. 325].

Слід зазначити, що держава (будь-яка) завжди схильна 
до  таких  дій,  адже  зажди  є  спокуса  вирішити  проблему 
дефіциту бюджету за рахунок друкування нічим не забез-
печених грошей. Це найпростіший засіб, але вкрай неві-
рний. У  зв’язку  з цим цікавим буде погодитися  з  висно-
вком М.  Ротбарда,  який  писав, що  всі  люди  заробляють 
собі на життя продаючи корисні іншим людям товари, по-
слуги або знання. Якщо людина бажає більше споживати, 
вона повинна і більше продавати товарів та послуг, що не-
обхідні іншим. І тільки держава вирішує проблему попо-
внення своїх доходів не так, як інші. Їй достатньо знайти 
засіб, який надасть додаткову можливість просто забира-
ти у власників гроші, товари, послуги. Держава може без 
будь-якого покарання стати «фальшивомонетником» (тоб-
то «створювати гроші з нічого»). Для всіх інших людей це 
буде вважатися злочином. Державі не потрібно займатися 
продажем товарів  чи послуг  або добувати  золото –  вона 
може просто надрукувати собі грошей [1, с. 68-69]. Зазна-
чений вчений одразу ж звертав увагу на негативні наслід-
ки  таких  дій  для  всього  суспільства.  Саме  таким  чином 
держава отримує можливість присвоювати собі матеріаль-
ні ресурси таємно та без відома людей [1, с. 69]. 

Схожу  думку  висловлює  і  В. Ю.  Катасонов.  Вчений 
досить  зрозуміло  пояснює,  чому  за  допомогою  інфляції 
має місце  таємний,  важко  ідентифікований перерозподіл 
частини  сукупного  національного  доходу  країни  на  ко-
ристь окремих осіб. Інфляція – це порушення балансу між 
товарною та грошовою масами. При рості грошової маси 
темпами, що  перевищують  ріст  товарної  маси  спостері-
гається ріст цін на товари. У той час, коли нова грошова 
одиниця «випурхує» з банку, вона ще не втрачає частину 
своєї купівельної спроможності. Інфляційне «стаювання» 
коїться  поступово,  по  мірі  того,  як  ця  грошова  одиниця 
рухається по каналам обігу. У населення, що скуповує то-
вари та користується послугами, вона опиняється досить 
пізно, вже «загубивши» на шляху обігу частину своєї ку-
півельної  спроможності  (ринки  починають  реагувати  на 
нові порції грошей підвищенням цін). Таким чином, бан-
ки, що друкують гроші, опиняються у вигідному станови-
щі – вони можуть використовувати ці гроші для покупки 
товарів та активів, не сплачуючи при цьому інфляційний 
податок. Прості люди (а також компанії, що не відносять-
ся  до  категорії  монополій)  його  сплачують.  А  це  є  ще 
одним  механізмом  експропріації  на  користь  банків  (при 
чому одним  з  найнепомітніших,  важко  ідентифікованих)  
[2, с. 453]. 

Отже,  інфляція  –  це  таємний  засіб,  за  допомогою 
якого держава  (в особі уповноважених банків або  інших 
суб’єктів) перерозподіляє власність всього суспільства на 
свою користь. Саме тому  інфляція – це дуже небезпечна 
форма оподаткування суспільства. 
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Для  того,  щоб  довести  податковий  характер  інфля-
ційного платежу буде правильним розглянути його через 
категорії змісту податку та його ознак. При цьому ще раз 
звертаємо увагу на те, що  інфляційний платіж не вважа-
ється  податком  тільки  тому, що  він  не  включений  у  по-
даткову систему України на законодавчому рівні. Всі інші 
характеристики податкового платежу повністю ідентичні 
інфляційному платежу.

Під  податком  (у  науці  фінансового  права)  традицій-
но  розуміють  форму  примусового  відчуження  результа-
тів  діяльності  суб’єктів,  що  реалізують  свій  податковий 
обов’язок,  у  державну  або  комунальну  власність,  що 
вноситься  до  бюджету  відповідного  рівня  (чи  цільового 
фонду) на підставі закону (чи акта органу місцевого само-
врядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, без-
умовний, безоплатний  і  безповоротний платіж  [4,  с.  29]. 
Зупинимось на ознаках податку детальніше і розглянемо 
їх тепер у контексті інфляційного платежу. 

По-перше,  податок  характеризується  індивідуальною 
безоплатністю  та  однобічним  характером  його  встанов-
лення та сплати. Це означає, що платник не одержує нічого 
взамін; у держави відносно такого платника відсутні будь-
які  індивідуальні  зобов’язання. Кошти платника йдуть  в 
цілому  на  задоволення  суспільних  потреб.  Платник  тут 
виступає як частина суспільства, а не як окремо взята осо-
ба. Безоплатність означає, що кошти, які виплачуються як 
податок, переходять у Державний бюджет без одержання 
зустрічного відшкодування чи задоволення для платника. 
Якщо спроектувати цю ознаку на інфляційний платіж, то 
стає ясним, що і при такій сплаті має місце індивідуальна 
безоплатність та однобічний характер. Коли платник спла-
чує за товар або послугу підвищену ціну, він також замість 
цього  нічого  не  одержує.  Це  також  не  породжує  ніяких 
зустрічних  зобов’язань  з  боку  держави. Щоправда  іноді 
держава  намагається  через  механізм  індексації  доходів 
якось впливати на ці процеси, але, як свідчить практика, 
ця підтримка досить несуттєва і не покриває інфляційний 
ріст цін. 

По-друге,  податок  характеризується  як  нецільовий 
платіж. Це означає, що конкретно невідомо на задоволен-
ня яких саме цілей витрачаються надходження від окре-
мого  податку.  Формується  ніби  знеособлений  грошовий 
фонд держави. Але знов таки, в цілому, суспільство розу-
міє, що кошти акумулюються у бюджеті для задоволення 
його потреб. Це ж саме стосується й  інфляційних плате-
жів. Інфляційний податок також є нецільовим. Сплачуючи 
цей податок у вигляді підвищеної ціни за товар або послу-
ги, мало хто замислюється над тим, куди йдуть ці гроші, 
а найголовніше – як вони будуть використані. Іноді може 
виникнути  враження,  що  якщо  інфляційний  платіж  все 
одно набуває форми будь-якого податку, то може і немає 
сенсу його окремо виділяти. Але саме в такому висновку 
і ховається небезпека. Справа в тому, що, сплачуючи ко-
шти за товар або послугу, покупець окремо від непрямих 
податків (податку на додану вартість, акцизного податку) 
додаткового сплачує  інфляційний платіж, який підвищує 
ціну  (іноді  суттєво),  але  не  включається  до  будь-якого  з 
названих податків. Крім цього, що є також важливим для 
покупця – це те, що кошти сплачуються з одного джере-
ла – його власного доходу. У покупця немає окремого фон-
ду, з якого він черпав би кошти для  інфляційних виплат. 
А тому важливим є розуміння та виокремлення інфляцій-
ного платежу саме як ще одного додаткового податку, що 
включається до ціни товару або послуги.

По-третє,  податок  є  обов’язковим  платежем. 
Обов’язковість  податку  забезпечується  примусовою  си-
лою  держави  і  свідчить  про  те, що  сплата  податків  має 
не  добровільний,  а  примусовий  характер.  Зрозуміло, що 
інфляційний платіж також характеризується даною озна-
кою.  Обов’язковість  сплати  інфляційного  платежу  так 
само забезпечується примусовою силою держави. Ухили-

тися від його сплати неможливо. Більш того, держава на 
законодавчому рівні закріпила гарантії неможливості ухи-
лення від сплати інфляційного податку. Це виражається у 
регулюванні  інституту  трансфертного  ціноутворення,  де 
держава досить уважно відслідковує рівень цін, що контр-
агенти встановлюють на свої товари та послуги при укла-
денні та виконанні договорів між собою. Трансфертне ці-
ноутворення – це формування цін в операціях пов’язаних 
між собою осіб. 

По-четверте,  податок  практично  завжди  сплачується 
у  грошовій  формі  (практично  –  тому  що  законодавство 
дозволяє і натуральну форму сплати податку, але таке по-
ложення виступає як виключення). Внесення податку до 
бюджету відбувається у грошовій формі. Сплата податку 
майном чинним законодавством, за загальним правилом, 
як вже йшлося вище, не передбачена. Це положення ціл-
ком має відношення і до інфляційного платежу. У покупця 
взагалі немає права вибору щодо його сплати, як іноді все 
ж  таки  у  платника,  який  має  відповідний  комплекс  по-
даткових прав при виконанні податкового обов’язку. Так, 
платник будь-якого податку має право на пільгу щодо його 
сплати,  якщо  є  відповідні  підстави;  право  на  податкову 
відстрочку або розстрочку, податковий компроміс, подат-
кову поруку; право на сплату податку у грошовій або нату-
ральній формі тощо. Платник інфляційного податку нічо-
го подібного взагалі не має. Він потребує у відповідному 
товарі або послузі, а тому в нього немає вибору. Тому від 
сплати інфляційного податку неможливо ухилитися, змен-
шити його розмір, відстрочити, розстрочити, або сплатити 
натуральним чином. Отже, такий податок можна охарак-
теризувати  як  найбільш  вагомий  тягар  для  покупця  або 
споживача. 

Цікавою є і наступна ознака податку при розгляді  ін-
фляційного  платежу. Мова  йде  про  те,  що  податок  –  це 
вид платежу, що закріплений актом компетентного органу 
державної влади. В Україні перелік податків закріплено у 
Податковому кодексу Україні, а право на їх встановлення 
входить до повноважень виключно Верховної Ради Укра-
їни.  Цікавим  є  те,  що  суспільство  іноді  протестує,  коли 
держава підвищує податковий тиск через введення нових 
податків або підвищення базових ставок. При цьому ці пи-
тання проходять всім відому визначену законодавчу про-
цедуру – до Податкового кодексу України вносяться зміни 
або доповнення, фіскальною службою розробляються  та 
затверджуються накази та інструкції. Виникає питання – а 
на  якій  правовій  підставі  ґрунтується  законодавче  закрі-
плення  універсального  та  масштабного  підвищення  цін 
на  всі  без  виключення  товари  та  послуги  у  суспільстві? 
І чому у такій ситуації повністю відсутній протест з боку 
платників податків? Вважаємо, що справа в тому, що якби 
більшість людей розуміли, що вони мають справу не про-
сто  з  якимось  абстрактним  або  стихійним  підвищенням 
цін  на  блага,  а  з  конкретно  вираженим  інфляційним по-
датком – вони більш серйозно підходили б до цієї пробле-
ми.  Іншими словами, якби держава називала речі своїми 
іменами – вона була б вимушена заявити, що ціни вирос-
ли, тому що вводяться безліч нових податків, які включа-
ються у ціну товарів або послуг – на хліб, овочі, фрукти, 
одяг,  паливо, машини,  столи,  техніку,  послуги  перукарів 
тощо.  У  такому  разі  введення  такої  кількості  податків, 
безумовно, могло б привести до негараздів у суспільстві.  
А так – зрозуміло, що «спокійніше» називати це негатив-
не фінансове явище одним словом – інфляція. Це теж ві-
рно. Але ми зтикаємося не просто з якоюсь абстрактною 
інфляцією, а з інфляційним податком, що має свою чітко 
виражену форму та зміст і який сплачується з кишені ви-
робника або споживача, тобто платника. 

Отже, інфляційний податок відповідає ряду важливих 
ознак податку в цілому. Це – індивідуальна безоплатність, 
однобічний характер його встановлення, нецільова спря-
мованість, обов’язковість, грошова форма сплати. 
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Інфляційний  податок,  як  і  будь-який  інший  податок, 
має свою структуру. Правовий механізм податку включає 
у себе наступні елементи: основні – платник, об’єкт опо-
даткування, ставка податку, та додаткові – пільги, предмет, 
база, одиниця оподаткування, джерело сплати податку, ме-
тоди,  строки  та  способи  сплати,  бюджет  та фонд надхо-
дження податку, особливості податкового режиму, особли-
вості податкової звітності. Слід зазначити, що, безумовно, 
не всі додаткові елементи можна виокремити в інфляцій-
ному податку, але це тільки тому, що такий платіж не за-
кріплений як податок законодавчо (наприклад, такий еле-
мент як податкова звітність або особливості податкового 
режиму). Зрозуміло, що покупець-платник не виокремлює 
з ціни товару або послуги частину ціни, що складає інфля-
ційний податок, не враховує його та не веде щодо нього 
облік, а тому, відповідно, і не надає звітність. 

Але  в  структурі  інфляційного  податку  досить  чітко 
прослідковуються  основні  елементи.  Платниками  висту-
пають  покупці  та  споживачі  всіх  товарів  та  послуг,  що 
виробляються  та  надаються  у  суспільстві.  До  платників 
інфляційного податку буде правильним відносити і вироб-
ників товарів та послуг,  тому що вони для виготовлення 

необхідних предметів  та  благ  також придбавають  відпо-
відну  сировину,  інші  предмети  та  використовують  енер-
горесурси. 

Об’єктом виступають безпосередньо всі товари, предме-
ти та послуги, що виробляються та надаються у суспільстві. 
При цьому найбільш сумним є те, що інфляційний податок 
розповсюджується на всі без виключення товари та послу-
ги, як ті, що є життєво необхідними для фізичного існування 
людей, так і ті, що можна відносити до категорії розкоші. На-
віть податок на додану вартість у цьому сенсі є більш логіч-
ним, тому що, хоча він і є універсальним платежем, але все ж 
таки включає у себе і деякі пільги щодо відповідних послуг у 
суспільстві. Теж саме можна сказати і про акцизний податок. 
Ставка інфляційного податку є диференційованою, тобто за-
лежить від виду товару, або наданої послуги.

Таким чином, інфляційні платежі, з якими кожен день 
стикається  все  суспільство  (виробники  та  споживачі)  за 
своєю суттю є непрямими, «таємними» податками,  тому 
що відповідають всім ознакам та структурі податку в ці-
лому. Це досить конкретний платіж, що має свій зміст та 
форму, але, на жаль, виконує тільки негативні функції для 
країни. 
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ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
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У статті досліджено питання принципів оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві України в контек-
сті європейського інтеграційного процесу. Охарактеризовано такі принципи як верховенство права, законність, рівність усіх учасників 
адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність, офіційне з’ясування всіх обставин у справі, 
гласність і відкритість адміністративного процесу, забезпечення апеляційного й касаційного оскарження рішень адміністративного суду, 
крім випадків, установлених нормами Кодексу адміністративного судочинства України, обов’язковість судових рішень. Наголошено на 
особливостях, встановлених нормами Кодексу адміністративного судочинства України, в таких категоріях справ і виділено, як зазначені 
принципи впливають під час розгляду й вирішення подібних справ. Звернено увагу на значення принципів адміністративного судочинства 
в контексті європейського інтеграційного процесу. 

Ключові слова: адміністративний суд, нормативно-правовий акт, верховенство права, законність, рівність усіх учасників адміністра-
тивного процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність, офіційне з’ясування всіх обставин у справі, гласність і від-
критість адміністративного процесу, забезпечення апеляційного й касаційного оскарження рішень адміністративного суду, обов’язковість 
судових рішень, європейський інтеграційний процес.
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В статье исследован вопрос принципов обжалования нормативно-правовых актов в административном судопроизводстве Украины 
в рамках европейского интеграционного процесса. Охарактеризованы такие принципы как верховенство права, законность, равенство 
всех участников административного процесса перед законом и судом, состязательность сторон, диспозитивность, официальное выяс-
нение всех обстоятельств по делу, гласность и открытость административного процесса, обеспечение апелляционного и кассационного 
обжалования решений административного суда, кроме случаев, установленных нормами Кодекса административного судопроизвод-
ства Украины, обязательность судебных решений. 

Отмечены особенности, установленные нормами Кодекса административного судопроизводства Украины, в таких категориях дел и 
выделено как эти принципы влияют во время их рассмотрения и решения. Обращено внимание на значение принципов административ-
ного судопроизводства в рамках европейского интеграционного процесса. 

Ключевые слова: административный суд, нормативно-правовой акт, равенство всех участников административного процесса пе-
ред законом и судом, состязательность сторон, диспозитивность, официальное выяснение всех обстоятельств по делу, гласность и от-
крытость административного процесса, обеспечение апелляционного и кассационного обжалования решений административного суда, 
обязательность судебных решений, европейский интеграционный процесс.
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In the article the question of principles of appeal of normatively-legal acts is investigational in the administrative rule-making of Ukraine in the 
European integration process. Such principles as supremacy of right, legality, equality of all participants of administrative process before a law 
and court, contentionness of parties, non-mandatoryness are described, official finding out of all circumstances in business, publicity and open-
ness of administrative process, providing of statutory and appeal of decisions of administrative court, except the cases set by the norms of Code 
of the administrative process of Ukraine, obligatoryness of court decisions. A court applies principle of supremacy of right taking into account 
judicial practice of the European court on human rights. For example, a refuse is forbidden in the trial of administrative case in relation to the 
appeal of normatively-legal acts from reasons of incompleteness, vagueness, contradiction or absence of legislation that regulates contradictory 
relations. Investigating a concept to «legality» as to principle, scientists mark that this category is examined as ideological pre-condition of the 
legal mode of legality in the state, in other words, that public relations functioned within the framework of legality, it is necessary to realize the last 
as principle of activity of public organs, legal and natural persons. The principle investigated by us has a double action: from one side, any person, 
if her rights, freedoms and interests, are broken by an illegal normatively-legal act, can appeal to the court; from other side – even attitude of court 
and law is guaranteed toward this person, as a participant of these legal relationships. Principle of legality will be realized in the process of finish-
ing telling, is base on the personal equality of parties and autonomy and consists in confirmation a plaintiff and defendant of those circumstances, 
on what of them refer for the ground of the requirements or denials by means of certain proofs. In relation to principle of non-mandatoryness, 
then in an administrative process tests certain interference from the side of administrative court. In turn, principle of the official finding out of all 
circumstances is in case inherent to both procedure of appeal of normatively-legal acts and administrative process. Foremost, this principle is only 
in the administrative rule-making and consists in the active role of court and corrects principles of contentionness and non-mandatoryness. It is 
necessary to add to indicated, that consideration of cases in administrative courts in relation to the appeal of normatively-legal acts is conducted 
openly and is based on principles of publicity and openness. Principle of statutory and appeal of decreets finds his realization in the process of 
appeal of normatively-legal acts. Essence of providing of the indicated principle consists in that to the persons that participated in case, and also 
persons that did not participate in case, if a court decided a question about their rights, freedoms and interests a right to appeal a decreet in the 
appellate or appeal order is given. With a question in relation to principle of obligatoryness of court decisions, then a court decision in matters 
from the appeal of normatively-legal acts is accepted by the name of Ukraine and is obligatory for implementation on all her territory, and non-
fulfillment of the last pulls the responsibility set by a law. It is marked features set the norms of Code of the administrative rule-making of Ukraine 
in such categories of case and it is distinguished as the marked principles influence during their consideration and dispatch of similar cases. Paid 
attention to value of principles of the administrative rule-making in a context European integration process. 

Key words: administrative court, normatively-legal act, equality of all participants of administrative process before a law and court, conten-
tionness of parties, non-mandatoryness, official finding out of all circumstances in business, publicity and openness of administrative process, 
providing of statutory and appeal of decisions of administrative court, obligatoryness of court decisions, European integration process.

Перш за все варто звернутися до етимології самого тер-
міна «оскарження», під яким розуміють звернення до дер-
жавних органів та органів об’єднань громадян зі скаргою 
з приводу незаконності чи необґрунтованості рішень і дій 
службових осіб. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень – конституційне право осо-
би на захист  її порушеного права, свободи або  інтересу у 
сфері публічно-правових відносин [1, с. 125, 127]. І. Грибок 
визначає поняття «адміністративне оскарження» як сукуп-
ність правових норм,  які  регулюють  суспільні  відносини, 
що  виникають  у  зв’язку  з  реалізацією  особою  в  адміні-
стративному порядку права на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності  органів  виконавчої  влади  [2,  с.  53-61].  Під 
оскарженням  нормативно-правових  актів  можна  розуміти 
звернення фізичної чи юридичної особи до суду з приводу 
незаконності рішення суб’єкта владних повноважень, а про-
цедура оскарження встановлює порядок такого звернення. 

Проблемні  аспекти  розвитку  адміністративної  юс-
тиції,  сутності  адміністративного  судочинства  та  прова-
дження у окремих категоріях справ відображені у працях:  
О. Боннера, В. Бринцева,  І. Голосніченка, А. Єлістратова, 
Н. Писаренко, Н. Саліщевої, Ю. Старилова, М. Тищенка,  
Н. Хаманєвої, Д. Чечота; у роботах українських та росій-
ських  вчених-адміністративістів:  Д.  Бахраха,  В.  Гаращу-
ка,  І. Марочкіна, О. Червякової, Ю. Тихомирова;  а  також 
у доробках: В. Авер’янова, Ю. Битяка, Ю. Георгієвського,  
В. Зуй, С. Ківалова, О. Клименко, І. Коліушка, А. Комзю-
ка,  Р.  Куйбіди, О. Пасенюка, Ю. Педька,  В. Перепелюка,  
А. Руденка, О. Рябченко, О. Свиди, А. Селіванова, В. Сер-
дюка, М. Сірого, В. Стефанюка, В. Шишкіна, О. Шостенко, 
І. Шруба, С. Штогуна та ін.

Загальновідомим є факт, що в адміністративному про-
цесі відіграють важливу роль принципи права,  які не мо-
жуть існувати без принципів судочинства і навпаки, оскіль-
ки  ці  правові  явища  взаємопов’язані  й  мають  загальну 
цілеспрямованість.  Як  стверджує  В.  Городовенко,  прин-
ципами (засадами) судочинства взагалі (незалежно від га-
лузевої належності) є передбачені законодавством основні 
ідеї пов’язані метою й завданням останнього, які відбива-
ють специфіку його стадій, інститутів, особливості проце-

суальної  діяльності  суду  й  усіх  інших  учасників  процесу  
[3,  с.  125-129].  С.  Котюргін,  один  з  перших  дослідників 
проблематики принципів адміністративного процесу, сфор-
мулював дане поняття як закріплені в нормах права керівні 
ідеї, що характеризують зміст галузі, а також її окремі стадії 
й інститути [4, с. 33]. 

Слід погодитися з В. Авер’яновим, який розглядає єв-
ропейські принципи адміністративного права у 2-х значен-
нях – вузькому і широкому. У першому – це юридична аб-
стракція, яка позначає поєднання принципів європейського 
адміністративного  права  і  принципів  європейського  адмі-
ністративного простору, що були вироблені європейською 
адміністративно-правовою доктриною в процесі наближен-
ня адміністративно-правового регулювання суспільних від-
носин в європейських країнах до єдиних принципів і стан-
дартів. Що стосується другого значення, то відповідно до 
нього поняття «європейські принципи» адміністративного 
права залежно від контексту може включати принципи: а) 
вищенаведені принципи та/або права ЄС; б) окремі статутні 
принципи регіональних європейських організацій  (ОБСЄ, 
РЄ, ЄС та ін.); в) принципи міжнародного права, які набули 
уточнення  у  регіональному  контексті;  г)  принципи  діяль-
ності органів, установ та агенцій ЄС, що мають адміністра-
тивну природу та ін. [5, с. 163-165]. 

Нагадаємо,  що  у  Кодексі  адміністративного  судочин-
ства України (далі – КАС України) встановлено такі прин-
ципи адміністративного судочинства як верховенство пра-
ва,  законність,  рівність  усіх  учасників  адміністративного 
процесу  перед  законом  і  судом,  змагальність  сторін,  дис-
позитивність, офіційне з’ясування всіх обставин у справі, 
гласність і відкритість адміністративного процесу, забезпе-
чення апеляційного й касаційного оскарження рішень адмі-
ністративного суду, крім випадків, установлених нормами 
КАС  України,  обов’язковість  судових  рішень  (ст.  7  КАС 
України). Ці принципи безпосереднього впливають на про-
цедуру оскарження нормативно-правових актів. 

Аналізуючи  зміст  принципу  верховенства  права  щодо 
засади  процедури  оскарження  нормативно-правових  ак-
тів, бачимо, що згідно з ч. 1 ст. 8 КАС України людина,  її 
права,  інтереси  та  свободи  визначаються  найвищими  цін-
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ностями в державі й можуть бути захищені у судовому по-
рядку.  Фундаментом  європейського  стандарту  розвитку 
держави та справедливого судового процесу є право особи 
на звернення до суду й на справедливий судовий розгляд її 
скарги  [6,  с.  19-22].  Звернення  до  адміністративного  суду 
щодо  оскарження  нормативно-правових  актів  здійснюєть-
ся  на  підставі  Конституції  України  та  норм  КАС  України  
(ст. 99, ст. 105, ст. 107, ч. 2 ст.171, ч. 2. ст. 171-1 КАС України). 

Суд  застосовує  принцип  верховенства  права  з  ураху-
ванням судової практики Європейського суду з прав люди-
ни. Наприклад,  забороняється відмова у розгляді адміні-
стративної справи щодо оскарження нормативно-правових 
актів  з мотивів  неповноти,  неясності,  суперечливості  чи 
відсутності  законодавства,  яке  регулює  суперечливі  від-
носини. Саме на цьому акцентує увагу Європейський суд 
з  прав  людини  у  рішенні  «Вєренцов  проти України»,  де 
суть  справи  полягала  у  тому, що  гр.  Вєренцов  від  імені 
громадської організації «Вартові закону» повідомив місь-
кого голову Львова про свій намір проводити щовівторка 
з 10.30 до 13.00 пікетування перед приміщенням Прокура-
тури Львівської області протягом певного періоду. Метою 
пікетування було привернення уваги до питання корупції 
в  органах  прокуратури. Однак,  виконавчий  комітет  ради 
звернувся до суду, і суд заборонив проведення пікетуван-
ня. У цій справі Європейський суд з прав людини конста-
тував порушення статей 11, 7 Конвенції про захист прав 
людини  і  основоположних  свобод, що  спричинені  наяв-
ністю законодавчої прогалини щодо регулювання свободи 
зібрань, яка існує у законодавстві України протягом більш 
ніж двох десятиліть [7]. 

Поряд  із цим, відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 2 КАС Укра-
їни  адміністративні  суди  у  справах  з  оскарження  рішень 
суб’єктів  владних  повноважень  перевіряють,  чи  прийняті 
(вчинені) вони пропорційно, тобто з дотриманням необхід-
ного балансу між будь-якими несприятливими наслідками 
для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення 
яких спрямовані ці рішення (дії). Принцип добросовісності 
розуміється як усвідомлення суб’єктом власної сумлінності 
й чесності при дотриманні ним прав і виконанні обов’язків. 
Крім цього, орган представництва здійснює юридичну екс-
пертизу  всіх  законопроектів,  а  також  підзаконних  норма-
тивних  актів,  на  які  поширюється  вимога  державної  реє-
страції, на відповідність Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, і за результатами цієї експертизи 
готує спеціальний висновок (ч. 1 ст. 19 КАС України) [8]. 

Як вважають деякі дослідники, принцип верховенства 
права не втілюється під час оскарження нормативно-право-
вих актів, оскільки зміст принципу верховенства права по-
лягає у тому, що суд, перш за все, покликаний перевіряти, чи 
порушують рішення суб’єктів владних повноважень права 
та свободи людини, а під час оскарження нормативно-пра-
вових актів суд перевіряє згадані вище рішення щодо відпо-
відності їх закону чи підзаконному акту вищої юридичної 
сили [5, с. 344]. Можна частково погодитися, однак даний 
принцип не обмежується лише законодавством, а включає 
норми моралі,  традиції,  звичаї.  Так,  адміністративні  суди 
під час розгляду справ щодо оскарження нормативно-пра-
вових актів перевіряють нормативно-правові акти на пред-
мет їх законності чи відповідності підзаконному акту вищої 
юридичної сили, однак громадянин має право звернутися 
до суду, це підтверджує той факт, що публічна влада не тіль-
ки творить право, а й може бути обмежена через діяльність 
судової влади. Також громадянин може посилатися до су-
дової практики Європейського Суду з прав людини. Якщо 
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого на-
дана Верховною Радою України, встановлені інші правила, 
ніж ті, що встановлені законом, то застосовуються прави-
ла міжнародного договору. У разі відсутності закону, який 
регулює відповідні правовідносини,  суд  застосовує  закон, 
що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за 
відсутності  такого  закону суд виходить  із  конституційних 

принципів і загальних засад права (аналогія права) – дане 
положення також є проявом принципу верховенства права.

Не може залишитися без уваги й питання щодо застосу-
вання принципу законності під час оскарження норматив-
но-правових  актів. Досліджуючи поняття «законності»  як 
принципу, вчені зазначають, що дана категорія розглядаєть-
ся як ідеологічна передумова правового режиму законності 
в державі, іншими словами, щоб функціонували суспільні 
відносини  в  рамках  законності,  необхідно  усвідомлювати 
останню  як  принцип  діяльності  державних  органів, юри-
дичних і фізичних осіб [5, с. 327]. Так, ст. 6 Основного За-
кону закріплює, що органи законодавчої, виконавчої та су-
дової влади здійснюють свої повноваження у встановлених 
Конституцією межах та у відповідності з законами України, 
ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов’язує органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб 
діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 
які  передбачені  Конституцією  та  законами  України.  Так, 
норми щодо принципу законності,  закріплені у ст. 9 КАС 
України,  відповідають  Конституції  України.  Тобто,  прин-
цип законності як принцип судочинства вимагає, щоб суд 
розглядав і вирішував справи відповідно до Конституції та 
законів України, а також міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Принцип  законності  не  обмежується  лише  його  визна-
ченням  або  критеріями  аналізу.  Якщо  міжнародним  дого-
вором, ратифікованим Україною, встановлені інші правила, 
ніж передбачені законом, застосовуються правила першого. 
Це положення важливе, тому що воно включає міжнародний 
досвід для покращення нашого законодавства [6, с. 19-22].

Процедура оскарження нормативно-правових актів та-
кож побудована на принципі рівності усіх учасників адміні-
стративного процесу перед законом і судом.

Проаналізувавши принцип рівності  всіх  учасників  ад-
міністративного процесу перед законом та судом, який за-
кріплено в ст. 10 КАС України, можливо ще раз підкресли-
ти, що всі учасники адміністративного процесу є рівними 
перед законом та судом, як це встановлено у ч. 2 ст. 10 КАС 
України. Так, наприклад, не може бути привілеїв чи обме-
жень  прав  учасників  адміністративного  процесу  при  роз-
гляді справи щодо оскарження нормативно-правових актів 
за  ознаками  раси,  кольору шкіри,  політичних,  релігійних 
та  інших  переконань,  статі,  етнічного  та  соціального  по-
ходження, майнового стану, місця проживання, мовних або 
інших ознак. Відповідно до ст. 50 КАС України учасниками 
судового розгляду можуть бути громадяни України, інозем-
ці чи особи без громадянства, підприємства, установи, ор-
ганізації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень. 

Досліджуваний нами принцип має подвійну дію: з од-
ного боку, будь-яка особа, якщо її права, свободи та інтер-
еси  порушено  незаконним  нормативно-правовим  актом, 
може звернутися до суду; з другого боку – гарантується рів-
не ставлення суду та закону до цієї особи як учасника даних 
правовідносин. 

Принцип  рівності  всіх  учасників  адміністративного 
процесу  перед  законом  і  судом  під  час  оскарження  нор-
мативно-правових  актів  передбачає  наступні  аксіоми:  для 
сторін розгляду справи щодо оскарження нормативно-пра-
вових актів повинна бути встановлена рівність у викорис-
танні процесуальних засобів (наприклад, розсилання пові-
сток сторонам, де зазначені час та місце розгляду справи); 
особи, які беруть участь у даній справі, мають рівні проце-
суальні права та обов’язки, що означає, що жодна сторона 
не повинна бути у привілейованому чи дискримінованому 
становищі (права та обов’язки сторін визначаються ст. 51 
КАС України);  рівність  усіх  учасників  адміністративного 
процесу перед законом і судом покладає на суд обов’язок не 
надавати сторонам переваг та пільг (тобто суб’єктові влад-
них повноважень).

До  основних  принципів  адміністративного  судочин-
ства, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України на-



158

№ 5/2015
♦

лежить принцип змагальності сторін, який застосовується 
під час оскарження нормативно-правових актів, та поля-
гає  у  необмеженому  наданні  суду  доказів  і  в  доведенні 
перед судом їх переконливості. Цей принцип реалізується 
у процесі доказування, ґрунтується на особистій рівності 
сторін та автономії і полягає у підтвердженні позивачем та 
відповідачем тих обставин, на які вони посилаються для 
обґрунтування  своїх  вимог  чи  заперечень  за  допомогою 
певних доказів. 

При  оскарженні  нормативно-правових  актів  зміст 
принципу  змагальності  проявляється  у  тому,  що  на 
суб’єкта  владних  повноважень  покладається  обов’язок 
доведення правомірності свого рішення, якщо він висту-
пає  проти  адміністративного  позову.  Іншими  словами,  в 
адміністративному  судочинстві  запроваджено  презумп-
цію вини відповідача – суб’єкта владних повноважень [9, 
с.  145].  Також,  суд  вживає  передбачені  законом  заходи, 
необхідні  для  з’ясування  всіх  обставин  у  справі,  у  тому 
числі щодо виявлення та витребування доказів  з власної 
ініціативи. Разом з тим, суд повинен запропонувати осо-
бам, які беруть участь у справі, подати докази або з влас-
ної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не 
вистачає. Тобто, під час оскарження нормативно-правових 
актів принцип змагальності, в першу чергу, проявляється 
у активній ролі суду.

У ч. 2 ст. 11 КАС України розкрито сутність принципу 
диспозитивності,  відповідно до якого суд може вийти  за 
межі позовних вимог тільки у разі, якщо це потрібно для 
повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх 
осіб, про захист яких вони просять. 

Принцип диспозитивності у адміністративному проце-
сі зазнає певного втручання з боку адміністративного суду. 
«Високий ступінь втручання суду обумовлений публічним 
характером  спорів,  підсудних  адміністративним  судам, 
який полягає, зокрема, в тому, що результати їхнього ви-
рішення можуть мати значення не лише для сторін, а й для 
широкого кола осіб» [9, с. 145]. Інакше кажучи, цей спе-
цифічний  принцип,  притаманний  процедурі  оскарження 
нормативно-правових актів, простежується у статтях 171 
і  ст. 171-1 КАС України, де  закріплено, що при розгляді 
справ з оскарження нормативних актів суд може визнати 
незаконними навіть ті  акти, про які не йдеться в адміні-
стративному позові, але вони впливають на прийняття рі-
шення по справі, щодо якої відкрито провадження. Якщо 
у справі з оскарження певного нормативно-правового акта 
є посилання на те, що оприлюднення такого документа не 
належить до виключної компетенції органу, який його ви-
дав, а позивач відмовився від заявлених вимог, суд вправі 
прийняти  рішення  про  неприйняття  відмови  позивача  й 
розглядати справу по суті.

Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі 
притаманний  як  процедурі  оскарження  нормативно-пра-
вових  актів,  так  і  адміністративному  процесу.  Перш  за 
все, даний принцип є лише в адміністративному судочин-
стві і полягає в активній ролі суду та коректує принципи 
змагальності  та  диспозитивності.  До  судового  розгляду 
адміністративної  справи  щодо  оскарження  нормативно-
правових  актів  суддя:  а)  вживає  заходів  для  всебічного 
та  об’єктивного  розгляду  і  вирішення  справи  в  одному 
судовому  засіданні  протягом  розумного  строку;  б)  може 
ухвалити  рішення  про  витребування  документів  чи  ін-
ших матеріалів; в) наводить необхідні довідки; г) прово-
дить огляд письмових та речових доказів на місці, якщо 
їх не можна доставити до суду; д) призначає експертизу; 
вирішує  питання  про  залучення  свідків,  спеціаліста,  пе-
рекладача; е) може прийняти рішення про обов’язковість 
особистої участі осіб, які беруть участь у справі, в судово-
му засіданні, про залучення третіх осіб до справи; є) може 
ухвалити рішення про проведення попереднього судового 
засідання та ін. На думку віце-президента Адміністратив-
ного  суду Швеції  м.  Трір,  Г. Шмідта,  зміст  зазначеного 

вище  принципу  повинен  неухильно  співвідноситися  із 
внеском у цей процес самих сторін, і чим інтенсивнішою є 
така їх співучасть, тим суд буде змушений активніше ана-
лізувати  її, вказувати на певні недоліки та за допомогою 
власних  засобів досліджувати належним чином розкриті 
події [10, с. 57-59]. 

До вказаного треба додати, що розгляд справ в адмі-
ністративних судах щодо оскарження нормативно-право-
вих актів проводиться відкрито та базується на принципах 
гласності й відкритості. 

Принцип  гласності  під  час  оскарження  нормативно-
правових актів містить у собі такі положення: 1) під час 
судового розгляду забезпечується повне фіксування судо-
вого  засідання;  2)  офіційним  записом  є  лише  технічний 
запис;  3)  особи,  які  брали  чи  не  брали  участь  у  справі, 
можуть  отримувати  безперешкодно  усну  або  письмову 
інформацію  про  розгляд  справи;  4)  ніхто  не  може  бути 
обмежений у  праві  на  отримання  інформації щодо дати, 
часу й місця судового розгляду; 5) громадяни мають право 
знайомитися із судовими рішеннями, які набрали законної 
сили з будь-якої розглянутої у відкритому судовому засі-
данні справі. Розгляд справ в адміністративних судах про-
водиться відкрито, однак існують винятки (певні категорії 
справ),  що  слухаються  у  закритому  судовому  засіданні. 
Категорія  справ  з  оскарження  нормативно-правових  ак-
тів розглядається лише у відкритому судовому засіданні, 
оскільки ці справи мають публічно-правовий характер та 
стосуються не тільки сторін у справі, а й інших громадян, 
державних  органів,  органів  місцевого  самоврядування, 
посадових та службових осіб. Судове рішення у цих спра-
вах проголошується прилюдно та після набрання законної 
сили, відповідно до ч. 11 ст. 171 КАС України, невідклад-
но публікується відповідачем у виданні, у якому був опри-
люднений нормативно-правовий акт. 

Принцип  апеляційного  й  касаційного  оскарження  рі-
шень суду, закріплений у п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції Укра-
їни, знаходить свою реалізацію в процесі оскарження нор-
мативно-правових актів. Сутність забезпечення вказаного 
принципу полягає у тому, що особам, які брали участь у 
справі, а також особам, які не брали участь у справі, якщо 
суд вирішив питання про їх права, свободи та інтереси на-
дається право оскаржити рішення суду в апеляційному чи 
касаційному порядку (ст. 13 КАС України).

Слід звернути увагу, що справи, де оскаржуються неза-
конні акти Верховної Ради України, Президента України, 
Вищої ради юстиції, рішення дії чи бездіяльність Вищої 
кваліфікаційної  комісії  суддів,  Кваліфікаційно-дисциплі-
нарної  комісії  прокурорів  вирішуються  у  Вищому  адмі-
ністративному суді України. Рішення Вищого адміністра-
тивного  суду України щодо  оскарження  актів Верховної 
Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, 
рішення дії чи бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінар-
ної  комісії  прокурорів  підлягають  перегляду  Верховним 
Судом України у порядку, визначеному КАС України.

Щодо принципу обов’язковості судових рішень, то су-
дове рішення у справах з оскарження нормативно-право-
вих актів ухвалюється іменем України та є обов’язковим 
для виконання на всій  її території, а невиконання остан-
нього тягне за собою відповідальність, встановлену зако-
ном. У мотивувальній частині рішення можуть також ви-
користовуватися посилання на рішення Конституційного 
Суду України, відповідні рішення Верховного Суду Укра-
їни, а також посилання на рішення Європейського суду з 
прав людини [11].

Таким чином, засади процедури оскарження норматив-
но-правових актів в адміністративному судочинстві Украї-
ни протягом певного часу змінюються, вдосконалюються, 
враховуючи  при  цьому  європейський  досвід,  водночас, 
можна зробити висновок, що європейський інтеграційний 
процес  в  нашій  державі  позитивно  впливає  на  розгляд  і 
вирішення зазначеної категорії спорів.
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ЯК СКЛАДОВОГО ЕЛЕМЕНТУ КОНФЛІКТНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Тернущак М.М.,
к.ю.н.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У даній статті розглянуті основні теоретичні та нормативні положення інституту адміністративної відповідальності. Аналізуються 
конфліктні та неконфліктні провадження адміністративного процесу. Сформоване власне трактування адміністративно-конфліктного 
юрисдикційного процесу та конфліктного юрисдикційного адміністративного провадження у нормативному та теоретичному значеннях. 
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В данной статье рассмотрены основные теоретические и нормативные положения института административной ответственности. 
Анализируются конфликтные и неконфликтные производства административного процесса. Сформулирована собственная трактовка 
административно-конфликтного юрисдикционного процесса и конфликтного юрисдикционного административного производства в нор-
мативном и теоретическом смыслах.

Ключевые слова: административный процесс, административное производство, административная ответственность, конфликт-
ность, юрисдикционность.

Ternuscshak M.M. / CONCERNING THE DEFINITION OF JURISDICTIONAL ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS AS PART OF CONFLICT 
ELEMENT OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS / SHNI «Uzhhorod National University», Ukraine

In the article the basic theoretical and regulatory provisions of the institute of administrative responsibility. The author analyzes conflict and 
non-conflict administrative proceedings process. Formulated their own interpretation of the administrative jurisdictional conflict process and juris-
dictional conflict administrative proceeding in normative and theoretical values.

Thus, given the results of scientific research should emphasize the following provisions.
First, administrative and jurisdictional conflict process – is the work of public administration (administrative bodies) and the judiciary (courts 

of law) to resolve public disputes, which are the subject of wrongful acts qualified persons as administrative offenses (offenses).
Second, conflicting jurisdictional administrative procedure (regulatory approach) – the courts of general jurisdiction, governmental agencies 

(mostly local), local government (administrative commissions of the executive committees of councils and executive committees of the respec-
tive councils) to consider and resolve administrative cases, about bringing people have committed administrative offenses to administrative 
liability through the use of administrative (public) coercion, such as measures of public warning and suspension (including measures to ensure 
the proceedings on administrative violations in regulated CAO) and measures of public punishment (imposition of administrative penalties and 
enforcement to minors);

Problematic jurisdictional administrative proceedings (theoretical approach) – a set of procedural orders for consideration and resolution of 
administrative jurisdiction over those responsible be brought to administrative liability regulated by CAO and consists of the following stages: 
infringement proceedings application of public enforcement, review proceedings, a decision on the case.

Key words: administrative procedure, administrative proceedings, administrative responsibility, conflict, jurisdictional.
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Постановка проблеми. Нині в Україні триває активна 
фаза реформаційних процесів, що стосуються діяльності 
публічної адміністрації. Зокрема,  знаковою подією щодо 
законодавчо-правового  закріплення  норм,  які  б  стосува-
лися  мінімізації  перепон  бюрократичного  та  корупцій-
ного характеру в отриманні послуг від суб’єктів владних 
повноважень,  стало прийняття у  2012 р.  Закону України 
«Про  адміністративні  послуги».  Варто  зазначити,  що 
ухвалення даного Закону також істотно відобразилося й на 
зміні загальновстановлених теоретичних положень окре-
мих юридичних  галузей.  Галузеві юридичні  дисципліни 
«Адміністративного  права  та  процесу»  нині  вивчають  у 
розрізі правовідносин конфліктного та  сервісного харак-
терів.  Так,  групу  правовідносин  сервісного  характеру, 
перш за все, ототожнюють із реординаційними суспільни-
ми відносинами, тобто правовідносинами, які полягають у 
наданні адміністративних послуг, нормативної базою яких 
виступає  і  вищевказаний  Закон.  Поряд  із  правовідноси-
нами  конфліктного  характеру  (адміністративно-судочин-
ськими та адміністративної відповідальності), відносини 
сервісного характеру з надання адміністративних послуг 
та правовідносини публічного адміністрування в частині 
внутрішньо-організаційної діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації складають предмет науки адміністративного 
права та процесу. 

Окрім цього, увага суспільства прикута до  інших ас-
пектів  адміністративної  реформи,  перш  за  все  в  частині 
муніципальних перетворень, реформ освітньої та медич-
ної галузей. 

Серед  іншого  також  широкий  резонанс  викликають 
і  реформи в правоохоронних органах. Однією з них, на-
певне  найбільш  обговорюваною,  є  реформа  у  структурі 
органів  внутрішніх  справ,  а  саме  реорганізація  окремих 
структурних  підрозділів  (державної  автоінспекції,  па-
трульно-постової служби) в поліцейську службу. Врахову-
ючи адміністративно-процесуальну теорію, на відміну від 
сервісних,  неконфліктних  правовідносин,  дану  реформу 
слід  ототожнювати  з  конфліктною  діяльністю  правоохо-
ронних суб’єктів адміністрування. Адже метою створення 
відповідного  структурного  підрозділу  внутрішніх  справ 
повинна  стати  чітка  превенція,  реагування  та  фіксація 
адміністративних правопорушень, які якраз і виступають 
предметами  конфліктних  юрисдикційних  адміністратив-
них правовідносин. 

Саме тому конфліктно-юрисдикційний адміністратив-
ний процес полягає у розв’язанні (розгляді та вирішенні) 
справ про адміністративні правопорушення. Іншими сло-
вами,  адміністративно-конфліктний юрисдикційний  про-
цес – це діяльність суб’єктів публічної адміністрації (адмі-
ністративних органів) та судових установ (судів загальної 
юрисдикції)  щодо  вирішення  публічно-правових  спорів, 
предметом яких виступають протиправні дії осіб, кваліфі-
ковані як адміністративні делікти (правопорушення). 

Як і будь-який юридичний процес, конфліктний адмі-
ністративний  процес  складається  з  певних  структурних 
складових, що  співвідносяться  за  принципом  «загальне-
особливе»,  у  нашому  випадку це  адміністративні  прова-
дження. Загально прийнято розподіляти конфліктний ад-
міністративний процес на: 

1)  адміністративно-судочинське  провадження  (врегу-
льовано нормами КАСУ); 

2)  провадження  щодо  розгляду  та  вирішення  справ 
про  адміністративні  правопорушення  (інша назва  – про-
вадження у справах про адміністративні правопорушення, 
чи то юрисдикційне адміністративне провадження (регу-
люється, в першу чергу, нормами КУпАП); 

3) провадження з приводу розгляду скарг громадян у 
порядку, визначеному положеннями Закону «Про звернен-
ня громадян». 

Постановка  мети.  Отже,  предметом  дослідження  ви-
ступатиме  конфліктне  юрисдикційне  адміністративне 

провадження, а саме автор ставить за мету на основі норм 
КУпАП, інших нормативно-правових актів та теоретичних 
напрацювань знаних вітчизняних науковців-адміністрати-
вістів розкрити зміст відповідного провадження, надавши 
його публічно-правову характеристику. 

Виклад основних положень. Починаючи  розгляда-
ти  юрисдикційне  адміністративне  провадження,  відразу 
необхідно  звернутися  до  праоснови  інституту  галузі  ад-
міністративного права, що регламентує даний тип право-
відносин  –  інституту  адміністративної  відповідальності. 
Юридичну категорію «адміністративна відповідальність» 
досліджували практично всі вітчизняні адміністративісти. 
Тим  паче,  на  теренах  України  відповідний  інститут  має 
неабияку історію правового закріплення та набував коди-
фікованої форми починаючи  з далекого 1927 р. Тому, на 
наш погляд, простежується першочергова обумовленість 
звернення  до  теоретичних  положень  вітчизняної  адміні-
стративно-процесуальної науки. 

Так, Т.О. Коломоєць категорію «адміністративна відпо-
відальність» тлумачить як негативну форму реагування  з 
боку органів держави на відповідні категорії протиправних 
адміністративних проступків, за які передбачено заходи ад-
міністративного примусу у вигляді накладення адміністра-
тивних стягнень [1, с. 259]. В.К. Колпаков відповідну кате-
горію розглядає як примусове, з додержанням нормативно 
встановлених  процедур,  застосування  заходів  публічного 
примусу  уповноваженим  адміністративним  органом  (по-
садовою особою) до осіб, що вчинили протиправні адміні-
стративні делікти [2, с. 76]. Дещо цікаве твердження про-
понує А.В. Матіос, який адміністративну відповідальність 
трактує через призму накладення на правопорушників від-
повідно до загальнообов’язкових правил, що діють у дер-
жавному  управлінні,  адміністративних  стягнень,  які  для 
цих осіб  стають обтяжуючими наслідками матеріального 
чи  морального  характеру  [3,  с.  212].  Інший  вітчизняний 
науковець О.І. Миколенко,  виходячи  з положень чинного 
адміністративного  законодавства, під  категорією «адміні-
стративна  відповідальність»  розуміє  вид  юридичної  від-
повідальності,  яка  настає  за  вчинення  адміністративного 
проступку і полягає в накладенні органами адміністратив-
ної юрисдикції в особливому процесуальному порядку на 
правопорушників адміністративних стягнень та на право-
порушників-неповнолітніх  заходів  впливу,  завдяки  чому 
реалізується обов’язок особи, що вчинила адміністратив-
ний  проступок,  перетерпіти  передбачені  законодавством 
обмеження матеріального, морального та організаційного 
характеру [4, с. 15-16]. Фахівці одеської адміністративно-
правової школи С.В. Ківалов та Л.Р. Біла-Тіунова дійшли 
висновку,  що  адміністративна  відповідальність  –  це  вид 
юридичної  відповідальності,  що  характеризується  таки-
ми ознаками: настає на підставі норм права за порушення 
правових норм; пов’язана з державним примусом; призна-
чається державними органами;  її підставою є адміністра-
тивний проступок; накладається  як на  індивідуальні,  так 
і  на  колегіальні  суб’єкти;  здебільшого  передбачений  по-
засудовий порядок розгляду та вирішення справ [5, с. 90-
91]. У  свою  чергу Д.М. Лук’янець  зазначає  необхідність 
трактування категорії «адміністративна відповідальність» 
в  декількох  значеннях,  а  саме:  як  порядків  застосування 
стягнень, як обов’язків зазнати обмежень у наслідок засто-
сування стягнення, як вияв примусового методу державно-
го управління та як реакція на правопорушення. Причому 
автор, синтезувавши всі вищенаведені положення, дійшов 
висновку, що сутністю адміністративної відповідальності 
виступає механізм реалізації в адміністративному порядку 
санкції правової норми, яка має форму стягнення [6, с. 28]. 

Формуючи попередній висновок, дозволю собі акцен-
тувати увагу на формальних розбіжностях у позиціях зга-
даних науковців. 

Перше.  У  теоретичному  розрізі  адміністративну  від-
повідальність  тлумачать  як  негативну  форму  реагування 
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уповноважених суб’єктів адміністрування на проступки, чи 
імперативне додержання встановлених процедур у частині 
застосування заходів публічного примусу, або як встановле-
ний порядок застосування адміністративних санкцій. 

Друге.  У  нормативно-встановленому  розрізі  це  вид 
юридичної відповідальності, що настає за вчинення адміні-
стративного правопорушення та тягне за собою накладення 
адміністративними органами адміністративних стягнень чи 
застосування заходів впливу до неповнолітніх. 

Тому, на переконання автора, формування єдиної дум-
ки з приводу розуміння категорії «адміністративна відпо-
відальність»  не  є  першою  ціллю  науковців  та  науки  ад-
міністративно-процесуального  права.  Оскільки  будь-яке 
трактування як в теоретичному, так і в нормативно-прак-
тичному розрізах  є  доцільним та містить цінні  рекомен-
дації, перш за все, для юридичних наук, предметом яких 
виступатиме інститут адміністративної відповідальності.

Взагалі, на думку автора, головним тут є те, що зміст 
адміністративної відповідальності полягає саме в  її про-
цесуальному  значенні  для  практичної  реалізації.  Себто, 
в першу чергу,  необхідно  акцентуватися на положеннях, 
які визначають сукупність низки необхідно-обумовлених 
процесуальних  дій,  що  в  загальному  складають  стадій-
ність  та  етапізацію  юрисдикційного  адміністративного 
провадження (провадження про адміністративні правопо-
рушення), а саме на порушенні провадження, застосуванні 
заходів публічного примусу, розгляді провадження та ви-
несенні рішення по справі. 

Саме  ж  конфліктне  юрисдикційне  адміністративне 
провадження (провадження у справах про адміністратив-
ні правопорушення), враховуючи норми КУпАП, – це ді-
яльність  судів  загальної  юрисдикції,  органів  виконавчої 
влади (переважно територіальних), органів місцевого са-
моврядування (адміністративних комісій при виконкомах 
рад та виконкомів відповідних рад) щодо розгляду та ви-
рішення адміністративних справ  із приводу притягнення 
осіб, що  вчинили  адміністративні  проступки,  до  адміні-
стративної відповідальності шляхом застосування заходів 
адміністративного (публічного) примусу, таких як: заходи 
публічного попередження та припинення (зокрема, заходи 
забезпечення провадження про адміністративні правопо-
рушення,  регламентовані  КУпАП)  та  заходи  публічного 
покарання  (накладення адміністративних стягнень та  за-
стосування заходів впливу до неповнолітніх). Якщо ж під-
ходити до цього визначення з теоретичної сторони, то під 
юрисдикційним провадженням слід розглядати комплекс 
процесуальних  порядків  із  розгляду  та  вирішення  справ 
адміністративної  юрисдикції  з  приводу  притягнення  ви-
нних осіб до адміністративної відповідальності, що регла-
ментований нормами КУпАП та складається з таких ста-
дій:  1) порушення провадження; 2)  застосування  заходів 
публічного примусу (залежно від видів заходів публічного 
примусу стадія є факультативною); 3) розгляд проваджен-
ня; 4) винесення рішення по справі. 

Перша  стадія  (регламентована  гл.  19  ст.  254  –  257  
КУпАП) – порушення провадження – передбачає складан-
ня уповноваженою особою протоколу про адміністративне 
правопорушення (за необхідністю в практично всіх скла-
дах  адміністративних  правопорушень  (встановлюються 
винятки)). Надалі процедура передбачає надсилання про-
токолу  та  інших  супровідних  матеріалів,  таких  як  заява 
про вчинення правопорушення, пояснювальна записка чи 
то рапорт (уповноваженої особи правоохоронного органу) 
щодо вчинення протиправних дій, за підвідомчістю в су-
довий чи адміністративний (посадовій особі) орган [7]. 

Друга стадія (регулюється гл. 19 ст. 259, гл. 20 КУпАП, 
ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», «Про право-
вий режим надзвичайного стану») полягає у застосуванні 
заходів публічного примусу. Враховуючи теорію інституту 
адміністративної відповідальності, до відповідних заходів 
потрібно  відносити:  заходи  адміністративного  поперед-

ження (діяльність уповноважених суб’єктів публічної ад-
міністрації  (посадових,  службових  осіб  правоохоронних 
та воєнних органів) щодо забезпечення правопорядку, без-
пеки громадськості від можливої протиправної поведінки 
у  вигляді  вчинення  адміністративних  проступків,  тільки 
за  умови,  якщо  їх  вчинення  передбачається),  заходи  ад-
міністративного  припинення  (діяльність  компетентних 
суб’єктів  публічної  адміністрації  (посадових,  службових 
осіб правоохоронних та воєнних органів), спрямовані на 
припинення протиправної поведінки, усунення шкідливих 
наслідків та забезпечення умов подальшого притягнення 
осіб,  що  вчинили  правопорушення,  до  адміністративної 
відповідальності)  та  заходи адміністративного стягнення 
чи  застосування  заходів впливу до неповнолітніх  (діяль-
ність  уповноважених  судових  органів  та  органів  публіч-
ної  адміністрації щодо накладення адміністративних по-
карань,  матеріального  та  морального  характеру).  Однак 
слід зауважити, що на цьому етапі провадження в залежно 
від потреби можуть застосовуватись виключно перші два 
види заходів, зокрема адміністративного попередження та 
припинення,  оскільки  адміністративні  стягнення  висту-
пають у ролі адміністративних покарань та є наслідками 
останньої стадії провадження. 

Посилаючись на положення вищевказаних нормативно- 
правових актів, до переліків відповідних заходів слід від-
носити: 

1) заходи адміністративного попередження (перевірка 
документів, особистий огляд і огляд речей, вантажу, тран-
спортних засобів при перетині ними кордону, встановлен-
ня карантину, введення заборони на ввезення та вивезення 
певного  виду  вантажу,  залучення  громадян  до  боротьби 
зі  стихійним  лихом,  епідеміями  на  примусовій  основі, 
встановлення посиленої охорони важливих об’єктів наці-
ональної економіки та інші); 

2)  заходи  адміністративного  припинення  (адміні-
стративне  затримання,  вимога  службової  особи  право-
охоронного органу припинити правопорушення, доставка 
правопорушника за належністю, вилучення речей та доку-
ментів, безпосередній фізичний вплив на осіб, що продо-
вжують вчиняти протиправні дії, відсторонення водіїв від 
керування транспортними засобами, заборона експлуата-
ції об’єктів, зупинення робіт на підприємствах, установах, 
організаціях та інші); 

3) заходи адміністративного стягнення (попередження, 
штраф, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 
вчинення  або безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення, конфіскація предмета, який став знаряд-
дям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністратив-
ного  правопорушення,  позбавлення  спеціального  права, 
наданого даному громадянинові  (права на полювання чи 
керування  транспортними  засобами),  громадські  роботи, 
виправні роботи, адміністративний арешт, примусове ви-
дворення за межі України, зобов’язання публічно або в ін-
шій формі попросити вибачення у потерпілого, догана, су-
вора догана, передача неповнолітнього під нагляд батькам 
або особам, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного 
чи трудового колективу за їх згодою, чи то за проханням 
окремих громадян) [7; 8; 9].

Третя  стадія  –  розгляд юрисдикційного  провадження 
(регулюється  гл.  22  КУпАП),  встановлює  порядки,  згід-
но  з  якими  суддя,  отримавши  відповідну  справу,  чи  то 
посадова(ві)  особа(и)  публічної  адміністрації  до  самого 
розгляду  справи  (в  судовому,  колегіальному  чи  то  одно-
особовому  засіданнях)  повинні  вирішувати  питання,  які 
стосуються:  їхньої  компетенції щодо належності  розгля-
ду  даної  справи,  правильності  складення  протоколу  про 
адміністративне  правопорушення,  сповіщення  осіб,  які 
беруть участь у розгляді справи, про час і місце розгляду 
справи,  витребування  необхідного  доказового  матеріалу, 
задоволеності  чи  відмови  у  задоволенні  клопотань  заін-
тересованих осіб. 
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Правове  регулювання  процедур  розгляду  юрисдик-
ційного провадження певним чином відображає аналогію 
щодо  адміністративно-судочинського  провадження.  Зо-
крема,  в  нормах КУпАП,  як  і  в  нормах КАСУ, мова  йде 
про умовний поділ цієї стадії на такі етапи: 

перший  етап  –  відкриття  засідання  (норми  КУпАП 
встановлюють  таку  послідовність  виконання  процесу-
альних дій: оголошення складу колегіального органу або 
представлення посадової особи, яка розглядає справу; ого-
лошення  головуючим  чи  посадовою  особою  відомостей 
про справу, яка розглядається, яка саме особа притягаєть-
ся  до  адміністративної  відповідальності,  інші  відомості 
стосовно  учасників  розгляду  справи;  пояснення  особам, 
що беруть участь у розгляді справи, їхніх процесуальних 
прав і обов’язків).

До  речі,  теорія  адміністративного  права,  вивчаючи 
інститут  адміністративної  відповідальності,  розподіляє 
учасників відповідного провадження на такі групи: 

–  заінтересовані  особи:  особа,  що  притягується  до 
адміністративної  відповідальності,  потерпілий,  законний 
представник і договірний представник, захисник;

–  незаінтересовані  особи:  особи,  що  уповноважені 
складати протокол про адміністративне правопорушення, 
свідки, експерт, перекладач, секретар судового засідання, 
поняті;

– органи та посадові особи, уповноважені розглядати 
справи про адміністративні правопорушення: судді судів 
загальної юрисдикції,  органи  виконавчої  влади  та  їх по-
садові особи, органи муніципалітетів, а саме виконавчі ко-
мітети та адміністративні комісії, що утворюються при ви-
конавчих комітетах рад; інші суб’єкти публічного права; 

–  другий  етап  –  розгляд  провадження  по  суті,  який 
згідно  з  послідовністю  процесуальних  порядків  розпо-
чинається  з  оголошення  протоколу  про  адміністративне 
правопорушення,  продовжується  вирішенням  клопотань 
заінтересованих  осіб  та  дослідженням  наявних  у  прова-
дженні доказових матеріалів.

Окрім  того,  відповідна  глава  КУпАП  встановлює  за-
гальний строк розгляду справи, який складає 15 діб з мо-
менту  документальної  фіксації  правопорушення,  та  спе-
ціальні строки: 7, 5, 3 доби чи 1 доба залежно від складу 
правопорушення [7]. 

Четверта стадія – винесення рішення по справі (гл. 23, 
25 – 33 КУпАП) – передбачає процесуальне оформлення 
кінцевих  рішень  у  формі  постанови  чи  рішення  (в  разі 
якщо  справа  розглядалась  органами  муніципалітету).  У 
цьому разі, згідно зі ст. 284 КУпАП, щодо вчиненого пра-
вопорушення можуть бути винесені постанови та рішення 

негативного (про накладення адміністративного стягнен-
ня та про застосування заходів впливу щодо неповноліт-
ніх) та позитивного (про закриття справи) [7] характеру.

Висновки. Таким чином, враховуючи результати про-
веденого  наукового  дослідження,  слід  підкреслити  такі 
положення.

Перше. Адміністративно-конфліктний юрисдикційний 
процес  –  це  діяльність  суб’єктів  публічної  адміністрації 
(адміністративних органів)  та  судових установ  (судів  за-
гальної юрисдикції) щодо  вирішення  публічно-правових 
спорів,  предметом  яких  виступають  протиправні  діяння 
осіб,  кваліфіковані  як  адміністративні  делікти  (правопо-
рушення).

Друге.  У  теоретичному  розрізі  адміністративна  від-
повідальність  –  це  негативна форма  реагування  уповно-
важених  суб’єктів  адміністрування  на  проступки,  чи  ім-
перативне додержання встановлених процедур у частині 
застосування заходів публічного примусу, або встановле-
ний порядок застосування адміністративних санкцій. 

Третє.  У  нормативно-встановленому  розрізі  адміні-
стративна  відповідальність  –  це  вид  юридичної  відпо-
відальності,  що  настає  за  вчинення  адміністративного 
правопорушення  та  тягне  за  собою  накладення  адміні-
стративними органами адміністративних стягнень чи  за-
стосування заходів впливу до неповнолітніх.

П’яте.  Конфліктне  юрисдикційне  адміністративне 
провадження (нормативний підхід) – діяльність судів за-
гальної юрисдикцій, органів виконавчої влади (переважно 
територіальних), органів місцевого самоврядування (адмі-
ністративних  комісій  при  виконкомах  рад  та  виконкомів 
відповідних рад) щодо розгляду та вирішення адміністра-
тивних  справ  з  приводу  притягнення  осіб,  що  вчинили 
адміністративні  проступки,  до  адміністративної  відпо-
відальності  шляхом  застосування  заходів  адміністратив-
ного  (публічного)  примусу,  таких  як:  заходи  публічного 
попередження  та  припинення  (зокрема,  заходи  забезпе-
чення провадження про адміністративні правопорушення, 
регламентовані КУпАП) та  заходи публічного покарання 
(накладення  адміністративних  стягнень  та  застосування 
заходів впливу до неповнолітніх); 

Конфліктне  юрисдикційне  адміністративне  прова-
дження  (теоретичний  підхід)  –  комплекс  процесуальних 
порядків із розгляду та вирішення справ адміністративної 
юрисдикції  з приводу притягнення винних осіб до адмі-
ністративної  відповідальності, що регламентований нор-
мами КУпАП  та  складається  з  таких  стадій:  порушення 
провадження,  застосування  заходів  публічного  примусу, 
розгляд провадження, винесення рішення по справі. 
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ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Чистоклетов Л.Г.,
к.ю.н., професор, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін 

Львівський державний університет внутрішніх справ

У статті на підставі основних теоретичних та практичних аспектів розглянуто основні підходи до трактування безпеки діяльності 
суб’єктів господарювання. Охарактеризовано методологічні труднощі, що ускладнюють застосування цього поняття в юридичних до-
слідженнях. У роботі доведено, що охарактеризовані наукові уявлення про поняття «безпека» не могли не позначитися на стані справ 
щодо підходів до трактування безпеки суб’єкта господарювання, які можна поділити на статичний, процесний та інтегральний. У рамках 
апробації зазначеної проблематики запропоновано визначення сутності адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності 
суб’єктів господарювання.

Ключові слова: безпека, суб’єкти господарювання, адміністративно-правове забезпечення, загрози, діяльність.

Чистоклетов Л.Г. / БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРА-
ВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / Львовский государственный университет внутренних дел, Украина

В данной статье на основании основных теоретических и практических аспектов рассмотрены основные подходы к трактовке без-
опасности деятельности субъектов хозяйствования. Охарактеризованы методологические трудности, осложняющие применение этого 
понятия в юридических исследованиях. В работе доказано, что охарактеризованные научные представления о понятии «безопасность» 
не могли не сказаться на состоянии дел с подходами к трактовке безопасности предприятия, которые можно разделить на статический, 
процессный и интегральный. В рамках апробации данной проблематики предложено определение сущности административно-правово-
го обеспечения безопасности деятельности субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: безопасность, предприятия, административно-правовое обеспечение, угрозы, деятельность. 

Chystokletov L.G. / SAFETY OF ENTITIES AS THE OBJECT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT / Lviv State University 
of Internal Affairs, Ukraine

This article based on major theoretical and practical aspects of the basic approaches to the treatment of security entities. Characterized 
methodological difficulties complicate the application of this concept in legal studies. It is proved that characterize scientific understanding of the 
concept of «security» could not affect the status of the approaches to the treatment of security entity, which can be divided into static, process and 
integrated. It is indicated that as part of national security, the security of both entities is relatively independent system, it is entitled as a dynami-
cally stable state entity against the adverse effects of the activity and protect it against internal and external threats to ensure such internal and ex-
ternal conditions that guarantee it to sustainable development. Quite common are attempts to identify security business entities to their economic 
security. In fact, the second part is the first. The article also stated that the creation, operation and development of successful security business 
entities not possible without legal support, including administrative and legal. As part of that testing issues proposed definition of the essence of 
administrative and legal security of business entities, under which represents the administrative and legal framework to ensure the security of 
businesses and activities of administrative and legal security of undertakings, aimed at the formation, improvement and use this foundation to 
create the necessary conditions for the stay of business entities in the dynamically stable state on the adverse effects and the maintenance of this 
state. In our opinion, the said definition will put all points of reference for understanding the concept and perspective of our study.

Key words: safety, entities, administrative and legal support, threat activity.

Постановка проблеми. Одним  із  найскладніших  та 
найнагальніших завдань нашої держави після проголошен-
ня її незалежності в 1991 році стала розбудова ефективної 
системи забезпечення національної безпеки. До підсистем 
цієї системи належить захист підприємницької діяльності, 
а отже, і безпеки діяльності господарюючих суб’єктів. 

Донедавна  у  вітчизняному  безпекознавстві  право-
вому  аспекту  захисту  безпеки  діяльності  суб’єктів  гос-
подарювання  (БДСГ)  приділялася  недостатня  увага.  До 
пов’язаних  із цим аспектом питань, які потребують пер-
шочергової  наукової  розробки,  належить  і  питання,  що 
стало темою даної статті. Звідси – її актуальність. 

Аналіз останніх досліджень. Нам невідомі праці, що 
містять характеристику безпеки діяльності суб’єктів гос-
подарювання як об’єкта адміністративно-правового забез-
печення. Разом із тим низку моментів, дотичних до такої 
характеристики,  знаходимо  в  кандидатській  дисертації 
Р.О. Банка «Адміністративно-правові засади забезпечення 
безпеки  підприємницької  діяльності  в Україні»,  захище-
ній у 2014 році. 

Мета дослідження – охарактеризувати безпеку діяль-
ності суб’єктів господарювання в аспекті її адміністратив-
но-правового  забезпечення.  Реалізація  цієї  мети  перед-
бачає  необхідність  вирішити  такі  завдання:  1)  розкрити 
зміст  категорії  «безпека  діяльності  суб’єкта  господарю-
вання»; 2) сформулювати дефініцію адміністративно-пра-
вового  забезпечення  (АПЗ)  безпеки  діяльності  суб’єктів 
господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Поняття  «безпека» 
можна знайти ще в Старому Заповіті [1] та античній літе-
ратурі [2]. Проте об’єктом широкомасштабного аналізу в 
суспільних науках воно стає лише з 1970-х років. Можли-
во, саме через останнє й досі представники цих наук да-
лекі від одностайності щодо трактування даного поняття. 

Ми дотримуємося точки зору, яка розрізняє три підхо-
ди до трактування безпеки: статичний, процесний (діяль-
нісний) та такий, який ураховує її статичний і процесний 
аспекти. Останній підхід називатимемо далі інтегральним. 

Згідно  зі  статичним  підходом  безпека  розглядається 
як  певний  стан.  Так,  за  В.К.  Сенчаговим,  «безпека  –  це 
стан  об’єкта  в  системі  його  зв’язків  з  погляду  здатності 
до  самовиживання  й  розвитку  в  умовах  внутрішніх  та 
зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних та важко 
прогнозованих факторів» [3, с. 35]. Репрезентує статичний 
підхід і погляд на безпеку як на «…стан захищеності жит-
тєво  важливих  інтересів  людей,  організацій,  суспільства 
та держави від внутрішніх  і  зовнішніх загроз, небезпек» 
[4, с. 369]. 

З категоричним запереченням проти тлумачення безпе-
ки як стану об’єкта виступив Г.А. Атаманов, зауваживши 
при цьому: «За такого підходу з аналізу повністю виключа-
ються зовнішні умови, але саме звідти (з «поза») виходять 
погрози, здійснюються атаки й напади. Небезпека/безпека 
пов’язані  зі  станом  об’єкта,  але  не  зводяться  виключно 
до нього. Стан, у якому перебуває об’єкт, певною мірою 
визначає ймовірність заподіяння йому шкоди,  її можливі 
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розміри. Та тільки певною мірою, але не цілком і сповна» 
[5]. Очевидно, що ці міркування Г.А. Атаманова не можна 
поширювати на всі визначення безпеки як стану об’єкта, 
приміром  на  таке:  «Під  економічною  безпекою  будемо 
розуміти такий стан суб’єкта, за якого ймовірність неба-
жаної зміни яких-небудь якостей самого суб’єкта, параме-
трів належного йому майна й зовнішнього (курсив наш. –  
Л. Ч.) середовища, яке його зачіпає, невелика (менша пев-
ної межі)» [6, с. 78]. Те ж саме, як видається, стосується й 
наведеної вище точки зору В.К. Сенчагова.

Неприйнятним, на думку Г.А. Атаманова, є й погляд на 
безпеку як на стан захищеності. Основні його заперечення 
проти цього погляду такі: 

а) зміст поняття «захищеність» з’ясований ще менше, 
ніж зміст поняття «безпека». Тим часом визначення одно-
го поняття через інше, ознаки якого невідомі і яке саме по-
требує визначення, веде до помилки, званої визначенням 
невідомого через невідоме [5];

б) «безпека» не може трактуватися як стан захищенос-
ті ще й тому, що в «захищеності» немає й не може бути 
«стану», оскільки термін «стан» може бути застосований 
лише до об’єкта [5]. 

Критичну оцінку уявлення про безпеку як про стан за-
хищеності  знаходимо  й  у  працях  деяких  інших  науковців. 
Так,  Т.А.  Мартиросян,  характеризуючи  одне  з  визначень 
безпеки, побудованих на такому уявленні, зауважує: «Розгля-
дуване визначення не може вважатися достатньо коректним 
також через ту обставину, що використовуване в ньому по-
няття «захищеність» не має конкретного, ясного змісту й по-
требує уточнення» [7, с. 359]. А ось що з приводу намагань 
трактувати безпеку як стан захищеності читаємо в праці [8]: 
«…у цьому підході, вважають деякі дослідники, є проблема. 
Трактування  поняття  «безпека»  як  стану  захищеності  осо-
бистості, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх 
загроз не повною мірою відображає її сутність. Дослідники 
вказують на те, що безпека характеризується не ступенем за-
хищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз, а рівнем умов 
для існування, функціонування й розвитку самої системи… 
Можна констатувати, що визначення безпеки через поняття 
«захищеність» охоплює не всі небезпечні стани» [8, с. 11].

За  процесного  підходу  безпека  розглядається  як  ді-
яльність. Так, за В.В. Серебряніковим та Р.Г. Яновським, 
«це діяльність людини, держави, світового співтовариства 
з  виявлення,  попередження  та  усунення  тих  факторів  і 
обставин,  які  здатні  позбавити  людей  фундаментальних 
матеріальних і духовних цінностей, завдати їм шкоди, за-
крити шлях для розвитку й навіть виживання» [9, с. 291]. 

Іншим прикладом процесного підходу до трактування 
безпеки може служити така позиція: «…під безпекою слід 
розуміти  перманентне  управління  статичними  (постійно 
існуючими) і динамічними (тимчасово діючими) зовніш-
німи та внутрішніми загрозами з метою їх повної ліквіда-
ції, усунення або хоча б зменшення можливої шкоди від 
них для функціонування об’єкта із заданими ним же умо-
вами й параметрами» [10, c. 137]. 

Згідно  зі ще  однією  версією  розглядуваного  підходу, 
безпека являє собою процес, за якого ймовірність настан-
ня дисфункції й деструкції об’єкта в результаті його вза-
ємодії із зовнішнім середовищем або взаємодії елементів, 
що входять у структуру об’єкта, між собою нижча певної 
граничної  величини  [11].  Цікаво,  що  пізніше  автор  цієї 
версії Г.А. Атаманов  запропонував  такий погляд на  суть 
безпеки: «…під безпекою слід розуміти ситуацію, за якої 
об’єкту безпеки не може бути завдано шкоди. І навіть не 
саму  ситуацію,  а  її  позначення  (у  термінах  семіотики  – 
десигнат),  і не будь-яку шкоду,  а  тільки  істотну  (з  точки 
зору суб’єкта, який оцінює ситуацію)…» [12]. Як бачимо, 
у  даному  випадку має  місце  радше  статичний  підхід  до 
трактування безпеки, хоча й у дуже своєрідній формі.

Таким, що відображає діяльнісний підхід до з’ясування 
сутності безпеки, вважає запропоноване ним трактування 

цього поняття С.М. Шкарлет [13]. На його погляд, безпе-
ка суб’єкта – це його «…об’єктивна дійсність… у певних 
умовах, що базується на активній взаємодії цього суб’єкта 
та умов його існування, якими він опанував у процесі влас-
ної самореалізації  і  здатен контролювати» [13]. На нашу 
думку,  те, що  в  даному  трактуванні  вихідним моментом 
зроблено об’єктивну дійсність суб’єкта, дає підставу вва-
жати, що воно відображає й статичний аспект безпеки, а 
отже, може розглядатися як інтегральне. Ми б віднесли до 
кола інтегральних і таке трактування безпеки: «Безпека – 
багатогранне поняття, що охоплює, по-перше, наявність і 
взаємодію зовнішніх факторів, умов, мінімально необхід-
них для благополучного існування й прогресивного розви-
тку  об’єкта  безпеки,  збереження  цілісності,  відновлення 
життєдіяльності  й  працездатності  за  виникнення  небез-
пек і загроз і, по-друге, сукупність окремих властивостей 
самого об’єкта, що відображають його здатність активно 
функціонувати в зазначених вище умовах, а також збері-
гати  власну  цілісність  і  відновлювати  життєдіяльність  і 
працездатність за реалізації небезпек і загроз» [7, с. 362]. 

Спроба  поєднати  статичний  і  процесний  підходи  до 
трактування безпеки проглядається також у такій її дефі-
ніції: «…безпека – параметр стану системи (об’єкта без-
пеки),  який  характеризує  її  інтегративну  властивість  а) 
перебувати  в  стані  найменшої  вразливості  на  негативні 
внутрішні  і  зовнішні  впливи,  б)  зберігати  свої  системні 
якості й взаємозв’язки, в) стабільно функціонувати, стійко 
й прогресивно розвиватися» [14]. Коментуючи цю дефіні-
цію, її автор пише: «У сформульованому понятті: 

по-перше,  безпека  розглядається  як  параметр  (набір 
параметрів)  інтегративної властивості  (а не сама власти-
вість),  оскільки  об’єкт,  маючи  певні  властивості,  може 
перебувати  як у  стані  безпеки,  так  і  в небезпечності  (це 
залежить від параметрів); 

по-друге, безпека – параметр, який характеризує влас-
ну  властивість  конкретної  системи  (об’єкта  безпеки), 
виключаючи  обумовленість  цієї  властивості  загрозами, 
оскільки їх кількість, спрямованість, якісні характеристи-
ки можуть мати ймовірнісний, суб’єктивний характер; 

по-третє, мова йде не про всі впливи, а лише про ті, які 
для об’єкта безпеки є негативними, тобто можуть заподі-
яти його системним якостям (у т. ч. інтересам) і зв’язкам 
певної шкоди; 

по-четверте,  не  робиться  акцент  на  захисті  об’єкта 
безпеки, оскільки він є не самоціллю його  існування,  а 
лише одним зі способів забезпечення прогресивного роз-
витку й стійкості його структури та процесу функціону-
вання» [14].

Досить  своєрідний  варіант  розглядуваного  підходу 
знаходимо в праці В.Н. Кузнєцова «Соціологія безпеки». 
У  цій  праці  як  базову  категорію  соціологічного  аналізу 
безпеки запропоновано розглядати дуальну опозицію «не-
безпечність–безпека» [15, с. 19]. Стосовно небезпечності 
В.Н. Кузнєцов зауважує, що «в особистому та суспільно-
му сприйнятті ситуація небезпечності зіставляється з ви-
соким  рівнем  невизначеності  й  нестабільності  в  різних 
сферах життєдіяльності  людей  [15,  с.  19]. Безпека ж ха-
рактеризується ним «…як мережева стійка сукупність не-
обхідних  і достатніх факторів, що надійно  забезпечують 
гідне  життя  кожної  людини;  захищеність  усіх  структур 
життєздатності родини, суспільства й держави;  їхні цілі, 
ідеали, цінності й інтереси, їхню культуру й спосіб життя, 
традиції  від  неприйнятних  ризиків,  від  внутрішніх  і  зо-
внішніх викликів і загроз; здатність ефективно запобігати 
небезпекам, які формуються, на основі культури компро-
місу з приводу благополуччя й справедливості для Всіх» 
[15, с. 16]. Осмислення вказаної вище дуальної опозиції, 
на думку В.Н. Кузнєцова, «…з урахуванням сучасних но-
вацій у різних галузях суспільної практики дозволяє ви-
користовувати в наукових дослідженнях нову інформацію 
та нові методологічні інструменти, що дають можливість 
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1 У процесі  перекладу  тексту,  який процитовано,  узято  до  уваги наявність  у 
ньому незначної помилки друку.

визначити нову логіку взаємодії факторів, які детерміну-
ють безпеку і… культуру безпеки» [15, с. 19]. 

Те, що трактування безпеки, запропоноване В.Н. Кузнє-
цовим, характеризує її як стан і діяльність, особливо чітко 
видно зі сформульованого ним визначення суспільної без-
пеки. Воно є таким: «Категорія «суспільна безпека»може 
бути визначена так: це стан, умови й характер життєдіяль-
ності держави та суспільства, за яких громадяни, соціаль-
ні групи, створювані ними об’єднання й організації віль-
но діють відповідно до їх власної природи й призначення 
та здатні нейтралізувати зовнішні та внутрішні загрози»1  
[15, с. 150].

У  літературі  є  класифікації  підходів  до  трактування 
безпеки,  які  виділяють  більшу  кількість  останніх.  Так, 
В.А.  Ліпкан  указує  на  «…наявність  чотирьох  головних 
підходів:  статичного  (стан  захищеності),  апофатичного 
(відсутність  загроз  і  небезпек),  діяльнісного  (система 
заходів, спрямованих на створення певних умов), пасив-
ного (дотримання певних параметрів, норм)» [16]. Спро-
бу  запропонувати  розгорнуте  трактування  безпеки,  що 
враховувало б усі ці підходи,  знаходимо в праці  [17],  в 
якій, зокрема, читаємо: «…безпека – це такий стан захи-
щеності буття, цінностей та інтересів суб’єкта (об’єкта) 
безпеки від загроз та небезпек (статичний аспект. – Л.Ч.), 
за якого забезпечуються оптимальні умови його життєді-
яльності,  розвитку  та  самореалізації.  Забезпечення без-
пеки  відбувається  шляхом  дотримання  необхідних  па-
раметрів (індикаторів) і норм, у рамках яких стабільно і 
збалансовано відбуваються всі наявні процеси (вказівка 
на це – данина пасивному підходу до трактування безпе-
ки. – Л.Ч.). Вони підтримуються завдяки певній системі 
заходів (тобто йдеться про врахування діяльнісного під-
ходу. – Л.Ч.),  спрямованих на створення й підтримання 
безпечних умов,  у  яких небезпека відсутня  або  зведена 
до мінімуму, а можливі ризики та виклики не становлять 
реальної  загрози  (отже,  відображається  вимога  апофа-
тичного підходу. – Л.Ч.)».

На  нашу  думку,  між  запропонованою В.А.  Ліпканом 
класифікацією підходів до трактування безпеки та розгля-
нутою  раніше  китайського муру  немає. Адже  апофатич-
ний підхід можна вважати частковим випадком статично-
го, а дотримання певних параметрів  і вимог, спрямоване 
на гарантування безпеки, – формою діяльності з її забез-
печення.

Ще більше підходів до трактування безпеки розрізняє 
Н.І. Луппова, а саме: 1) безпека як стан; 2) безпека як здат-
ність  об’єкта  зберігати  свій  стан  за  умов  цілеспрямова-
ного й руйнівного внутрішнього чи зовнішнього впливу; 
3) безпека як властивість системи; 4) безпека як гарантія, 
необхідна  умова  функціонування  об’єкта;  5)  безпека  як 
відсутність небезпек та загроз для об’єкта; 6) безпека як 
поточна та перспективна захищеність суб’єкта від різно-
манітних загроз [10]. На наш погляд, навряд чи потребує 
особливих доказів те, що й запропоновану Н.І. Лупповою 
класифікацію  можна  звести  до  тієї,  яка  була  розглянута 
першою. 

Охарактеризовані вище наукові уявлення про поняття 
«безпека» не могли не позначитися на  стані  справ щодо 
підходів до трактування безпеки суб’єкта господарюван-
ня,  які  також  можна  поділити  на  статичний,  процесний 
та інтегральний. Цілком зрозуміло, що найбільший інтер-
ес  для  нас  становить  саме  останній.  Дуже  неординарну 
спробу його реалізації знаходимо в докторській дисертації  
М.І.  Корольова,  присвяченій  формуванню  економічного 
механізму системного захисту фірми. 

За М.І. Корольовим, «невизначеність і безпека являють 
собою полярні характеристики еволюції фірми як безпе-
рервного й необоротного процесу розширеного, простого 

або  звуженого відтворення визначеності  її  внутрішнього 
та зовнішнього середовища», а небезпека є «…зворотною 
стороною  визначеності  й  характеризується  від’ємним 
відношенням  адаптаційних  можливостей  фірми  до  сили 
впливів середовища» та «…визначає зміст загроз, які по-
стають  конкретними формами  її  прояву»  [18,  с.  9]. Сто-
совно ж сутності загроз ним було висловлено таку точку 
зору: «Загроза розуміється як сконцентрована в просторі 
та часі можливість негативного впливу на фірму, здатного 
завдати їй неприйнятної шкоди. Ризик є ймовірнісною ха-
рактеристикою реалізації загрози» [18, с. 9]. 

Спираючись  на  трактування  небезпеки  як  зворотної 
сторони  визначеності,  М.І.  Корольов  сформулював  такі 
положення:  «Безпека  трактується  як  умовний  нуль  на 
шкалі  небезпеки,  ідеальна  ситуація  повної  відповіднос-
ті  параметрів  фірми  та  середовища,  момент  динамічної 
рівноваги  їхніх потенціалів.  Захист  є  способом активно-
оборонної поведінки фірми, що виражається в комплексі 
організованих  дій  її  агентів  і  підрозділів,  який  формує 
превентивний або реактивний відгук на виниклу загрозу. 
Захист фірми інституціонально забезпечується системою 
загальних і часткових алгоритмів, правил, нормативів і ви-
мог для всіх агентів фірми і її функціональних підструк-
тур. У свою чергу захищеність є відношенням потужності 
захисту до рівня загроз, яке відображає результативність і 
ефективність функціонування захисної підсистеми фірми, 
що у вартісному аспекті  виражається відношенням  здій-
снених витрат на захист до реальних і потенційних втрат 
від настання загроз» [18, с. 10]. Хоча перше із цих поло-
жень  найбільше  відповідає  статичному  підходу  до  трак-
тування безпеки, воно в поєднанні з тими положеннями, 
що  його  супроводжують,  дає,  як  видається,  інтегральну 
характеристику безпеки фірми.

Ще більш вдалою, на наш погляд, є така  інтегральна 
характеристика  безпеки  суб’єкта  господарювання:  «…
безпеку  господарюючого  суб’єкта  можна  визначити  як 
динамічно стійкий стан по відношенню до несприятливих 
впливів  і  діяльність  із  захисту  від  внутрішніх  і  зовніш-
ніх загроз,  із  забезпечення таких внутрішніх  і  зовнішніх 
умов його існування, які гарантують можливість стабіль-
ного розвитку»  [19,  с. 12]. Перевага цієї характеристики 
вбачається нами в тому, що в ній елементи статичного та 
процесного  підходів  до  трактування  безпеки  присутні  в 
явному  вигляді  й  при  цьому  відображені  однаковою мі-
рою та лапідарно. Виходячи з неї, отримуємо таке визна-
чення:  безпека  діяльності  суб’єкта  господарювання  –  це 
динамічно стійкий стан такого суб’єкта по відношенню до 
несприятливих  впливів  та  діяльність  із  його  захисту  від 
внутрішніх і зовнішніх загроз, із забезпечення таких вну-
трішніх і зовнішніх умов, які гарантують йому можливість 
стабільного розвитку.

У науковій та навчальній літературі нерідко натрапля-
ємо на ототожнення безпеки діяльності суб’єкта господа-
рювання та його економічної безпеки. Ось один із прикла-
дів: «Економічна безпека підприємства (фірми) – це такий 
стан  даного  господарюючого  суб’єкта,  за  якого  життєво 
важливі  компоненти  структури  та  діяльності  підприєм-
ства характеризуються високим ступенем захищеності від 
небажаних  змін»  [20].  Проте,  на  нашу  думку,  насправді 
все те, за допомогою чого в цьому визначенні характери-
зується  сутність  економічної  безпеки  підприємства,  сто-
сується безпеки його діяльності. Недарма за змістом воно 
практично збігається з визначенням безпеки підприємства 
в цілому, сформульованим С.В. Капітулою: «Під безпекою 
підприємства  взагалі  в  роботі  запропоновано  розуміти 
захищеність підприємства від негативного впливу сукуп-
ності соціальних, економічних, екологічних, правових та 
силових внутрішніх і зовнішніх факторів» [21, с. 5]. 

Уважаємо,  що  правильною  є  точка  зору,  яка  відки-
дає  ототожнення  безпеки  діяльності  суб’єкта  господа-
рювання  з  його  економічною  безпекою  (див.,  зокрема:  
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[22, с. 264; 23, с. 167; 24]), і повністю поділяємо такі по-
ложення праці [22]:

«Слід розмежовувати поняття «економічна безпека під-
приємства» та «безпека функціонування підприємства».

У першому випадку предметом дослідження є зовніш-
ні  і  внутрішні  економічні  загрози  конкретному  господа-
рюючому суб’єкту (фірмі, банку й т. п.) та способи й меха-
нізми їх відвернення. <…>

У другому випадку предметом дослідження є об’єкти 
загроз на підприємстві: персонал, матеріальні цінності, ін-
формаційні ресурси й сама діяльність підприємства. <…>

Таким  чином,  «безпека  функціонування  підприєм-
ства» включає в себе «економічну безпеку» [22, с. 264]. 

Будучи складовою безпеки держави, безпека діяльності 
суб’єктів господарювання водночас є відносно самостійною 
системою. Створення, успішне функціонування та розвиток 
цієї системи не можливі без правового забезпечення, зокрема 
адміністративно-правового.  З  огляду на  це  постає  питання 
про  те,  що  являє  собою  адміністративно-правове  забезпе-
чення  безпеки  діяльності  суб’єктів  господарювання.  Щоб 
розв’язати  це  питання,  необхідно мати  чітке  уявлення  про 
зміст поняття «адміністративно-правове забезпечення», яке є 
родовим стосовно досліджуваного нами. На жаль, і досі його 
загальновизнане трактування відсутнє. І це не дивно, бо така 
сама ситуація з поняттям «правове забезпечення». 

Частина трактувань останнього відображає його діяль-
нісний аспект, а отже, має динамічний характер. Прикла-
дами можуть слугувати такі: а) «…правове забезпечення – 
це  здійснюване державою за допомогою правових норм, 
приписів  і  сукупності  засобів упорядкування суспільних 
відносин, їх юридичне закріплення, охорона, реалізація і 
розвиток» [25, с. 392]; б) «…поняття «правове забезпечен-
ня» необхідно  розглядати  в широкому  та  вузькому  сенсі 
слова. У широкому сенсі  терміном «правове  забезпечен-
ня» охоплюється весь процес вироблення засобів юридич-
ної регуляції та використання їх у практичній діяльності 
суб’єктів  права  для  досягнення фактичних  результатів  у 
конкретній сфері суспільних відносин» [26]. 

Є й  інший підхід  до  розуміння  суті  правового  забез-
печення. Його репрезентують трактування, які характери-
зують правове забезпечення як стан, тобто в статичному 
ключі. Як  їх спільний знаменник можна розглядати таке 
визначення:  «Правове  забезпечення  –  сукупність  право-
вих норм, що регламентують правові взаємини та юридич-
ний статус» [27, с. 375]. 

Обидва  підходи  є  однобічними,  а  отже,  неприйнят-
ними. Має рацію О.М. Дручек, коли заперечує проти «…
ігнорування  двоєдиної  сутності  поняття  «забезпечення» 
(як процесу і як стану)» у деяких визначеннях правового 
забезпечення [28, c. 125] та вказує, що воно являє собою і 
сукупність гарантій, котра є його статичною складовою, і 
процес, діяльність зі створення умов, необхідних для реа-
лізації прав [28, c. 124]. 

Указівка  на  двоєдину  сутність  правового  забезпечен-
ня присутня й в докторській дисертації С.Н. Максимова, 
одним з вузлових положень якої є таке: «Аргументовано, 
що АПЗ  ЕБ  (адміністративно-правове  забезпечення  еко-
номічної  безпеки.  – Л.  Ч.)… має  самостійну  субстратну 
(адміністративно-правові норми); організаційну (системи 
державних  органів  спеціальної  компетенції);  функціо-
нальну (реалізує регулятивну й контрольну функції) і суб-
станціальну  (сукупність  економічних  інтересів  держави, 
які охороняються) складові» [29, с. 18]. Проте в запропо-
нованому в цій дисертації визначенні АПЗ ЕБ двоєдиність 
останнього  відображена  не  зовсім  вдало. Це  визначення 
характеризує АПЗ ЕБ як діяльність, хоча при цьому й по-
біжно згадується про його статичний аспект: «… АПЗ ЕБ 
являє  собою  врегульовану  нормами  адміністративного 
права повсякденну впорядковану управлінську діяльність 
державних органів і органів місцевого самоврядування в 
рамках єдиної державної економічної політики з викорис-

танням адміністративно-правових засобів, здійснювану з 
метою  забезпечення  ефективного  нормативно-організа-
ційного впливу на суспільні відносини в  інтересах ство-
рення й підтримання необхідного рівня захищеності учас-
ників економічних відносин» [29, с. 18]. 

Подібний недолік має запропоноване Р.О. Банком трак-
тування  адміністративно-правового  аспекту  забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності, яке фактично є спро-
бою визначити суть АПЗ безпеки функціонування суб’єктів 
цієї  діяльності  [30,  с.  9].  Має  його  й  сформульована  
В.М.  Рєдкоусом  дефініція  адміністративно-правового  за-
безпечення  національної  безпеки:  «Адміністративно-
правове  забезпечення  національної  безпеки  являє  собою 
здійснювану в рамках єдиної державної політики в галузі 
забезпечення  національної  безпеки  діяльність  уповнова-
жених  суб’єктів,  спрямовану  на  формування  адміністра-
тивно-правової основи забезпечення національної безпеки, 
на  закріплення  в  ній  системи  адміністративно-правових 
засобів  (адміністративно-правових  норм,  правовідносин, 
індивідуальних приписів та ін.), за допомогою котрих дося-
гається результативний, нормативно-організаційний вплив 
на суспільні відносини з метою їх упорядкування, охорони, 
розвитку відповідно до суспільних потреб забезпечення на-
ціональної безпеки країни, створення й підтримання необ-
хідного рівня захищеності об’єктів безпеки держави» [31, с. 
11]. Проте дана дефініція має важливе концептуальне зна-
чення з того погляду, що вона вказує на можливість вико-
ристання для розкриття змісту адміністративно-правового 
забезпечення національної безпеки поняття «адміністратив-
но-правова основа забезпечення національної безпеки», яке 
відображає  «…сукупність  взаємопов’язаних,  внутрішньо 
узгоджених основоположних нормативних правових актів, 
котрі містять юридичні принципи й норми, спрямовані на 
адміністративно-правове регулювання суспільних відносин 
у сфері забезпечення національної безпеки з метою їх упо-
рядкування, охорони та розвитку відповідно до суспільних 
потреб»  [31, с. 14]. До речі, у присвяченій адміністратив-
но-правовим  основам  забезпечення  громадської  безпеки 
докторській  дисертації  Н.А.  Босхамджиєвої  зазначається 
(очевидно,  не  без  впливу  позиції  В.М.  Рєдкоуса,  на  чию 
докторську  дисертацію Н.А.  Босхамджиєва  неодноразово 
посилається), що «…адміністративно-правове  забезпечен-
ня в загальному вигляді необхідно розглядати як здійснюва-
ну на адміністративно-правовій основі (курсив наш. – Л. Ч.) 
діяльність із забезпечення безпеки» [32, с. 104–105]. 

Важливе концептуальне значення для розв’язання роз-
глядуваного нами питання мають і зауваження Р.В. Ігоніна 
щодо  позиції  І.О.  Ієрусалімової  стосовно  змісту  адміні-
стративно-правового забезпечення прав  і свобод людини 
та  громадянина.  Позицію  цю  відображає  визначення,  за 
яким указане забезпечення являє собою «…повноту регу-
лювання за допомогою норм адміністративного права сус-
пільних відносин, що виникають для та в процесі  їхньої 
реалізації, а також надання за допомогою цих норм відпо-
відних гарантій, які разом з іншими правовими та непра-
вовими гарантіями створюють стійку систему можливос-
тей користування правовими цінностями в державі» [33].

Коментуючи бачення змісту адміністративно-правового 
забезпечення, запропоноване І.О. Ієрусалімовою, Р.В. Іго- 
нін указує, зокрема, на таке: «…І.О. Ієрусалімова до зміс-
ту  поняття  «адміністративно-правового  забезпечення» 
включає  три  основних  елементи  –  адміністративно-пра-
вове  регулювання,  реалізацію  адміністративно-правових 
норм  та  встановлені  нормами  адміністративного  права 
гарантії реалізації прав людини і громадянина. Включен-
ня  до  складу поняття  «адміністративно-правового  забез-
печення»  зазначених  складових…  дозволяє  більш  чітко 
встановити «місцезнаходження» даного поняття стосовно 
системи  ключових  понять  адміністративно-правової  на-
уки… »  [34,  с.  39].  Водночас  Р.В.  Ігонін  цілком  слушно 
зазначає, що І.О. Ієрусалімовою випущені з уваги суб’єкти 
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владних повноважень, які реалізують (застосовують) нор-
ми адміністративного права у своїй діяльності [34, с. 39]. 

Тепер, як видається, маємо у своєму розпорядженні всі 
опорні точки, необхідні для відповіді на питання, що являє 
собою  адміністративно-правове  забезпечення  безпеки  ді-
яльності суб’єктів господарювання. На наш погляд, під ним 
слід розуміти адміністративно-правову основу забезпечення 
БДСГ та діяльність суб’єктів АПЗ БДСГ, спрямовану на фор-
мування, удосконалення й використання цієї основи з метою 
створення необхідних умов для перебування господарюючих 
суб’єктів  у  динамічно  стійкому  стані щодо  несприятливих 
впливів і для діяльності з підтримання такого стану. 

Висновки
1. Безпеку діяльності господарюючого суб’єкта можна 

окреслити як динамічно стійкий стан останнього по від-

ношенню до несприятливих впливів та діяльність із його 
захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, із забезпечення 
таких внутрішніх і зовнішніх умов, які гарантують йому 
можливість  стабільного  розвитку.  Доволі  поширеними 
є  намагання  ототожнювати  безпеку  діяльності  суб’єктів 
господарювання  з  їхньою  економічною  безпекою.  На-
справді ж друга є частиною першої.

2. Адміністративно-правове  забезпечення безпеки ді-
яльності суб’єктів господарювання – це адміністративно-
правова основа забезпечення БДСГ та діяльність суб’єктів 
АПЗ БДСГ, спрямована на формування, удосконалення й 
використання цієї основи з метою створення необхідних 
умов  для  перебування  господарюючих  суб’єктів  у  дина-
мічно  стійкому  стані щодо  несприятливих  впливів  і  для 
діяльності з підтримання такого стану. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ  
ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Боднар І.В.,
к.ю.н., старший викладач циклу кримінально-правових дисциплін 

Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України
Майборода І.А.,

викладач циклу кримінально-правових дисциплін 
Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України

У статті виділені основні тенденції реформування Державної пенітенціарної служби України, а саме: реформування кримінально-
виконавчої інспекції; поліпшення умов тримання засуджених та осіб, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 
вдосконалення системи органів та установ виконання покарань; вдосконалення системи охорони здоров’я засуджених та осіб, узятих під 
варту; забезпечення належних умов роботи персоналу органів та установ виконання покарань та оплати їхньої праці.

Ключові слова: Державна пенітенціарна служба, установи виконання покарань, орган пробації, слідчий ізолятор, персонал.

Боднар І.В., Майборода І.А. / ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕ-
НИЯ НАКАЗАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ / Черниговский юридический колледж Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины, Украина

В статье определены основные тенденции реформирования Государственной пенитенциарной службы Украины, а именно: рефор-
мирование уголовно-исполнительной инспекции; улучшение условий содержания осужденных и лиц, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде содержания под стражей; усовершенствование системы органов и учреждений исполнения наказаний; усовер-
шенствование системы охраны здоровья осужденных и лиц, взятых под стражу; обеспечение надлежащих условий работы персонала 
органов и учреждений исполнения наказаний и оплаты их труда.

Ключевые слова: Государственная пенитенциарная служба, учреждения исполнения наказаний, орган пробации, следственный 
изолятор, персонал.

Bodnar I.V., Maiboroda I.A. / BASIC TENDENCIES OF REFORMATION IN THE ORGANS SYSTEM AND PENAL INSTITUTIONS  
OF THE STATE PENITENHIARY SERVISE OF UKRAINE / Chernihiv law college of State penitenhiary service of Ukraine, Ukraine

The authors show the basic tendencies in reformation of the state penitentiary service of Ukraine, that is: reformation of criminal and execu-
tive inspection, improvement of confining the convicts and persons in custody, perfection of organs system and penal institutions, improvement of 
health protection system for those in custody, providing the penal institutions staff with proper conditions of work and payment.

It is proved that the present normative and legal basic regulates the criminal and executive inspections activity according to the Ukrainian act 
“Probation” is out of date and needs thorough remaking.

The authors came to a conclusion that holding the convicts in common habitable premises and in blocks cannot provide them with all – round 
psychological and phisical security and give the prison subculture a chance to influence negatively upon the inmates. The authors consider that 
it is possible to overcome this influence in cell confinement at night – time when the contra is limited. Cell confinement is not only specified in the 
international documents on prisoners` rights but it is regularly used in international penitentiary practice.

The authors discuss the problem of medical care reformation in penal institutions. They mark that in spite of the essential changes in the field 
of convicts` medical care protection that took place in 2014, this problem is still urgent and needs further perfection especially in providing the 
convicts with medical care in private hospitals.

Key words: State Penitentiary Service of Ukraine, penal institutions, probation authority, detention house, personnel. 

На  сучасному  етапі  розвитку  української  каральної 
політики особа, яка вчинила злочин, вже не сприймаєть-
ся як винятково шкідлива чи небезпечна людина, яку слід 
приборкати, як приборкують «дикого звіра». З точки зору 
сучасної  пенітенціарної  ідеї  злочинець  –  це  людина, що 
зробила життєву помилку і потребує допомоги для її ви-
правлення і ресоціалізації. Не випадковою є й назва нашої 
служби, яка відсилає нас до християнського бачення про-
блеми злочину та покарання як проблеми гріха та покаян-
ня. Зокрема, не покарання, а виправлення і ресоціалізація 
особи є головною метою роботи пенітенціарного персона-
лу. Відповідно й пенітенціарій нового типу повинен біль-
шою мірою  бути  вихователем,  вчителем  та  порадником, 
діяльність  якого  здебільшого  спрямована не на покаран-
ня особи, яка вчинила злочин, а на запобігання вчиненню 
нею злочину, як під час відбування кримінального пока-
рання так і після звільнення. Саме тому слід погодитися з 
думкою, що сучасна пенітенціарна система – це не лише 

простір примусової нормалізації індивіда, це простір ду-
ховного оновлення особистості, що покликаний не карати 
та ламати людину, а корегувати її поведінку у бік соціаль-
но-позитивних якостей. 

До  питання  реформування  системи  органів  та  уста-
нов виконання покарань Державної пенітенціарної служ-
би України  зверталась  велика  кількість  науковців,  серед 
яких слід назвати таких, як: К. А. Автухов, В.А. Бадира,  
І.  Г.  Богатирьов,  О.І.  Богатирьова,  В.В.  Василевич,  
А. П. Гель, Т. А. Денисова, О.М, Джужа, А.І. Зубков, І.В. Іва- 
ньков, О. Г. Колб, В. А. Льовочкін, О. В. Лисодєд, О.М. Лит- 
винов,  І.  С.  Міхалко,  М.С.  Пузирьов,  А.  Х.  Степанюк,  
В. М. Трубніков, С.І. Халимон, Д.В. Ягунов, І. С. Яковець. 
Однак  система  органів  та  установ  виконання  покарань 
постійно змінюється у зв’язку з реалізацією процесу по-
дальшої євроінтеграції України та приведення порядку та 
умов  виконання  й  відбування  кримінальних  покарань  у 
повну відповідність до вимог і рекомендацій міжнародної 
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спільноти.  Додатковим  аргументом  на  користь  необхід-
ності проведення наукового дослідження напрямів рефор-
мування системи органів та установ виконання покарань 
Державної пенітенціарної служби України є те, що у 2013-
2015  роках  кримінально-виконавче  законодавство  зазна-
ло  значних  змін  та  потребує  переоцінки  з  урахуванням 
чинних  законодавчих  положень  і  практичних  здобутків, 
ступеня  відповідності  міжнародним  стандартам  у  галузі 
захисту прав засуджених. 

Метою  статті  є  аналіз  чинного  національного  кримі-
нально-виконавчого  законодавства  та  сучасних  наукових 
поглядів  на  реформування  органів  і  установ  виконання 
покарань. 

Здійснивши аналіз «Концепції державної політики у 
сфері реформування Державної кримінально-виконавчої 
служби України», яка схвалена Указом Президента, слід 
виділити  основні  тенденції  в  реформуванні  Державної 
пенітенціарної  служби  України,  а  саме:  реформуван-
ня  кримінально-виконавчої  інспекції;  поліпшення  умов 
тримання  засуджених  та  осіб,  щодо  яких  обрано  запо-
біжний захід у вигляді  тримання під вартою; вдоскона-
лення  системи  органів  та  установ  виконання  покарань; 
вдосконалення системи охорони здоров’я засуджених та 
осіб, узятих під варту; забезпечення належних умов ро-
боти персоналу органів і установ виконання покарань та 
оплати їхньої праці [1].

Проте в межах однієї статті ми не можемо охопити всі 
актуальні питання розвитку пенітенціарної системи і ви-
світлили лише коротко найбільш актуальні з них.

По-перше,  однією  з  головних  тенденцій  сьогодні  є 
необхідність  реформування  діяльності  органів  виконан-
ня  покарань.  З  моменту  прийняття  чинного  Криміналь-
но-виконавчого  кодексу України  в  2003  році  науковці  та 
практики почали піднімати питання про необхідність по-
дальшого реформування інституту виконання криміналь-
них покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, і при-
ведення його у відповідність до основних принципів, які 
викладені в «Мінімальних стандартних правилах Органі-
зації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних із по-
збавленням волі» та «Європейських правилах пробації».

Результатом цієї діяльності стало прийняття 05 лютого 
2015 року Закону України «Про пробацію», в якому були 
акумульовані думки науковців та практиків. Так, згідно з 
даним Законом, кримінально-виконавча інспекція реорга-
нізується в орган пробації і буде виконувати діяльність за 
трьома основними напрямами, а саме: здійснювати досу-
дову пробацію, наглядову пробацію та пенітенціарну про-
бацію [2].

Незважаючи  на  закріплення  зазначених  видів  діяль-
ності в Законі України «Про пробацію», їх виконання на-
разі неможливо. Причиною цього є відсутність механізму 
здійснення  останніх.  Для  створення  належних  умов  для 
виконання  функції  досудового  супроводу  персоналом 
органу  пробації  перш  за  все  необхідно  внести  зміни  до 
чинного Кримінального процесуального кодексу України 
щодо закріплення досудової доповіді як процесуальної дії 
на  стадії  досудового  розслідування  та  врахування  її  ре-
зультатів на стадії судового розгляду. При цьому необхід-
но наділити персонал органу пробації необхідними влад-
ними повноваженнями та обов’язками.

Доцільно, на нашу думку, розробити методичні реко-
мендації щодо визначення критеріїв ризику вчинення по-
вторних  злочинів цією категорією осіб  та  закріпити  їх у 
певному нормативно-правовому акті.

Поряд із досудовою пробацією подібні оказії має і пе-
нітенціарна пробація. Так пенітенціарно-пробаційні функ-
ції, що покладені на орган пробації,  сьогодні виконують 
співробітники  установ  виконання  покарань.  Проведені 
дослідження  викладачами  Чернігівського  юридичного 
коледжу  Державної  пенітенціарної  служби  України  та 
результати  досліджень  інших  фахівців,  які  досліджують 

актуальні питання пенітенціарної системи, вказують, що 
саме прогалини та прорахунки як на державному, так і на 
відомчому  рівні  в  галузі  постпенітенціарного  супроводу 
зазначених осіб є головною причиною вчинення повтор-
них злочинів після звільнення.

Саме з метою подолання негативних тенденцій у цій 
галузі законодавець покладає цю діяльність на орган про-
бації, осккільки це повинно позитивно позначитися на вза-
ємодії суб’єктів соціального патронажу за особами, звіль-
неними від відбування покарань. Проте варто зазначити, 
що для здійснення цієї діяльності необхідна плідна робота 
науковців,  законодавців  та  практиків  для  законодавчого 
закріплення цього напряму діяльності, встановлення прав 
та  обов’язків  її  суб’єктів,  які  нададуть  дієву можливість 
виконувати покладені на них функції. Особливу увагу при 
цьому необхідно спрямувати на закріплення порядку вза-
ємодії  працівників  органу  пробації,  громадських  органі-
зацій та окремих громадян, оскільки  здійснення  громад-
ського  контролю  за  особами,  які  перебувають  на  обліку 
органу пробації та пробаційного громадського супроводу 
щодо осіб, звільнених з установ виконання покарань, на-
лежним чином не регламентовано на законодавчому рівні. 
Необхідно  не  тільки  законодавчо  забезпечити  останніх 
належною правосуб’єктністю,  а й визначити можливість 
матеріального відшкодування затрат, які вони можуть по-
нести в ході цієї діяльності.

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що вся нор-
мативно-правова  база,  яка  існує  сьогодні  та  регулює  ді-
яльність кримінально-виконавчої інспекції, з прийняттям 
Закону  України  «Про  пробацію»  застаріла  та  потребує 
ґрунтовного переопрацювання. Однак при цьому не слід 
забувати  і  про  персонал  кримінально-виконавчої  інспек-
ції, який з уведенням нових функції потребує перепідго-
товки та підвищення кваліфікації.

По-друге.  Наступний  напрям  реформування  пенітен-
ціарної  системи  України,  якому  ми  хочемо  приділити 
увагу, – поліпшення умов тримання  засуджених, удоско-
налення системи органів та установ виконання покарань. 

Уся  діюча  система  установ  виконання  покарань  по-
винна  забезпечити можливість  належного  застосування 
всього  переліку  засобів  виправлення  та  ресоціалізації 
стосовно  засуджених.  Проте,  як  вказують  статистич-
ні  дані,  ця  діяльність  здійснюється  неналежним  чином 
[3, с. 8; 4, с. 15].

Однією  з  причин  зазначеної  негативної  тенденції  є, 
як вказують фахівці з кримінально-виконавчого права та 
керівництво  Державної  пенітенціарної  служби  України, 
тримання  засуджених  у  звичайних  жилих  приміщеннях 
та приміщеннях блочного  типу. Такі  умови  тримання не 
можуть  всебічно  забезпечити  психологічну  та  фізичну 
безпеку  засуджених  і  уможливлюють  негативний  вплив 
на засуджених тюремної субкультури [5, с. 126; 6, с. 33]. 
Подолання цього впливу можливе лише за умови камер-
ного  утримання  засуджених,  хоча  б  у  нічний  час,  коли 
можливість здійснювати за ними належний нагляд обме-
жена. Дана практика камерного утримання засуджених не 
тільки передбачена вимогами міжнародних документів у 
галузі захисту прав засуджених, а і є сталою міжнародною 
пенітенціарною практикою [7; 8].

Ми  вважаємо,  що  головним  напрямом  реформуван-
ня пенітенціарної системи, а саме  її складової – установ 
виконання  покарань  Державної  пенітенціарної  служби 
України,  є  створення умов для  камерного утримання  за-
суджених, хоча ми розуміємо, що така перебудова установ 
виконання покарань не може бути швидкою.

Досліджуючи питання кардинальної  зміни пенітенці-
арної системи, слід приділити увагу працям сучасних вче-
них-пенітенціаріїв, учасників наукової школи «Інтелект». 
Саме вони пропонують пенітенціарні установи за формою 
організації  та  джерелами фінансування поділяти на  дер-
жавні, муніципальні та приватні [9, с. 51]. 
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Такий  поділ  дасть  можливість  залучити  до  процесу 
виправлення та ресоціалізації Державну місцеву владу та 
органи місцевого самоврядування, що повинно позитивно 
позначитись на процесі інтеграції засуджених у цивільне 
суспільство після  звільнення  і,  відповідно,  зменшити рі-
вень рецидиву вчинення повторних злочинів.

Третій напрям – зниження навантаження на слідчі ізо-
лятори  з  метою  приведення  умов  тримання  у  відповід-
ність  до  вимог міжнародних норм у  галузі  захисту прав 
засуджених.

Головним  заходом  у  цьому  напрямі  стало  прийняття 
нового  Кримінального  процесуального  кодексу  України, 
який суттєво обмежив свавілля посадових осіб, які  здій-
снюють кримінальне провадження в обранні запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою, що призвело до зна-
чного  зменшення кількості осіб,  які перебувають у слід-
чих ізоляторах.

Досліджуючи це питання, не можна не зазначити, що 
деякі  вчені,  у  свою  чергу,  пропонують  виключити  з  пе-
нітенціарної  системи  такий  орган,  як  слідчі  ізолятори, 
головною метою яких є виконання запобіжного заходу у 
вигляді  тримання  під  вартою,  та  підпорядкувати  їх  Мі-
ністерству  внутрішніх  справ  України. Ми  у  свою  чергу 
вважаємо  дану  точку  зору  хибною,  оскільки,  по-перше, 
«Мінімальні  стандартні  правила Організації Об’єднаних 
Націй поводження з в’язнями» та «Європейські пенітен-
ціарні  правила»  вимагають,  щоб  дана  установа  не  була 
підпорядкована поліцейському відомству,  відомству кри-
мінального  переслідування  та  військовому  відомству; 
по-друге,  слідчі  ізолятори не  тільки виконують функцію 
тримання  осіб,  щодо  яких  обраний  запобіжний  захід  у 
вигляді  тримання під  вартою,  а  й  виконують певні  види 
кримінальних покарань; по-третє, пенітенціарна практика 
Європейських країн свідчить про те, що функції місць по-

переднього ув’язнення виконують тюрми, які, у свою чер-
гу, є установами виконання покарань.

Четвертий  напрям  охоплює  питання  реформування 
галузі охорони здоров’я засуджених. Це питання, з точки 
зору  Експертів  Ради  Європи,  є  найбільш  актуальним  на 
сучасному  етапі. Незважаючи  на  суттєві  зміни,  які  були 
прийняті в 2014 році в галузі охорони права засуджених 
на медичне  забезпечення,  це  питання  залишається  акту-
альним  та  потребує  подальшого  опрацювання,  особливо 
в  питаннях  процедури  надання  можливості  отримання 
медичної допомоги засудженим у лікарнях не державної 
форми власності. Не можна не згадати і про плідну робо-
ту,  яку  проводять  співробітники Державної  пенітенціар-
ної служби України в галузі вироблення новітніх підходів 
щодо  надання  медичної  допомоги  найбільш  вразливим 
категоріям засуджених.

Підсумовуючи  викладене,  хочемо  зазначити,  що  ми 
окреслили далеко не всі напрями розвитку пенітенціарної 
системи України. Слід згадати й про такі, як налагоджен-
ня волонтерської роботи в цій галузі, участь громадськості 
у виправленні та ресоціалізації засуджених. Та найбільш 
актуальним  сьогодні  напрямом  є  реформування  підходу 
щодо  створення  нормальних  умов  праці  співробітників 
органів  та  установ  виконання  покарань,  соціального  та 
правового захисту персоналу органів та установ виконан-
ня,  їх матеріального  забезпечення  як  гарантія  залучення 
до  цієї  роботи  висококваліфікованих  співробітників,  які 
здатні виконувати покладені на них функції в умовах су-
часних реалій суспільного життя. При цьому ми вважаємо 
за необхідне зазначити, що цьому питанню приділяється 
значна увага майже в  кожному міжнародному документі 
в галузі захисту прав людини. Саме тому це питання, на 
нашу думку, є найбільш актуальним в умовах сьогодення 
та потребує окремого ґрунтовного дослідження.
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ПИТАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН 
ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ

Горностай А.В.,
к.ю.н., асистент кафедри кримінального права № 1

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена аналізу наукових точок зору щодо кримінальної відповідальності за замах при ексцесі оборони.
Ключові слова: замах на злочин, необхідна оборона, ексцес оборони, перевищення меж. 

Горностай А.В. / ВОПРОСЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ГРАНИЦ НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ / Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина

Статья посвящена анализу научных точек зрения о возможности уголовной ответственности за покушение при эксцессе обороны.
Ключевые слова: покушение на преступление, необходимая оборона, эксцесс обороны, превышение пределов.

Gornostai A.V. / QUESTIONS ABOUT THE POSSIBILITY OF ASSASSINATION ATTEMPT TO COMMIT A CRIME IN EXCESS  
OF NECESSARY DEFENSE / Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

The right to self-defense is a natural and inalienable and absolute human right. This means that other persons have no right to interfere in a 
legal citizen of the exercise of this right. However, the practical application of the rules on self-defense there are issues not regulated by law. First 
of all, the question about the possibility of assassination by exceeding the limits of necessary defense.

The article analyzes the scientific point of view of the possibility of assassination attempt by exceeding the limits of necessary defense. Are 
subjected detailed research the arguments of the various scientific positions. It is proved that it is possible to bring the perpetrators to criminal 
responsibility for the attempted murder or grievous bodily harm at excess of limits of necessary defense.

Consider debatable questions about the qualification with partial causing damage with a direct intent to commit murder or causing grievous 
bodily harm by exceeding the limits of necessary defense. The article describes the special questions of qualification at presence of an alterna-
tive intention from a person who has exceeded the limits of necessary defense. Based on the arguments presented in article can make specific 
findings. So, summing up, we can emphasize that the attempt by exceeding the limits of necessary defense is quite possible and must be found 
qualified under Part. 2 or 3. 15 and Art. 118 or 124 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: attack on offense, necessary defense, excess defense, exceeding the limits.

Право  на  необхідну  оборону  є  природнім  і  невідчу-
жуваним,  а  також  абсолютним  правом  людини.  Останнє 
означає, що всі інші особи не мають права перешкоджати 
громадянинові  в  законному  здійсненні  ним  такого  права. 
Закріплений у Розділі VIII КК України інститут обставин, 
що  виключають  злочинність  діяння  і,  зокрема,  необхідна 
оборона (ст. 36 КК України) є важливою гарантією реаліза-
ції конституційного положення про те, що «кожен має пра-
во захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших 
людей від протиправних посягань» (ч. 2 ст. 27 Конституції 
України). 

Проте,  при практичному  застосуванні  норм про необ-
хідну оборону зустрічаються питання, не врегульовані за-
конодавством. Насамперед, це питання про можливість іс-
нування замаху при перевищенні меж необхідної оборони.

У науці кримінального права  інститут необхідної обо-
рони,  а  відтак  і  перевищення  її  меж,  багаторазово  дослі-
джувалися,  зокрема,  такими  вченими-криміналістами  як:  
П.  П.  Андрушко,  Л.  В.  Багрій-Шахматов, М.  І.  Бажанов,  
Ю. В. Баулін, М. П. Берестовий, В. І. Борисов, С. В. Бородін, 
В. В. Володарський, М. І. Гатаулін, В. К. Грищук, В. П. Ді- 
денко, М. І. Загородников, А. Ф. Істомін, В. Ф. Кириченко, 
В. М. Козак, А. Ф. Коні,  І. В. Красницький, Г. А. Кригер,  
Н. Ф. Кузнєцова, В. М. Куц, М. І. Мельник, В. О. Навроцький, 
М. М. Паше-Озерський, А. А. Піонтковський, Н. М. Пли- 
сюк, К. І. Попов, А. Б. Сахаров, І. І. Слуцький, В. В. Сташис, 
І. С. Тишкевич, В. І. Ткаченко, М. І. Хавронюк, Р. М. Юсу- 
пов, М. Д. Шаргородський, Л. С. Щутяк та ін. 

У роботах названих науковців інститут необхідної обо-
рони та перевищення її меж піддавалися глибокому та все-
бічному дослідженню. Проте, питання можливості замаху 
за  таких  умов,  як  самостійний  предмет  наукового  дослі-
дження, не розглядалося. Можливість існування замаху при 
перевищенні меж, а також про відповідальність за такий за-
мах були та залишаються дискусійними.

Зрозуміло, що і на практиці дані суперечності призво-
дять до того, що у  ідентичних ситуаціях суди приймають 
діаметрально  протилежні  рішення  –  від  визнання  діяння 

злочином та призначення покарання до визнання аналогіч-
ного діяння правомірним. Зрозуміло, що така ситуація не-
припустима. 

КК України закріплює, що перевищенням меж необхід-
ної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто пося-
гає та особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не 
відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. 
Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну 
відповідальність  лише  у  випадках,  спеціально  передбаче-
них у ст.ст. 118 та 124 цього КК України (ч. 3 ст. 36).

Що ж стосується можливості замаху в цих злочинах, то 
тут немає одностайності. Одні науковці вважають, що за-
мах на злочини, передбачений ст. 118 та ст. 124 КК України, 
неможливий. Інші вчені займають протилежну позицію, ви-
знаючи допустимим замах, виходячи із загального правила 
про можливість замаху на злочин при прямому умислі. 

А. А. Піонтковський, Ю. В.  Баулін, В. Ф. Кириченко,  
Н. І. Загородников, С. В. Бородин, Н. Ф. Кузнецова, К. І. По- 
пов та  інші вважають, що замах на вчинення вбивства чи 
на заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю цілком можливий при 
перевищенні меж необхідної оборони.

Так, Н. Ф. Кузнєцова зазначала, що вбивство та тілесні 
ушкодження, які є результатом перевищення меж необхід-
ної оборони, являють собою умисні  злочини. Тому, як  і в 
будь-якому злочині, який вчиняється з прямим умислом, за-
мах на них можливий [1, c. 361].

Ю. В. Баулін підтримує  та  активно вдосконалює дану 
наукову позицію. Так, він підкреслює, що якщо особа, що 
захищається, перевищуючи межі необхідної оборони, вчи-
нила  дії,  безпосередньо  спрямовані  на  умисне  вбивство 
того, хто посягає, чи на умисне спричинення йому тяжких 
тілесних  ушкоджень,  але  при  цьому  злочин не  довела  до 
кінця з причин, що не залежали від її волі, такі дії підляга-
ють кваліфікації відповідно за ч. 2 або ч. 3 ст. 15 та ст. 118 
чи 124 КК України як замах на злочин [2].

Російський науковець К. І. Попов також підкреслює, що 
умисні дії, безпосередньо спрямовані на заподіяння шкоди 
нападнику, яка явно не відповідає характеру і ступеню сус-
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пільної небезпечності посягання, які не досягли такого ре-
зультату з причин, що не залежали від волі особи, що обо-
роняється, необхідно кваліфікувати як замах на злочин при 
перевищенні меж необхідної оборони [3, с. 35-69].

Протилежну наукову позицію займають М. Л. Коржан-
ський, Н. Д. Дурманов, І. С. Тишкевич, Т. Г. Шавгулидзе, В. 
І. Ткаченко, В. О. Навроцький, І. В. Красницький, Л. С. Щу-
тяк, М. І. Якубович, Н. М. Плисюк та ін. Вони вважають, 
що  замах  на  злочини,  вчинений  при  ексцесі  оборони,  не 
може мати місце. Аналізуючи наукові позиції вчених, які за-
перечують можливість такого замаху, видається можливим 
виокремити декілька аргументів, які на  їх думку унемож-
ливлюють замах при перевищенні меж необхідної оборони. 

До першої групи можна віднести науковців, які вважають 
неможливим вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 118 та 
124 КК України з прямим умислом. А відтак, і замах на ці 
злочини також вважають неможливим. Такої наукової пози-
ції дотримується зокрема В. О. Навроцький [4, с. 173-175].

Однак, у ч. 3 ст. 36 та ч. 2 ст. 38 КК України законода-
вець вказує на умисну форму вини зазначених діянь. І тим 
самим не виключає можливість вчинення цих діянь з пря-
мим умислом. У науці кримінального права багато вчених 
визнають можливість вчинення перевищення меж необхід-
ної оборони з прямим умислом. 

Так, К. І. Попов, досліджуючи судову практику, зазна-
чає,  що,  дійсно,  злочини  при  перевищенні  меж  необхід-
ної  оборони  найчастіше  скоюються  з  непрямим  умислом  
(у  75  %  від  загального  числа  вивчених  кримінальних 
справ). Однак  зазначені  злочини можуть  бути  вчинені  і  з 
прямим умислом. Так, автор підкреслює, що прямий уми-
сел, швидше за все, характерний для ситуацій, в яких по-
терпілий своїми агресивними діями поступово, найчастіше 
тривало, нагнітає негативну, нестерпну обстановку у пев-
ному  замкнутому  просторі  (кімната,  квартира,  будинок  і  
т. д.), і винний, попереджаючи дії потерпілого, при чергово-
му знущанні, погрозах, нанесенні побоїв, заподіянні шкоди 
здоров’ю прагне убезпечити себе, третіх осіб,  і бажає по-
збавити життя чи заподіяти тяжку шкоду здоров’ю напад-
ника [3, с. 35-69].

Таким чином, К. І. Попов зазначає, що у судовій прак-
тиці  справи  про  замах  на  злочини  при  перевищенні  меж 
необхідної  оборони  зустрічаються  вкрай  рідко,  однак  по-
дібні кримінальні справи розглядалися і вищими судовими 
інстанціями [3, с. 35-69]. Так, колегія суддів Судової палати 
у кримінальних справах Верховного Суду України у 2006 
році розглядала справу про те, що замах на вбивство було 
визнано  вчиненим на  ґрунті  неприязних  відносин,  а  не  у 
стані необхідної оборони [5, с. 553].

В.  Ф.  Кириченко,  підтверджуючи  свій  висновок  про 
можливість  замаху на вчинення злочину при ексцесі обо-
рони,  наводив  такі  приклади:  а)  особа,  що  захищається, 
вчиняє  постріл  з  револьверу  з  наміром  вбити  нападника, 
причому  робить  це  з  перевищенням меж необхідної  обо-
рони, проте куля не влучає у ціль; б) нападник, який захи-
щається від умисного перевищення меж необхідної оборо-
ни, або треті особи вибивають зброю з рук особи, на яку 
було вчинено злочинне посягання і яка захищалася [6, с. 79;  
1, с. 361].

До другої групи можна віднести науковців, які підкрес-
лювали, що, незалежно від того, чи мало місце перевищен-
ня меж необхідної оборони, чи ні,  замах на вбивство, що 
призвів до припинення посягання нападника, не є караним 
діянням. Тобто, особа що обороняється, може бути притяг-
нута до кримінальної відповідальності лише при реально-
му  заподіянні  тяжкої  шкоди  нападнику  при  перевищенні 
меж необхідної оборони. При замаху ж ніякої шкоди взагалі 
не  заподіюється. Отже,  така постановка питання повинна 
бути взагалі виключена. Зокрема, таку думку вислювлював 
М. І. Якубович [7].

Також, ще раніше про це писав М. М. Паше-Озерський. 
Він зазначав, що випадки, коли захист від суспільно небез-

печного посягання не заподіює ніякої шкоди охоронюваним 
правом інтересам особи, що посягає, не є необхідною обо-
роною в кримінально-правовому сенсі. Н. Н. Паше-Озер-
ський вважав, що у таких випадках не виникає стану необ-
хідної оборони, а, отже, не може бути й перевищення її меж 
[8, с. 6-10]. 

Є. І. Бахтєєва, Е. Ф. Побігайло, В. П. Ревін також зазна-
чали, що відповідальність за замах при ексцесі оборони ви-
ключається через те, що дії особи, що обороняється в цьому 
випадку не становлять суспільної небезпеки і можуть бути 
поставлені  їй  у  вину  тільки  в  межах  реально  заподіяної 
шкоди [3, с. 35-69].

До третьої групи можна віднести науковців, які вважа-
ють що перевищенням меж необхідної оборони законода-
вець визнає виключно закінчені злочини (умисне вбивство 
та  умисне  спричинення  тяжких  тілесних  ушкоджень  на-
паднику). Так, у своїй монографії про це зазначають І. В. 
Красницький та Л. С. Щутяк. Вони підкреслюють, що по-
няття «перевищення» наводиться у ч. 3 ст. 36 КК України 
як «умисне заподіяння ...тяжкої шкоди». Виходячи з цього, 
очевидно, що дії,  спрямовані  на  заподіяння  такої  «тяжкої 
шкоди», якщо вона фактично не настала, перевищення не 
утворюють  і  вважаються  правомірними  (допустимими)  
[9, с. 144-146].

Неможливість  замаху  на  злочин,  відповідальність  за 
вчинення якого передбачена ст. 118 КК України, через ко-
лізію між положеннями про замах на такий злочин та поло-
женнями ч. 3 ст. 36 КК України, які по суті не визнають таку 
поведінку протиправною визнає і Н. М. Плисюк [10, c. 8].

І. В. Красницький та Л. С. Щутяк також зазначають, що 
склади «перевищення» є лише у разі фактичного заподіян-
ня шкоди у виді смерті чи тяжкого тілесного ушкодження. 
У  випадку ж  вчинення  особою  в  стані  необхідної  оборо-
ни дій,  спрямованих на  заподіяння  іншій особі  смерті  чи 
тяжкого  тілесного  ушкодження  з  прямим  умислом,  якщо 
вказані наслідки не настали з незалежних від волі винного 
обставин, матиме місце колізія між положеннями КК Украї-
ни про замах на злочин, відповідальність за вчинення якого 
передбачена у ст. 118 чи ст. 124 КК України, та положенням 
Загальної частини (ч. 3 ст. 36 КК України), яке по суті не ви-
знає таку поведінку протиправною. Для авторів очевидно, 
що така колізія повинна вирішуватись на користь особи, яка 
вчинила такі діяння – вони повинні визнаватись правомір-
ними. Таким чином, на їх думку, замах на вчинення таких 
злочинів справді неможливий, виходячи з викладених вище 
особливостей  регламентації  відповідальності  за  «переви-
щення» у чинному КК України [9, с. 142-145].

Проаналізувавши  наведені  точки  зору  та  аргументи 
щодо можливості та неможливості замаху при ексцесі обо-
рони, видається можливим зробити наступні висновки.

По-перше:  суб’єктивна  сторона  злочинів, що можуть 
утворювати  факти  перевищення  меж  необхідної  оборо-
ни цілком припускає наявність не  тільки непрямого,  а й 
прямого умислу. А, отже,  і можливість замаху на ці зло-
чини.  При  вчиненні  замаху  на  злочин  винна  особа  по-
вністю усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, 
передбачає  настання  суспільно  небезпечних  наслідків 
свого діяння (в злочинах з матеріальним складом) і бажає 
настання  суспільно  небезпечних  наслідків  чи  вчинення 
суспільно небезпечних діянь. При цьому не має значення, 
що насправді такі дії могли взагалі ніколи не призвести до 
настання бажаного наслідку.

Таким чином, стосовно злочинів, вчинених при ексцесі 
оборони, особа,  яка  захищається:  а) усвідомлює, що його 
дії є суспільно небезпечними, явно не відповідають харак-
теру і ступеню суспільної небезпечності посягання чи об-
становці захисту, і безпосередньо спрямовані на заподіяння 
непотрібної  шкоди  нападнику;  б)  передбачає  можливість 
чи неминучість спричинення наслідків у вигляді смерті або 
тяжкої шкоди здоров’ю нападникові (інтелектуальний еле-
мент умислу); в) бажає настання зазначених наслідків (во-
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льовий елемент), проте злочинні наслідки не наступають, 
злочин не доведено до кінця з причин, що не залежать від 
волі особи, що обороняється (наприклад, активний опір на-
падника, втручання інших осіб, своєчасне надання потерпі-
лому медичної допомоги та ін.) [3, с. 35-69].

По-друге: замах на злочин (а особливо закінчений замах) 
за  своєю  природою  у  багатьох  випадках  супроводжується 
настанням  наслідків,  які  хоча  і  не  входять  до  об’єктивної 
сторони конкретного злочину, проте можуть бути тяжкими. 
Тому твердження, що замах при ексцесі оборони та ексцесі 
затримання злочинця не спричиняє наслідків не завжди від-
повідає дійсності. Крім того, як вірно підкреслює К. І. Попов, 
у випадку, якщо особа, що обороняється, перевищує межі до-
зволеного захисту, нападник отримує право на захист. Право-
ве становище нападника таким чином має подвійний харак-
тер. З одного боку, його інтереси в певних випадках виходять 
з-під захисту кримінального закону, причому підставою для 
цього служить вчинене ним суспільно небезпечне посягання; 
з іншого боку, життя і здоров’я нападника стають об’єктом 
кримінально-правової охорони, якщо особа, що обороняєть-
ся, виходить за межі дозволеного захисту, у зв’язку з чим її 
оборонні  дії  набувають  характер  протиправного  суспільно 
небезпечного діяння [3, с. 35-69]. А, отже, у таких випадках 
у особи, що обороняється, виникає обов’язок відповідати за 
свої дії, навіть у тому випадку, коли вона не досягла бажано-
го результату (смерті нападника чи заподіяння йому тяжких 
тілесних ушкоджень). З цього приводу видається необхідним 
зазначити, що у науці кримінального права та на практиці ви-
кликає дискусії ситуація, коли особа, що обороняється, усві-
домлюючи, що вона явно перевищує необхідні та достатні 
межі, заподіює тяжкі тілесні ушкодження, маючи при цьому 
намір позбавити життя нападника. Деякі науковці пропону-
ють кваліфікувати все вчинене за ст. 124 КК України. Однак, 
видається, така позиція не відповідає провідним принципам 
кримінального  права.  Насамперед,  винна  особа,  вчиняючи 
злочин  з прямим визначеним умислом, повинна відповіда-
ти за спрямованістю такого умислу, незалежно від того, чи 
досягла вона злочинного результату, чи ні, а не за фактично 
заподіяну шкоду, тим більш, що така шкода при замаху може 
бути взагалі відсутня. На практиці нез’ясування суб’єктивної 
сторони вчиненого при кваліфікації діяння як замаху на зло-
чин чи  як  закінченого  злочину призводить  до помилок  і  є 
підставою для скасування вироку та повернення справи на 
додаткове  розслідування.  Питання  про  умисел  необхідно 
вирішувати, виходячи із сукупності всіх обставин вчинено-
го  діяння,  зокрема,  враховувати  спосіб,  знаряддя  злочину, 
кількість, характер i локалізацію поранень та інших тілесних 
ушкоджень,  причин  припинення  злочинних  дій,  поведінку 
винного i потерпілого, що передувала події, їх стосунки. Ви-
значальним при цьому є суб’єктивне ставлення винного до 
наслідків своїх дій. 

Таким  чином,  у  разі  спричинення  тяжких  тілесних 
ушкоджень при ексцесі оборони особою, що захищається, 

при наявності у неї прямого конкретизованого умислу на 
вбивство нападника, її дії повинні бути кваліфіковані не за 
ст. 124 КК України, а за ч. 2 або ч. 3 ст. 15 та ст. 118 КК 
України.

Складнішою є ситуація, коли особа, яка захищається, при 
перевищенні меж необхідної оборони чи заходів, необхідних 
для затримання злочинця, має альтернативний умисел. Тоб-
то, однаково бажає спричинити нападнику або смерть, або 
тяжкі тілесні ушкодження. Але при цьому при перевищенні 
меж  необхідної  оборони  особа,  яка  захищається,  заподіює 
менш тяжкий наслідок з двох бажаних ним. Так, якщо ви-
нний бажає вбити конкретну людину або заподіяти їй тяж-
кі тілесні ушкодження, а фактично спричиняє легкі тілесні 
ушкодження виникає питання, як мають бути кваліфіковані 
його дії? Виходячи з принципів справедливості та індивідуа-
лізації кримінальної відповідальності та покарання, видаєть-
ся правильною кваліфікація таких діянь як замах на умис-
не вбивство при ексцесі оборони, оскільки альтернативним 
умислом охоплювалося і бажання позбавити людину життя. 
Недосягнення жодного бажаного наслідку не виключає від-
повідальності за замах на заподіяння найтяжчого із заплано-
ваних наслідків. Таким шляхом йде і практика.

По-третє:  акцентування  уваги  окремих  науковців  на 
тому, що законодавець у ч. 3 ст. 36 та ч. 2 ст. 38 КК Укра-
їни не визнав замах на злочини, передбачений ст. ст. 118 
та 124 КК України, у якості перевищення меж необхідної 
оборони, видається недостатньо обґрунтованими. Дійсно, 
було б досить дивно, якщо б кожна норма, яка передбачає 
відповідальність  за  закінчений  злочин,  містила  б  у  собі 
також  і  уточнення, що кримінальна відповідальність по-
винна наставати  і  за  замах на таке суспільно-небезпечне 
діяння. Для цього й існує ст. 15 КК України. Як приклад 
можна навести ч. 2 ст. 22 КК України. Видається, не буде 
заперечень проти  того, що  законодавець,  перераховуючи 
склади  закінчених  злочинів,  кримінальна  відповідаль-
ність за які можлива з 14 років, мав на увазі і можливість 
кримінальної відповідальності з 14 років і за замах на ці 
злочини. Тому незрозуміло, чому необхідно вважати, що 
законодавець, перерахувавши у ст. ст. 36 та 38 КК України 
склади закінчених злочинів (ст. ст. 118 та 124 КК України), 
мав якусь завуальовану мету в жодному разі не враховува-
ти можливість замаху на ці злочини як перевищення до-
пустимих меж та заходів.

Крім того, ще М. С. Таганцев підкреслював, що, хоча й 
існують злочинні діяння, замах на які юридично неможли-
вий завдяки опису, який дає їм законодавець, проте це не 
стосується випадків невдалої редакції тієї чи іншої статті, 
яка може бути виправлена шляхом логічного або історич-
ного тлумачення [11, с. 549].

Таким чином, підводячи підсумки, можна підкресли-
ти,  що  замах  при  перевищенні  меж  необхідної  оборони 
цілком можливий і повинен знайти відповідну кваліфіка-
цію за ч. 2 або 3 ст. 15 та ст. 118 або 124 КК України. 
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В статті висвітлюється проблема кримінально-правового реагування на ситуації, в яких поліпшення правового становища того, хто 
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В статье рассматривается проблема уголовно-правового реагирования на ситуации, в которых улучшение правого положения лица, 

нарушившего уголовный закон, становится результатом изменений не этого закона, а тех правовых источников, к которым отсылают 
бланкетные диспозиции уголовного закона. Обосновывается положение о применении в случае опосредованной декриминализации ч. 
1 ст. 58 Конституции Украины. Указывается на целесообразность приведения в соответствие с этим конституционным предписанием ч. 
1 ст. 5 Уголовного кодекса Украины. 

Ключевые слова: уголовный закон, обратная сила, уголовно-правовая норма, бланкетная диспозиция, декриминализация, измене-
ние обстановки, регулирующее законодательство.

Dudorov A.A. / BLANKET AND CRIMINAL LAW’S RETROACTIVE FORCE / Zaporizhzhya National University, Ukraine
The article highlights the issue of criminal law response to situations in which the improvement of legal status of the one who has violated 

criminal law is not the result of changes in this law, but of those other law areas’ sources rights to which blanket dispositions of criminal law 
articles refer.

It is claimed that one of the approaches to the solution of this problem is that updates of normative material that specifies the provisions of 
the criminal law does not mean change of the latter. Hence the provision on the inadmissibility of retroactive force of the Criminal Code (CC of 
Ukraine) in the case of enforcing criminal prohibitions that are construed using successive norms of different law area affiliation (CC of Ukraine 
norms with blanket dispositions). Although at eliminating act’s criminality in related with the CC of Ukraine non-criminal laws and regulations or 
their repeal could affect, by these transformations provisions of the CC of Ukraine that were in force at the time of crime commitment, are not 
affected. Therefore, these legislative changes, that are able to cause loss of crime’s public danger, are proposed to view as an criterion for chang-
ing circumstances.

Argumentation provided in the Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of retroactive force of criminal law from April 19, 
2000 is criticized.

Another approach to solving the identified issue is marked out of the existence of indirect decriminalization inherent to criminal law norms with 
blanket dispositions – in cases where decrease of criminalization volume happens without changing the law on criminal responsibility. The point 
is that changes in the regulatory legislation, which provisions are obligatory for reference by blanket dispositions of the CC of Ukraine norms, can 
influence the content of the elements of the crimes stipulated by the so-called mixed wrongfulness, so that these changes obtain criminal law 
characteristics. Laws or other regulations that mitigate or cancel criminal responsibility of the person should also include those acts that are not 
criminal law (the law on criminal responsibility), but that specify the contents of blanket dispositions of criminal law, define content of criminal law 
definitions and elements of crime.

Provisions on the application of paragraph 1 of Article 58 of the Constitution of Ukraine in the case of indirect decriminalization, that has the 
highest legal force and which rules are directly applicable are substantiated. Generally the Basic Law of the country can and should be applied 
directly during the implementation of criminal law relations – under the presence of gap in the General Part of the criminal law or under the colli-
sion between the norms of the Constitution and the CC of Ukraine.

It is pointed at the feasibility of conforming paragraph 1 of Article 5 of the CC of Ukraine with the relevant constitutional provision. For this 
purpose title and text of Article 5 of the CC of Ukraine should employ the term «law» instead of the term «law about criminal liability». This is 
because referring to subordinate regulatory acts in this case would contradict requirements, firstly, of part 2 of Article 58 of the Constitution of 
Ukraine, according to which only the law can recognize an act as an offense and, secondly, paragraph 22 of part 1 of Article 92 of the Constitution 
of Ukraine, according to which only laws determine which acts are crimes, and provide liability for them.

Key words: criminal law, retroactive force, criminal law norm, blanket disposition, indirect decriminalization, change of conditions, regulatory 
legislation.

Як специфічний прийом законодавчої техніки бланкет-
ність  дозволяє  не  загромаджувати  текст  Кримінального 
кодексу (далі – КК) України положеннями регулятивного 
законодавства, ґрунтується на системному характері права 
і  взаємозв’язку  його  галузей  і  норм,  відповідає  вимогам 
стабільності, гнучкості і компактності КК України, слугує 
уніфікації законодавства за умов ускладнення і диферен-
ціації  охоронюваних  кримінальним  законом  відносин, 
сприяє зменшенню кількості оціночних ознак у КК Укра-
їни тощо. Не дивлячись на вказані переваги, добре відомі 
фахівцям,  бланкетний  спосіб  конструювання  диспозицій 
кримінально-правових заборон має і свої вади, породжує 
проблеми як теоретичного (концептуального), так і прак-
тичного  (прикладного)  характеру,  які  загострюються  у 
зв’язку із кричущою нестабільністю вітчизняного регуля-
тивного законодавства. 

Однією  з  проблем,  яка  не  знайшла  однозначного  ви-
рішення  в  юридичній  літературі  (праці  Ю.  В.  Бауліна,  
Б.  В.  Волженкіна,  Н.  О.  Гуторової,  О.  І.  Денькович,  
А. Е. Жалінського, О. К. Маріна, В. О. Навроцького, М. І. Па- 
нова, М. І. Пікурова, Ю. А. Пономаренка, М. І. Хавроню-
ка, І. В. Шишко, П. С. Яні, Г. З. Яремко та ін.), є обрання 
належного варіанту кримінально-правового реагування на 
ситуації,  в  яких  поліпшення  правового  становища  того, 
хто  порушив  кримінальний  закон,  стає  результатом  змін 
не  цього  закону,  а  тих  іншогалузевих  джерел  права  (як 
правило, нормативно-правових актів), до яких відсилають 
бланкетні диспозиції статей КК України. У зв’язку з цим 
метою статті є аналіз та узагальнення відповідних доктри-
нальних підходів і пошук на підставі цього можливих ва-
ріантів законодавчого розв’язання позначеної криміналь-
но-правової проблеми.
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Один із теоретичних підходів (умовно кажучи, тради-
ційний) полягає в тому, що оновлення нормативного мате-
ріалу, який конкретизує положення кримінального закону, 
не  означає  зміни  останнього.  Вважається, що  норми  ре-
гулятивного  законодавства,  які лише деталізують ознаки 
складів злочинів і не визначають межі дії кримінального 
закону  (останнє  –  прерогатива  КК України),  не  повинні 
охоплюватись режимом кримінального права.  Звідси ви-
пливає  положення  про  неприпустимість  зворотної  сили 
КК України  у  випадку  застосування  кримінально-право-
вих заборон, побудованих за допомогою змінюваних норм 
іншої  галузевої  належності,  тобто  норм  КК  України  із 
бланкетними диспозиціями. Хоч на усунення злочинності 
діяння  зміни  в  суміжних  із КК України  некримінальних 
законах  і  підзаконних  актах  або  їх  скасування  можуть 
впливати, цими перетвореннями положення КК України, 
чинні  на  момент  скоєння  злочину,  не  зачіпаються.  Тому 
вказані  законодавчі  зміни,  спроможні  викликати  втрату 
суспільної небезпеки злочину, пропонується розглядати як 
об’єктивний критерій зміни обстановки [1, с. 54; 2, с. 153; 
3, с. 165; 4, с. 303, 319, 500-502; 5, с. 45-47].

Розглядаючи справу щодо офіційного тлумачення по-
ложень ст. 58 Конституції України, статей 6, 81 КК 1960 
року  (справа  про  зворотну  дію  кримінального  закону  в 
часі),  Конституційний Суд України  (далі  –  КСУ)  зайняв 
подібну  позицію,  зазначивши  в  своєму  рішенні  від  19 
квітня 2000 року, що бланкетна диспозиція має загальний 
і конкретизований зміст. Загальний зміст бланкетної дис-
позиції  передається  словесно-документною формою від-
повідної статті Особливої частини КК України і включає 
положення  інших нормативно-правових актів у тому ви-
гляді, в якому вони сформульовані безпосередньо в тексті 
статті. Саме  із  загальним змістом бланкетної диспозиції, 
вважає КСУ, пов’язане визначення кримінальним законом 
діяння як злочину певного виду та встановлення за ньо-
го кримінальної відповідальності. Конкретизований зміст 
бланкетної диспозиції передбачає певну деталізацію від-
повідних положень інших нормативно-правових актів, що 
наповнює кримінально-правову норму більш конкретним 
змістом.  Зазначається  також, що  зміни,  які  вносяться  до 
нормативно-правових  актів  інших  галузей  права,  поси-
лання на які містить бланкетна диспозиція, не змінюють 
словесно-документну форму кримінального закону. Звід-
си робиться висновок про те, що кримінальний  закон  за 
наявності нового, конкретизованого іншими нормативно-
правовими  актами  змісту  бланкетної  диспозиції  кримі-
нально-правової норми не можна вважати новим – зміне-
ним, а тому і не слід застосовувати щодо нього положення 
ч. 1 ст. 58 Конституції України і ч. 2 ст. 6 КК 1960 року. На 
думку  КСУ,  протилежний  підхід  означав  би  можливість 
зміни  кримінального  закону  підзаконними  нормативно-
правовими актами, на які посилається бланкетна диспози-
ція статті КК України (укази Президента України, поста-
нови Кабінету Міністрів України тощо), що суперечило б 
вимозі п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України, відповідно до 
якої  виключно  законами  визначаються  діяння,  які  є  зло-
чинами, та відповідальність за них [6].

При  бажанні  в  наведеному  обґрунтуванні  можна  по-
бачити відсутність чіткого розмежування таких філософ-
ських категорій, як форма і зміст, ототожнення статті кри-
мінального закону та кримінально-правової норми. Із КСУ 
варто, звичайно, погодитись у тому, що форма криміналь-
ного  закону  при  зміні  нормативно-правових  актів  іншої 
галузевої  належності  залишається  незмінною;  водночас 
твердження про незмінність у цьому випадку змісту блан-
кетної диспозиції кримінально-правової норми видається 
сумнівним. Конкретизований зміст кримінально-правової 
норми з бланкетною диспозицією не може існувати інак-
ше,  як  у  взаємозв’язку  із  загальним  змістом  цієї  норми. 
До того ж, якщо буквально сприйняти аргументацію КСУ, 
бути послідовним і виходити зі згаданого конституційно-

правового припису про визначення злочину виключно за-
коном, то взагалі можна дійти висновку про неконститу-
ційність  існування як  таких кримінально-правових норм 
із бланкетними диспозиціями.

Визнаючи  можливість  декриміналізації  діянь  як  ре-
зультату зміни нормативно-правових актів, до яких відси-
лають бланкетні диспозиції кримінально-правових норм, 
О. І. Денькович водночас вважає, що у випадку такої де-
криміналізації неправильно вести мову про зворотну дію 
в часі правових норм. Свою позицію авторка аргументує 
тим, що і Конституція України, і КК України зворотну дію 
в часі визнають не за правовими нормами, а за законами 
та  іншими  нормативно-правовими  актами,  їх  статтями. 
Звідси робиться висновок про відповідність чинному за-
конодавству висновку КСУ про те, що внаслідок внесення 
змін  до  законодавства,  до  якого  відсилає  кримінально-
правова норма з бланкетною диспозицією, кримінальний 
закон не матиме зворотної дії в часі. Водночас констату-
ється, що такий висновок КСУ суперечить позиції Євро-
пейського суду  з прав людини,  який в цьому разі  обсто-
ює не формальний, а змістовний підхід. Цікавою є думка  
О. І. Денькович про те, що обстоюваний КСУ поділ змісту 
бланкетних  кримінально-правових норм на  загальний  та 
конкретизований  суперечить  правилам  логіки,  оскільки 
лише один зміст кримінально-правової норми може бути 
істинним: або загальний, або конкретизований [7, с. 70-71, 
96-102].

І. В. Шишко, яка здійснила глибоке дослідження про-
блем бланкетності стосовно злочинів у сфері економічної 
діяльності, пише, що ст. 10 КК РФ (аналог ст. 5 КК Укра-
їни,  присвяченої  зворотній  силі  закону  про  кримінальну 
відповідальність),  закріплює  положення  про  зворотну 
силу не  будь-якого  закону,  а  саме  кримінального  закону, 
що унеможливлює застосування цієї статті КК щодо нор-
мативно-правових  актів  інших  галузей.  Стверджується, 
що положення про зворотну силу кримінального закону не 
застосовується до регулятивних норм з огляду на різницю 
їх юридичних галузевих режимів. Так, скасування раніше 
встановленого податку, що фактично означає декриміналі-
зацію ухилення від його сплати, не тягне за собою зміну 
кримінально-правової  оцінки  раніше  вчиненого  діяння. 
Однак  в  окремих  випадках  зміна  нормативно-правових 
актів інших галузей права може призвести до втрати сус-
пільної небезпеки вчиненого діяння, що слугує підставою 
для застосування ч. 2 ст. 14 КК РФ [8, с. 90-99, 208].

Як  бачимо,  І.  В.  Шишко  не  вважає  за  потрібне 
з’ясовувати  співвідношення  формулювань,  наведених  у 
ст. 10 КК РФ і ст. 54 Конституції РФ, при тому, що консти-
туційна норма про застосування нового закону у випадку 
усунення або пом’якшення ним відповідальності  за вчи-
нене  правопорушення,  за  висловлюванням А.  Е. Жалін-
ського, в стислому вигляді підсумовує зміст ст. 10 КК РФ 
«Зворотна сила кримінального закону» та є критерієм пе-
ревірки її конституційності [9, с. 16]. Вважаю також, що ті 
чи інші події, які відбуваються вже після вчинення діяння, 
забороненого КК, при юридичній оцінці скоєного доречні-
ше враховувати в порядку застосування кримінально-пра-
вової норми про зміну обстановки, а не про малозначність 
діяння. 

У п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18 
листопада 2004 року № 23 «Про судову практику у спра-
вах про незаконне підприємництво  і  легалізацію  (відми-
вання) грошових коштів чи іншого майна, придбаних зло-
чинним  шляхом»  роз’яснюється,  що  якщо  федеральним 
законодавством з переліку видів діяльності,  здійснювати 
які дозволено тільки на підставі спеціального дозволу (лі-
цензії),  виключено відповідний вид діяльності,  то в діях 
особи, яка займається таким видом діяльності, відсутній 
склад злочину, передбачений ст. 171 КК РФ. Коментуючи 
це роз’яснення, П. С. Яні зазначає, що фактично Пленум 
вимагає застосовувати ст. 10 КК РФ, присвячену зворотній 
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силі кримінального закону, у випадках, коли без формаль-
ної зміни кримінального закону він, з огляду на його блан-
кетність, змінюється змістовно одночасно з відповідними 
змінами  у  регулятивному  (позитивному)  законодавстві 
[10, с. 11-12].

На  мій  погляд,  Пленум  Верховного  Суду  РФ,  визна-
ючи можливість декриміналізації, зумовленої бланкетніс-
тю диспозицій кримінально-правових норм і відповідним 
впливом на них змін у регулятивному законодавстві, все 
ж  залишив  відкритим  питання,  яка  саме  норма  підлягає 
застосуванню у випадку згаданої декриміналізації – ст. 10 
КК РФ чи ст. 54 Конституції РФ. Роз’яснення ж про те, що 
скасування податку чи збору або зниження розміру їх ста-
вок має братись до уваги при підрахунку шкоди, заподіяної 
злочинним ухиленням від сплати податків і зборів, лише 
за тієї умови, що відповідному акту податкового законо-
давства надано зворотну силу (п. 15 постанови Пленуму 
Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 року № 64 «Про 
практику застосування судами кримінального законодав-
ства про відповідальність за податкові злочини»), свідчить 
про те, що вища судова  інстанція РФ так остаточно  і не 
визначалась із питання, чому саме – декриміналізації або 
зміні обстановки – слід надавати перевагу у розглядуваній 
ситуації. Можна сказати, що, даючи наведене роз’яснення 
про  кримінально-правову  оцінку  порушень  податкового 
законодавства, Пленум Верховного Суду РФ не пішов далі 
відтворення  законодавчого  застереження,  закріпленого  у 
ст. 5 Податкового кодексу РФ. 

До речі, на думку М. І. Пікурова, подібне застереження 
доцільно було б передбачити і в КК РФ. Названий дослід-
ник вважає, що, за загальним правилом, правила техніки 
безпеки,  як  і  інші  техніко-юридичні  норми,  не  можуть 
мати зворотної сили [11, с. 38; 12, с. 153].

В юридичній літературі з розглядуваної проблеми зу-
стрічається й інший підхід, який визнає існування так зва-
ної  опосередкованої  декриміналізації,  притаманної  саме 
для кримінально-правових норм із бланкетними диспози-
ціями, – випадків, коли зменшення обсягу криміналізації 
відбувається без зміни тексту закону про кримінальну від-
повідальність. Стверджується, що зміни у регулятивному 
законодавстві, до приписів якого зобов’язують звертатись 
бланкетні диспозиції статей КК, здатні впливати на зміст 
ознак передбачених ними складів злочинів із так званою 
змішаною  протиправністю,  тобто  ці  зміни  набувають 
кримінально-правового  характеру.  Інакше  кажучи,  зміни 
іншогалузевих  (щодо КК)  нормативно-правових  актів  за 
юридичними  наслідками  порівнювані  зі  змінами  самого 
кримінального закону. До законів або інших нормативно-
правових  актів, що пом’якшують  або  скасовують  кримі-
нальну відповідальність особи, треба відносити і ті акти, 
які не є кримінальним законом (законом про кримінальну 
відповідальність), але які конкретизують положення блан-
кетних диспозицій кримінально-правових норм, визнача-
ють зміст кримінально-правових понять та ознак складів 
злочинів. Темпоральна дія актів регулятивного законодав-
ства через їх тісний зв’язок із бланкетними диспозиціями 
кримінально-правових норм має підкорятись положенню 
про зворотну силу кримінального закону. Зазначається та-
кож, що висновок про криміналізацію або декриміналіза-
цію при бланкетній диспозиції норми КК потрібно роби-
ти на підставі системного аналізу кримінального закону і 
норм іншого правового акту, до якого відсилає ця бланкет-
на диспозиція, а зворотну дію в часі повинен мати будь-
який  кримінальний  закон,  що  скасовує  або  пом’якшує 
кримінальну відповідальність, незалежно від того, відбу-
лося це у зв’язку зі зміною його форми, змісту або форми 
і змісту одночасно [13, с. 223; 14, с. 109-122].

Цікаво, що аналогічний підхід знайшов відображення 
в одній з ухвал Конституційного Суду РФ (ухвала від 10 
липня  2003  року № 270-О «Про  відмову  в  прийнятті  до 
розгляду  запиту Курганського міського  суду Курганської 

області  про  перевірку  конституційності  частини  першої 
статті 3, статті 10 Кримінального кодексу Російської Фе-
дерації і пункту 13 статті 397 Кримінально-процесуально-
го кодексу Російської Федерації»). У цій ухвалі зазначено, 
що положення  ст.  10 КК РФ,  хоч  з  огляду на  специфіку 
предметів правового регулювання вони безпосередньо за-
кріплюють  правові  наслідки  прийняття  саме  криміналь-
ного закону, не виключають можливості надання зворот-
ної сили законам іншої галузевої належності тією мірою, 
якою  цими  законами  обмежується  сфера  кримінально-
правового  регулювання.  Декриміналізація  тих  чи  інших 
діянь може здійснюватись не лише шляхом внесення змін 
до  кримінального  законодавства,  а  і,  зокрема,  шляхом 
скасування нормативних приписів іншої галузевої належ-
ності, до яких відсилають бланкетні норми кримінального 
закону [15, с. 194].

У межах викладеного підходу,  скасування,  наприклад, 
податку і збору, що входить у систему оподаткування, треба 
визнавати  не  зміною  обстановки  –  передумовою  дискре-
ційного звільнення від кримінальної відповідальності, пе-
редбаченого ст. 48 КК України, а опосередкованою декри-
міналізацією,  оскільки  в  такому  випадку при незмінності 
описово-бланкетної  диспозиції  ст.  212  КК  України  обсяг 
передбаченої нею кримінально караної поведінки фактич-
но звужується. Такий же висновок слід робити стосовно ст. 
197-1 КК України «Самовільне зайняття земельної ділянки 
та  самовільне будівництво» –  в  частині  кримінально-пра-
вової  оцінки  фактів  використання  земельних  ділянок  без 
оформлення державної реєстрації права на певну земельну 
ділянку або без отримання відповідного державного акта, 
оскільки згідно зі  змінами в регулятивному законодавстві 
вказані  земельні  правопорушення  наразі  не  визнаються 
самовільним  зайняттям  землі.  Опосередковану  декримі-
налізацію треба вбачати і у випадку скорочення уповнова-
женим державним органом переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів – предметів злочинів, 
передбачених розділом XIII Особливої частини КК України 
«Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 
здоров’я населення»  (відповідне питання ставилось свого 
часу перед членами Науково-консультативної ради Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ). 

Л. М. Демидова не сумнівається в тому, що обсяг кри-
міналізації  та  декриміналізації  діянь,  передбачених  кри-
мінально-правовими нормами з бланкетними диспозиція-
ми, залежить від змін у змісті відмінних від КК України 
нормативно-правових актів, до яких відсилають зазначені 
диспозиції.  Дослідниця  ставить  питання  про  ухвалення 
КСУ нового (порівняно з ухваленим 19 квітня 2000 року) 
рішення,  в  якому  вирішувалось  б  питання  про  зворотну 
дію кримінального закону із визначенням у ньому загаль-
них  підходів  до  подолання  колізій,  існуючих  у  випадку 
бланкетних  диспозицій  статей  КК  України,  і  внесення 
змін до обсягу ознак складів злочинів іншими норматив-
но-правовими актами [16, с. 159, 166, 170-171].

Розмірковуючи подібними чином, М. І. Панов і Н. Д. Ква- 
сневська пишуть: «При зміні нормативно-правових актів і 
їх норм, що входять до змісту бланкетних диспозицій, від-
повідним чином змінюється і зміст закону про криміналь-
ну  відповідальність.  У  випадках,  коли  змінений  таким 
чином  закон  про  кримінальну  відповідальність  скасовує 
злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідаль-
ність  або  іншим  чином  поліпшує  становище  особи,  він 
згідно ч. 1 ст. 5 КК України повинен мати зворотною дію у 
часі, тобто поширюватися на осіб, які вчинили відповідне 
діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі 
на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, 
але мають судимість» [17, с. 396].

На  мою  думку,  покликані  регламентувати  не  кримі-
нально-правові  наслідки  вчинених  злочинів,  а  право-
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мірну поведінку особи у певних сферах життєдіяльності 
нормативно-правові  акти,  до  яких  передусім  відсилають 
бланкетні  диспозиції  норм  КК  України,  незважаючи  на 
їх вагомий вплив на окреслення меж злочинного діяння, 
не  можуть  визнаватись  законом  про  кримінальну  відпо-
відальність,  як  цього  прямо  (формально)  вимагає  чинна 
редакція ст. 5 КК України  (ст. 10 КК РФ). Як правильно 
зазначає О. І. Бойко, в КК зворотна сила поєднується лише 
з кримінальним законом [18, с. 49]. Г. З. Яремко слушно 
називає нормативно-правові акти, нормативно-правові до-
говори і правові звичаї, які застосовуються для конкрети-
зації бланкетних диспозицій у статтях Особливої частини 
КК України, додатковою нормативною підставою кримі-
нально-правової  кваліфікації  і  водночас  відмінними  від 
джерел  кримінального  законодавства  джерелами  кримі-
нального права [19, с. 11, 13, 29-38, 71, 196] Переконлива 
аргументація  на  користь  положення  про  визнання  іншо-
галузевих  нормативно-правових  актів,  що  використову-
ються при бланкетній конструкції кримінального  закону, 
формальним джерелом кримінального права (але не зако-
нодавства) наводиться К. В. Ображиєвим [20, с. 109-129]. 

Чинний КК України, категорично проголошуючи, що 
саме він становить собою законодавство України про кри-
мінальну відповідальність, на відміну від альтернативного 
проекту КК України, підготовленого авторським колекти-
вом на чолі з В. М. Смітієнком за завданням Комісії Верхо-
вної Ради України 12-го скликання з питань правопорядку 
та боротьби із злочинністю, не містить положення про від-
несення до джерел кримінального законодавства, зокрема, 
інших нормативних актів, які безпосередньо в КК України 
не згадуються, але враховуються у нормах із бланкетними 
диспозиціями (ст. 6 Законопроекту). 

Інколи  для  розв’язання  аналізованої  проблеми  ст.  10 
КК  РФ  пропонується  доповнити  положення  про  те,  що 
кримінальний закон має зворотну силу і в тому випадку, 
коли вносяться зміни та доповнення до нормативно-пра-
вових актів, посилання на які містяться в кримінальному 
законі при визначенні злочинності діяння, або коли ці акти 
визнаються такими, що втратили силу [15, с. 194] 

Пропозиція  врегулювати  в  законодавчому  порядку  в 
інтересах  того,  хто  притягується  до  кримінальної  відпо-
відальності,  питання  про  зворотну  силу  кримінального 
закону  з  бланкетною  диспозицією  при  зміні  останньої, 
звичайно, заслуговує на схвалення. Водночас стосовно ви-
кладеного формулювання  варто  зауважити, що  в  розгля-
дуваній ситуації точніше вести мову про зворотну силу не 
кримінального закону як такого, а зміненої кримінально-
правової норми [21, с. 119-120] як системного утворення, 
що  складається  із  власне  кримінально-правового  припи-
су  і  положення «некримінального» нормативно-правово-
го акта. Тут вважаю за доречне навести твердження М. І. 
Панова про  те, що  за наявності  змішаної  протиправнос-
ті,  зумовленої  конструюванням  кримінальних  законів  із 
бланкетними  диспозиціями,  кримінально-правова  норма 
міститься як у кримінальному законі, так і в інших (некри-
мінальних) законах чи підзаконних нормативно-правових 
актах, що конкретизують та уточнюють відповідну кримі-
нально-правову норму  [22,  с.  18-19]. У подібному ключі 
розмірковує О. І. Денькович: «Кримінально-правова нор-
ма, яка закріплена у статті, що містить посилання на іншо-
галузеві нормативні приписи,  є умовиводом  із положень 
кримінального закону та іншогалузевих нормативних по-
ложень.  Такий  умовивід  не  є  конкретизованим  змістом 
кримінально-правової норми, як вказує КСУ, а є фактично 
цією кримінально-правовою нормою,  судженням,  висно-
вком із двох засновків, положень двох нормативних при-
писів: кримінального та іншогалузевого» [7, с. 99-100]. 

Знайти при цьому правову підставу для надання зво-
ротної сили саме кримінально-правовій нормі із бланкет-
ною диспозицією зі змінюваним «регулятивним змістом» 
не  видається  за  можливе.  Вище  вже  наводилась  слушна 

думка О. І. Денькович про те, що і Конституція України, 
і КК України  зворотну дію в часі визнають не  за право-
вими  нормами,  а  за  законами  та  іншими  нормативно-
правовими  актами,  їх  статтями. Тому  з  погляду  чинного 
законодавства мову варто вести про зворотну силу норма-
тивно-правового акта (прирівнюваного до нього джерела) 
іншої галузевої належності, до якого треба звертатись при 
застосуванні  кримінально-правової  норми  з  бланкетною 
диспозицією. 

Незважаючи  на  те,  що  з  урахуванням  викладеного 
вище  ст.  5  КК України  навряд  чи  може  застосовуватись 
у  випадку опосередкованої  декриміналізації,  на остаточ-
ний  висновок  про  зворотну  силу  нормативно-правого 
акта в такому разі це не впливає. Річ у тім, що ч. 1 ст. 58 
Конституції України,  яка має  найвищу юридичну  силу  і 
норми якої є нормами прямої дії (ст. 8 Конституції Укра-
їни), сформульована порівняно зі ст. 5 КК України більш 
широко – таким чином, що вона охоплює випадки опосе-
редкованої декриміналізації. Адже нею передбачено зво-
ротну  дію  в  часі  законів  та  інших  нормативно-правових 
актів незалежно від їх галузевої належності за умови, що 
вони пом’якшують або скасовують відповідальність осо-
би (треба так розуміти – і кримінальну також). 

П. М. Рабінович,  коментуючи ч.  1  ст.  58 Конституції 
України, справедливо звертає увагу на те, що цей консти-
туційно-правовий припис стосується не лише санкцій, а і 
диспозицій, і гіпотез юридичних норм, що містяться в за-
конах та інших нормативно-правових актах. «... не можуть 
мати  зворотної  дії  юридичні  норми,  які  встановлюють 
нові права й обов’язки чи заборони, оскільки порушення 
таких прав, невиконання таких обов’язків, недотримання 
таких заборон завжди буде новим видом («складом») пра-
вопорушень» [23, с. 302].

Таким чином, поки ч. 1 ст. 5 КК України, яка вважається 
втіленням у кримінальне законодавство (конкретизацією) 
ч. 1 ст. 58 Конституції України, не охоплює собою випадки 
опосередкованої декриміналізацїї, за наявності останньої 
варто звертатись безпосередньо до згаданої норми Осно-
вного Закону країни, яка містить універсальне формулю-
вання. До речі, думка про пріоритет вказаного конститу-
ційного  припису  висловлюється  багатьма  дослідниками, 
які не можуть не зважати на найвищий (конституційний) 
рівень закріплення положення про зворотну силу певних 
нормативно-правових актів [13, с. 227]. Так, прибічником 
використання  у  випадку  опосередкованої  декриміналіза-
ції ч. 1 ст. 58 Конституції України виступає А. А. Музика, 
який називає рішення КСУ від 19 квітня 2000 року «оді-
озним» [24, с. 348-349]. Якщо використати термінологію 
В. П. Коняхіна [25, с. 53-54], то звернення до Основного 
Закону при кримінально-правовій оцінці вчиненого у ви-
падку  опосередкованої  декриміналізації,  –  це  усунення 
прогалин Загальної частини КК за рахунок конституцій-
них ресурсів, без ухвалення будь-якого особливого транс-
формаційного нормативного акта. Взагалі  з урахуванням 
того, що Основний Закон країни, який має найвищу юри-
дичну силу, містить норми прямої дії, останні можуть і по-
винні безпосередньо застосовуватися в процесі реалізації 
кримінально-правових відносин – за наявності прогалини 
в Загальній частині кримінального закону або колізії норм 
Конституції і КК України. При цьому, як слушно зазнача-
ється в літературі, вказані норми застосовуються саме як 
конституційні, а не як кримінально-правові [26, с. 433].

Пріоритет  (верховенство)  Конституції  України  в  спір-
них  ситуаціях,  подібних  до  розглядуваної,  випливає  і  з 
Рішення КСУ від 09 лютого 1999 року у справі за консти-
туційним  зверненням Національного банку України щодо 
офіційного  тлумачення положення ч.  1  ст.  58 Конституції 
України (справа про зворотну дію в часі законів та інших 
нормативно-правових  актів)  [27].  Тут  зазначається,  що 
дія  нормативно-правових  актів  у  часі  раніше  визначалась 
тільки  в  окремих  законах  України  (КК  України,  Кодексі 
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України про адміністративні правопорушення, Цивільному 
процесуальному кодексі Ураїни тощо). Конституція Украї-
ни, закріпивши ч. 1 ст. 58 положення щодо недопустимості 
зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових 
актів, водночас передбачає їх зворотну дію в часі, коли вони 
пом’якшують  або  скасовують юридичну  відповідальність 
особи, що є загальновизнаним принципом права.

Те, що безпосереднє посилання на норми Конституції 
України як на джерело кримінального права є в подібних 
ситуаціях  цілком  виправданим  кроком,  підтверджується  і 
таким вже історичним фактом: прийняття в 1996 році Кон-
ституції України привело авторів науково-практичного ко-
ментаря КК 1960 року [28, с. 26-27, 744, 772] до формулю-
вання слушних висновків про безпідставність застосування 
окремих положень попереднього КК (зокрема, про подвійне 
засудження, про притягнення до кримінальної відповідаль-
ності за відмову від давання показань та за недонесення про 
злочин членів сім’ї та близьких родичів певних осіб). Воче-
видь, немає підстав для твердження про те, що норми КК 
України повністю узгоджуються із Конституцією України, 
положення якої у зв’язку з цим повинні братись до уваги 
при вирішенні конкретних кримінально-правових проблем, 
зокрема, зумовлених тим, що чинна редакція ч. 1 ст. 5 КК 
України, як видається, не повністю кореспондується з при-
писом, закріпленим у ч. 1 ст. 58 Конституції України. Отже, 
у випадку опосередкованої декриміналізації правозастосу-
вач зобов’язаний керуватись безпосередньо вказаною кон-
ституційною  нормою,  а  не  хоч  формально  обов’язковим, 
проте  вельми неоднозначним  (сумнівним) рішенням КСУ 
від 19 квітня 2000 року.

Висловлюючись  за  надання  зворотної  сили  іншога-
лузевим  джерелам  права,  до  яких  відсилають  бланкетні 
диспозиції кримінально-правових норм, якщо це призво-
дить до скасування чи пом’якшення кримінальної відпо-
відальності,  Г.  З.  Яремко  спочатку  запропонувала  допо-
внити  розділ  IX  Загальної  частини  КК  України  ст.  48-1 
такого  змісту:  «Прийняття,  зміна,  скасування  законів  та 
інших  підзаконних  нормативно-правових  актів,  до  яких 
відсилають  бланкетні  диспозиції  в  статтях  Особливої 
частини  цього  Кодексу,  у  зв’язку  з  чим  пом’якшується 
або  скасовується  відповідальність  особи,  є  підставою 
для пом’якшення відповідальності  або  звільнення особи 
від  кримінальної  відповідальності»  [19,  с.  160,  188-189, 
194]. Наведена редакція ст. 48-1 КК породжувала деякі за-
питання. Так, якщо зміни нормативно-правових актів, до 
яких відсилають бланкетні диспозиції в статтях Особливої 
частини КК України, тягнуть за собою лише пом’якшення 
кримінальної  відповідальності,  то  чи  виправдано  розмі-
щувати викладену статтю в розділі Загальної частини КК 
України  з  назвою  «Звільнення  від  кримінальної  відпові-
дальності»?  Якщо  зміни  вказаних  нормативно-правових 
актів  своїм  результатом  мають  скасування  кримінальної 
відповідальності,  то  чому  особу  пропонується  звільняти 
від кримінальної відповідальності (зважаючи на нереабі-
літуючий характер цього  інституту особа вважатиметься 
такою, яка вчинила злочин), а не закривати щодо неї кри-
мінальне  провадження  за  реабілітуючою  підставою  –  за 
відсутністю складу злочину у зв’язку із декриміналізаці-
єю (скасуванням злочинності діяння)? 

Під час захисту своєї дисертації Г. З. Яремко, послав-
шись  в  обґрунтування  своєї  позиції  на  згадане  вище  рі-
шення КСУ у справі про зворотну дію кримінального за-

кону в часі, водночас погодилась з тим, що розглядувана 
проблема  має  вирішуватись  в  аспекті  вдосконалення  за-
конодавчої регламентації не інституту звільнення від кри-
мінальної  відповідальності,  а  зворотної дії  закону в часі 
та узгодження ст. 5 КК України із ч. 1 ст. 58 Конституції 
України. У монографії, опублікованій за результатами за-
хисту дисертації, Г. З. Яремко  запропонувала доповнити 
ч.  1  ст.  5 КК України  абзацом  такого  змісту:  «Закони  та 
підзаконні нормативно-правові акти, до яких відсилають 
бланкетні диспозиції  у  статтях Особливої частини цього 
Кодексу,  мають  зворотну  дію  у  часі  у  випадках,  якщо  у 
зв’язку  з  їх  прийняттям,  зміною  чи  скасуванням  діяння, 
передбачені  статтями Особливої  частини  цього  Кодексу, 
перестають  бути  злочинами,  пом’якшується  криміналь-
на відповідальність особи або іншим чином поліпшуєть-
ся становище особи». Щоправда, науковець визнає, що  і 
таке формулювання може стати предметом розгляду КСУ  
[29, с. 164]. Постає також питання, чи не означатиме на-
ведене формулювання визнання (як на мене, безпідставне) 
нормативно-правових актів, до яких відсилають бланкетні 
диспозиції  статей  КК,  джерелом  кримінального  законо-
давства. 

На мою думку, для  того, щоб ст.  5 КК України, при-
свячену  зворотній  дії  закону  про  кримінальну  відпо-
відальність у часі, привести у відповідність  з ч.  1  ст.  58 
Конституції України, охопивши нею випадки опосередко-
ваної декриміналізації, у ст. 5 КК України замість поняття 
«закон про кримінальну відповідальність» можна було б 
(за прикладом ст. 8 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення) використати термін «закон». Цікаво, що 
у внесеному народним депутатом України В. М. Стретови-
чем проекті Закону «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України (щодо гуманізації кримінальної відпові-
дальності)»  (реєстраційний №  3031  від  23  березня  2007 
року)  пропонувалось  саме  таке  формулювання,  однак  в 
остаточно  ухваленому  15  квітня  2008  році  Законі  «Про 
внесення  змін до Кримінального  та Кримінально-проце-
суального кодексів України щодо гуманізації кримінальної 
відповідальності» вживається традиційний зворот «закон 
про кримінальну відповідальність» при тому, що фактич-
но кримінальна відповідальність може пом’якшуватись  і 
навіть скасовуватись не лише КК України. Зрозуміло, що 
висунута мною пропозиція щодо вдосконалення ст. 5 КК 
України є компромісною, адже в бланкетних диспозиціях 
кримінально-правових норм ознаки складів  злочинів  ви-
значаються,  зокрема,  відмінними  від  кримінального  за-
конодавства  нормативно-правовими  актами,  серед  яких 
можуть  зустрічатись  як  закони,  так  і  підзаконні  акти. 
Пропонуючи  вказати  у  ст.  5 КК України  лише на  закон, 
виходжу з того, що згадування тут підзаконних норматив-
но-правових актів суперечило б вимогам, по-перше, ч. 2  
ст. 58 Конституції України, згідно з якою лише закон має 
визнавати діяння правопорушенням, і, по-друге, п. 22 ч. 1 
ст. 92 Конституції України, відповідно до якого виключно 
законами визначаються діяння, які є злочинами, та відпо-
відальність за них (у цьому вбачається перевага викладе-
ної пропозиції порівняно з формулюванням Г. З. Яремко). 
Випадки ж опосередкованої декриміналізації, не охоплю-
вані вдосконаленою в пропонованому ключі ст. 5 КК Укра-
їни, будуть, як і раніше, підпадати під дію конституційно-
го припису про зворотну силу нормативно-правових актів, 
які пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
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Стаття присвячена аналізу змін та доповнень, внесених до Кримінального кодексу України Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних 
банків з ринку» № 629-VIII від 16 липня 2015 року. Звертається увага на недоліки, допущені при пеналізації злочинів.
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Статья посвящена анализу изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс Украины Законом Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы гарантирования вкладов физических 
лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка» № 629-VIII от 16 июля 2015 года. Обращается внимание на недостатки, допущенные 
при пенализации преступлений.
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Yevdokimova Yе.V. / ANOTHER «NOVELS» OF CRIMINAL LEGISLATION / Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
The article analyses the changes and amendments are made to the Criminal Code of Ukraine Law of Ukraine «On amendments to some 

legislative acts of Ukraine concerning improvement of the system of guaranteeing deposits of individuals and the withdrawal from the market 
of insolvent banks» № 629-VIII of June, 16, 2015. The author points the flaws, which were made during penalization of crimes. Under the rules 
penalization crimes legislator must strictly comply with the provisions of the General Part of the Criminal Code during the formation sanctions of 
articles of the Criminal Code. But this rule is violated in this law. The system of punishment contains such a punishment as the Deprivation of the 
right to take up certain posts or to be engaged in certain activity. However, this type of punishment in certain sanctions called «restriction of the 
right». But this is not consistent with the name of this type of punishment, which is enshrined in Article 55 of the Criminal Code. In addition, the 
concept of «restriction» does not correspond to the nature of restriction of rights that form the content of this form of punishment. As an added 
this punishment may be imposed for the term up three years or for a term of five years (Art. 55 of the Criminal Code). However, the law in some 
of sanctions of articles establishes is punishment for the term up ten years. Which is also contrary to the rules of penalization crimes.

Key words: spenalization rules, deprivation of the right to take up posts, sanction, system of punishment.

Сучасний етап розвитку української державності вимагає 
подальшої оптимізації законодавства про кримінальну відпо-
відальність. У свою чергу реформування та вдосконалення 
кримінально-правового поля України потребує розробки та 
впровадження системи якісних за формою та змістом зако-
нів, без яких неможливе підвищення ефективності викорис-
тання кримінально-правових положень. Саме тому все біль-
шої  актуальності  набувають питання  законодавчої  техніки, 
оскільки  законодавчі  ініціативи  та  нормопроектна  робота 
повинні перебувати у консенсусі не тільки з реальними со-
ціально-політичними і економічними умовами життя україн-
ського суспільства, а й мають бути узгодженими з чинними 
приписами Кримінального кодексу України (далі – КК Укра-
їни) та ґрунтуватися на всебічних, повних, об’єктивних на-
укових дослідженнях.

Проблемам якості законодавства України про криміналь-
ну відповідальність присвятили свої праці багато вчених, се-
ред них Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. В. Дорош, М. Й. Кор- 
жанський,  М.  І.  Мельник  В.  О.  Навроцький  М.  І.  Панов,  
Ю. А. Пономаренко, В. В. Сташис, В. Я Тацій, В. І. Тютю-
гін, М. І. Хавронюк та інші. Проте, незважаючи на чисель-
ні  наукові  дослідження  та  доробки,  деяким  законодавчим 
новаціям притаманні певні недоліки та неузгодженості, що 
негативним чином позначаються на якості кримінально-пра-
вових приписів та можуть значним чином ускладнити їх за-
стосування на практиці.

Метою статті  є  дослідження  та  аналіз  проблем, 
пов’язаних  із  законодавчим  урегулюванням  призначення 
покарання та підготовка аргументованих рекомендацій для 
вдосконалення чинного законодавства України стосовно роз-
глядуваного питання.

У Розділі Х Загальної частини КК України сконцентро-
вані статті, положення яких закріплюють визначення пока-
рання та його мети  (ст. 50 КК України);  систему покарань 
(ст. 51 КК України); види покарань, залежно від порядку їх 
застосування (ст. 52 КК України); умови, підстави та поря-
док призначення кожного з них  (статті 53-64 КК України). 

Так, у ст. 55 КК України передбачений такий вид покарання, 
як позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю. У ч. 1 ст. 55 КК України зазначено, що 
даний вид покарання може бути призначений як додаткове 
покарання на строк від одного до трьох років, а у справах, 
передбачених Законом України «Про очищення влади», при-
значається на строк п’ять років.

Закон України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про 
внесення  змін до деяких  законодавчих актів України щодо 
вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб 
та  виведення  неплатоспроможних  банків  з  ринку»  допо-
внив Особливу  частину КК України  двома новими  стаття-
ми – 2201 і 2202 та вніс зміни до ст. 3652 КК України. При 
аналізі цих новацій зауваження викликає підхід законодавця 
до визначення караності вказаних деліктів. Так, у санкції за 
злочин, передбачений ч. 4 ст. 2201 КК України, встановлено 
додаткове покарання у виді обмеження права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти 
років. За діяння, закріплене у 2202 КК України та ч. 1 ст. 3652 
КК України, передбачається додаткове покарання у виді по-
збавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до десяти років.

Порівняльний аналіз положень ч. 1 ст. 55 КК України та 
санкцій ч. 4 ст. 2201, 2202, ч. 1 ст. 3651 КК України демон-
струє  явну  неузгодженість  між  приписами  Загальної  час-
тини КК України та змістом вказаних санкцій. Якщо у п. 3  
ст. 51, ч. 3 ст. 52, ст. 55 КК України йдеться про такий вид 
покарання, як позбавлення засудженого права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю, то у санкції ч. 4  
ст. 2201 КК України говориться вже не про позбавлення, а 
лише  про  обмеження  такого  права.  Звідси  постає  питання 
щодо  співвідношення  понять  «обмеження»  та  «позбавлен-
ня»: чи є вони синонімами, щоб їх можна було використову-
вати як альтернативу один одному, як це зробив законодавець 
у дослідженому Законі, або вони мають різний зміст.

Звернення  до  чинного  законодавства  України  дозволяє 
стверджувати, що все ж таки поняття «позбавлення» та «об-
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меження» не є рівнозначними, а тому їх не можна використо-
вувати у довільному порядку як взаємозамінні.

Терміни «позбавлення» та «обмеження» використовують-
ся кримінальним законодавством України у назві двох видів 
покарань,  що  входять  до  вітчизняної  системи  покарань,  а 
саме – позбавлення волі (ст. 63 КК України) та обмеження волі 
(ст.  61 КК України). Це  самостійні  основні  види покарання  
(ч. 1 ст. 52 КК України), які відрізняються характером та зміс-
том  правообмежень,  їх  тривалістю,  порядком  застосування. 
При відбуванні покарання у виді обмеження волі винний не 
ізолюється повністю від суспільства (ч. 1 ст. 61 КК України), 
а  перебуває  у  режимі  так  званої  «напівсвободи».  Засуджені 
до цього виду покарання лише обмежуються у свободі пере-
сування і виборі місця проживання, що виражається у тому, 
що вони не мають права залишати територію виправного цен-
тру і визначену місцевість без дозволу адміністрації, а також 
зобов’язані проживати, як правило, у спеціально призначених 
для  них  гуртожитках  (ч.  4  ст.  59  Кримінально-виконавчого 
кодексу України  (далі  – КВК України)). Водночас  зміст  по-
збавлення волі полягає у ізоляції засудженого від суспільства 
шляхом поміщення його у спеціальну кримінально-виконавчу 
установу (ст. 63 КК України, ч. 1 ст. 102 КВК України). Отже, 
за характером та обсягом правообмежень, ступенем їх суво-
рості ці покарання мають суттєві відмінності, що знаходить 
своє відображення у їх найменуванні. 

Використання методу системного аналізу дозволяє вста-
новити, що і в інших галузях вітчизняного права ці поняття 
розмежовуються.  Так,  цивільне  законодавство  передбачає 
можливість обмеження  або позбавлення права неповноліт-
ньої  особи  самостійно  розпоряджатися  своїм  заробітком, 
стипендією чи  іншими доходами  (ч.  5  ст.  32 ЦК України). 
Якщо  при  обмеженні  за  неповнолітнім  зберігається  дане 
право,  але  у  значно  вужчому  обсязі,  то  при  позбавленні 
така можливість повністю виключається. У ч. 2 ст. 321 ЦК 
України встановлено, що особа може бути позбавлена пра-
ва власності або обмежена у його здійсненні. «Позбавлення 
права власності» передбачає таке правове положення, коли у 
власника примусово припиняються всі правомочності по во-
лодінню, користуванню та розпорядженню майном, напри-
клад, при застосуванні покарання у виді конфіскації майна. 
«Обмеження права власності» являє собою становище, коли 
внаслідок  зовнішнього  впливу  у  власника  виключається 
можливість реалізації однієї або декількох з правомочностей, 
що є складовою права власності, тобто особа не може діяти 
на власний розсуд щодо майна, яке їй належить (наприклад, 
права володіння, користування та розпорядження річчю, що 
є речовим доказом у кримінальному провадженні, на певний 
час або до моменту винесення остаточного рішення у кримі-
нальному провадженні – вирок, закриття кримінального про-
вадження (ст. 100 КПК України)) [1, c. 50, 51].

Звідси можна зробити висновок, що поняття «позбавлен-
ня права» означає  встановлення повної  заборони на реалі-
зацію особою конкретного права, у той час як «обмеження 
права» свідчить про звуження обсягу повноважень при реа-
лізації цього права.

На  думку Д. С. Шиян,  зміст  покарання,  передбаченого 
ст. 55 КК України, полягає у припиненні на визначений су-
дом строк права перебування на посадах у державних орга-
нах та  їх  апараті,  в органах місцевого самоврядування або 
на посадах підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, якщо надані за посадою повноваження ви-
користовувалися особою для вчинення злочину, або у при-
пиненні на визначений судом строк права на службову або 
професійну діяльність, або іншу діяльність, регламентовану 
відповідними  правилами,  якщо  її  здійснення  пов’язане  із 
вчиненням  злочину.  Таким  чином,  зміст  даного  покарання 
полягає у повній забороні займати посади або здійснювати 
діяльність, визначені у обвинувальному вироку суду, а не у 
звуженні обсягу повноважень засудженого за посадою, яку 
він обіймає, або в межах діяльності, яку він здійснює. Саме 
тому,  використання  терміну  «обмеження»  для  позначення 

виду покарання, передбаченого у ст. 55 КК України, не тільки 
не узгоджується із чинною системою покарань, а й не відпо-
відає характеру правообмежень, що утворюють його  зміст. 
У зв’язку з цим положення Закону України № 629-VIII від 
16 липня 2015 року, які передбачають у санкції ч. 4 ст. 2201 
КК України додаткове покарання у виді «обмеження права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю…» 
потребують скасування.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК України додаткове покарання 
може призначатися на строк лише до трьох років, а у окре-
мих,  спеціально  визначених  законом  випадках,  ‒  на  п’ять 
років, тоді як відповідно до зазначених нововведень макси-
мальний строк для даного виду додаткового покарання вста-
новлюється вже на строк до десяти років. 

Ретроспективне  дослідження  вказаних  законодавчих 
новацій  свідчить,  що  у  проекті  Закону №  629-VIII  від  08 
червня 2015 року у досліджуваних санкціях пропонувалось 
передбачити це додаткове покарання на строк до трьох ро-
ків. Проте до тексту проекту цього Закону, підготовленого до 
другого читання, були внесені зміни, які й були згодом при-
йняті Верховної Радою України у тому вигляді, який  існує 
на сьогодні, незважаючи на обґрунтовані зауваження Голов-
ного юридичного управління стосовного того, що ст. 51 КК 
України не передбачає такого виду покарання як обмеження 
права займати певні посади або займатися певною діяльніс-
тю;  а  якщо мається на увазі  вид покарання,  закріплений у  
ст. 55 КК України, то він призначається на строк до трьох чи 
до п’яти років [2]. 

Особливості  структури  КК  України,  його  поділ  на  За-
гальну та Особливу частини, позначаються на змісті його по-
ложень та характері їх взаємозв’язків. До Загальної частини 
КК України  включені  статті  та  розділи, що містять  типові 
(загальні)  положення  для  усіх  кримінально-правових  при-
писів. У статтях Особливої частини КК України закріплю-
ються ознаки окремих злочинів та покарання за їх вчинення. 
Статті Загальної та Особливої частин застосовуються лише 
взаємопов’язано [3, c. 73-75]. «В той же час положення Осо-
бливої частини КК, − як зазначає В. О. Навроцький, − щодо 
положень Загальної частини КК перебувають у відносинах 
субординації, вони не можуть виходити за межі того, що ви-
значено Загальною частиною КК. Це випливає перш за все з 
розуміння Загальної частини як того, що «винесене за дуж-
ки» з усіх норм кримінального закону, що спільне, однакове 
для відповідних статей Особливої частини. Виділення пев-
ного законодавчого матеріалу в Загальну частину служить не 
лише суто технічним потребам − уникнути повторень, скоро-
тити обсяг закону. Це має набагато більший глибокий зміст − 
задекларувати і закріпити найбільш принципові положення, 
встановити чіткі рамки, в яких мають вирішуватися часткові 
питання» [4, c. 408, 409]. Таким чином, приписи Особливої 
частини КК України повинні бути узгодженими із положен-
нями статей Загальної частини КК України, оскільки мають 
субординаційний характер щодо останніх. 

Стаття 51 КК України закріплює систему покарань, під 
якою  у  науці  кримінального  права  традиційно  розуміють 
встановлений  кримінальним  законом  і  обов’язковий  для 
суду  вичерпний  перелік  покарань,  розташованих  у  певно-
му порядку за ступенем їх суворості [5, c. 396]. Науковці у 
галузі кримінального права до основних ознак системи по-
карань  відносять:  а)  встановлення  її  виключно  законом;  
б) обов’язковість; в) вичерпний характер; г) розміщення ви-
дів  покарань  у  певному  порядку  за  ступенем  їх  суворості 
[6, c. 448-451]. Як зазначав В. В. Сташис, цей перелік видів 
покарань є правовим фундаментом для диференціації кримі-
нальної відповідальності, яку здійснює законодавець шляхом 
конструювання санкцій статей Особливої частини КК Украї-
ни, та є юридичним орієнтиром для суду при індивідуалізації 
покарання за вчинений злочин [7]. Саме тому, не тільки суд 
повинен чітко дотримуватися положень ст. 51 КК України, а 
й законодавець зобов’язаний враховувати приписи ст. 51 КК 
України під час визначення караності суспільно небезпечних 
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діянь, при формуванні санкцій статей Особливої частини КК 
України. Ця вимога є одним із основоположних, непохитних 
правил пеналізації злочинів [8].

Виходячи із тексту п. 3 ст. 51, ч. 3 ст. 52, ст. 55 КК Укра-
їни чинний закон про кримінальну відповідальність не пе-
редбачає такого виду покарання як «обмеження права обі-
ймати певні посади або займатися певною діяльністю». Не 
знає  такого виду покарання  і КВК України,  глава 7  якого 
регламентує порядок виконання покарання у виді «позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю». Саме  тому  законодавець не міг  включати до 
змісту санкції ч. 4 ст. 2201 КК України цей вид покарання. 
У протилежному випадку потрібно було внести відповідні 
зміни до діючої системи покарань України та інших норма-
тивно-правових актів.

Якщо допустити, що мала місце технічна помилка, і за-
конодавець мав на увазі покарання, передбачене у ст. 55 КК 
України, то навіть у цьому випадку положення санкцій ч. 4 
ст. 2201, ч. 1 ст. 2202, ч. 1 ст. 3652 КК України щодо можли-
вості призначення даного виду додаткового покарання стро-
ком до десяти років не можуть бути застосовані на практиці, 
оскільки вони суперечать як положенням ст. 55 КК України, 
так і загальним засадам призначення покарання, закріпленим 
у ст. 65 КК України.

На  неможливість  призначення  додаткового  покарання, 
передбаченого у санкції статті Особливої частини КК Укра-
їни за вчинений злочин, якщо його застосування суперечить 
положенням  Загальної  частини  КК  України  неодноразово 
звертав увагу Верховний Суд України у своїх висновках. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України однією з умов призна-
чення конфіскації майна  є  вчинення  злочину  з  корисливих 
мотив. У деяких санкціях вона передбачена як обов’язкове 
покарання, проте злочин, за який вона встановлена, може не 
мати корисливої спрямованості, наприклад, ч. 2 ст. 307 КК 
України.  Стаття  307  КК  України  встановлює  відповідаль-
ність  за  незаконне  виробництво,  виготовлення,  придбання, 
зберігання,  перевезення  чи  пересилання  з  метою  збуту,  а 
також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин  або  їх  аналогів. Втім,  як  зазначив Пленум Верхо-
вного Суду України у п. 4 Постанови «Про судову практику 
в  справах  про  злочини  у  сфері  обігу  наркотичних  засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» від 26 
квітня 2002 року № 4, під незаконним збутом наркотичних 
засобів, психотропних речовин або  їх аналогів  (ст. 307 КК 
України), а також прекурсорів (ч. 2 ст. 311 КК України) по-
трібно  розуміти  будь-які  оплатні  чи  безоплатні  форми  їх 
реалізації  всупереч  встановленому  законом  порядку.  Отже 
збут як спосіб реалізації наркотичних засобів, психотропних 
речовин,  їх  аналогів або прекурсорів, може бути вчинений 
і не з корисливих мотивів, наприклад, надання іншій особі 
для вживання. Звідси, якщо при збуті цих предметів особа 
не мала на меті одержати матеріальні блага для себе або ін-
ших осіб, отримати чи зберегти певні майнові права, уник-
нути матеріальних  витрат  чи обов’язків  або досягти  іншої 
матеріальної вигоди, збут не можна визнати вчиненим з ко-
рисливих мотивів, а, отже, незважаючи на те, що в санкції 

ч.  2  ст.  307 КК України конфіскація майна передбачена як 
обов’язкове додаткове покарання, вона не може бути призна-
чена, оскільки в такому випадку відсутня одна з її умов, що 
зазначені у ч. 2 ст. 59 КК України, обов’язкове врахування 
яких закріплено у п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України. Саме таку пра-
вову позицію займає Верховний Суд України (далі − ВСУ) у 
своїх постановах (наприклад, Постанова ВСУ від 04 квітня  
2011 року у справі № 1к-11; Постанова ВСУ від 12 верес-
ня 2011 року у справі № 5-15кс11),  зазначаючи, що норми 
Особливої частини КК України мають базуватися на нормах 
Загальної частини КК України, які мають пріоритет у засто-
суванні. Про це  законодавець  спеціально  зазначив у  ст.  65 
КК України, передбачивши, що суд призначає покарання не 
тільки в межах, установлених у санкції статті (санкції час-
тини статті) Особливої частини КК України, що передбачає 
відповідальність за вчинений злочин (п. 1 ч. 1 КК України), 
а  й  враховуючи  положення  Загальної  частини КК України  
(п. 2 ч. 1 КК України). 

Згідно положень ч. 1 ст. 55 КК України додаткове пока-
рання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися  певною  діяльністю  призначається  на  строк  до 
трьох або п’яти років. У зв’язку з цим, навіть якщо у санк-
ції статті Особливої частини КК України його строк буде ви-
щим за максимум, визначений у ч. 1 ст. 55 КК України, суд не 
має права вийти за ці межі. Даний висновок ґрунтується на 
вимогах ч. 1 ст. 458 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі − КПК України), згідно з якими висновок ВСУ 
щодо застосування норми права, викладений у його постано-
ві, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, пе-
редбачених п.п. 1 і 2 ч. 1 ст. 445 КПК України, є обов’язковим 
для  всіх  суб’єктів  владних  повноважень,  які  застосовують 
у своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів 
загальної юрисдикції, які зобов’язані привести свою судову 
практику у відповідність із судовим рішенням ВСУ. Уявляєть-
ся, що незважаючи на те, що наведені висновки ВСУ стосува-
лися порядку призначення конфіскації майна, їх врахування 
є обов’язковим і при вирішенні питання застосування інших 
видів додаткового покарання, зокрема позбавлення права обі-
ймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

З  огляду  на  це  положення  санкцій  ч.  4  ст.  2201,  ч.  1  
ст. 2202, ч. 1 ст. 3652 КК України в редакції Закону України  
№ 629-VIII  від  16  липня  2015  року,  які  встановлюють межі 
додаткового  покарання  у  виді  позбавлення  права  обіймати 
певні  посади  або  займатися  певною  діяльністю, що  переви-
щують  максимум,  визначений  для  цього  виду  покарання  у  
ч. 1 ст. 55 КК України, не підлягатимуть застосуванню на прак-
тиці, оскільки це суперечить ч. 1 ст. 55 та ч. 1 ст. 65 КК України. 
Отже ці положення без підвищення максимально допустимого 
строку для цього виду додаткового покарання у ч. 1 ст. 55 КК 
України слід визнавати «мертвонародженою нормою». 

Виходячи з викладеного, приписи Закону України № 629-
VIII від 16 липня 2015 року щодо визначення розміру додат-
кового покарання у виді позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю строком до десяти 
років або підлягають скасуванню, або ч. 1 ст. 55 КК України 
потребує відповідних змін.
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ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
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У статті розглянута система заходів попередження злочинів проти власності. Проаналізовані форми участі громадськості у запо-
біганні злочинам проти власності. Наголошено на тому, що однією з основних форм участі громадськості у запобіганні злочинам проти 
власності повинна бути взаємодія між представниками правоохоронних органів та населенням.

Ключові слова: протидія, громадськість, форма участі, злочин, власність.

Лукашевич С.Ю. / ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ / 
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина

В статье рассмотрена система мер предупреждения преступлений против собственности. Проанализированы формы участия обще-
ственности в предупреждении преступлений против собственности. Отмечено, что одной из основных форм участия общественности в 
предупреждении преступлений против собственности является взаимодействие между представителями правоохранительных органов 
и населением.

Ключевые слова: противодействие, общественность, форма участия, преступление, собственность.

Lukashevych S.Yu. / FORMS OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE PREVENTION OF CRIMES AGAINST PROPERTY / Yaroslav 
Mudryi National Law University, Ukraine

Organization of work on attraction of population to participate in crime prevention is seen as an important component of achieving positive 
results in combating crime. The ability of law enforcement officers to build relationships with citizens attests to their professionalism and trust of 
the population towards law enforcement agencies and the effectiveness of its prevention activities in combating crime. 

Especially relevant is the question of trust to law enforcement bodies in connection with adoption of Law of Ukraine «On the national police». 
In article 11 of the Law of Ukraine «On the national police» clearly indicates that police activities are carried out in close cooperation and interac-
tion with the population, territorial communities and public associations on the basis of partnership and is aimed at meeting their needs. Almost 
60 % of all crime are crimes against property. At the same time, issues related to public participation in the prevention of crimes against property 
are poorly developed in domestic science and require further scientific justification. 

Forms of participation of public organizations, labor collectives and citizens in preventing crimes against property are: a) discussion on the 
prevention of crime; participation in perspective and current planning of preventive activities, in the securing of its objectives, forms, collective 
agreements, joint law enforcement activities, as stipulated in the normative and methodical documents; b) the use of public measures in respect 
of persons with deviant behavior, in order to prevent their degradation and ensure timely correction; с) individual and group interviews, discussion 
behavior in a meeting, publications in the press, the establishment of social control over the person; g) implement public control over the obser-
vance of legality in the sphere of protection of property, persons who struggle with alcoholism, drug addiction, and the like; e) direct the conduct 
of raids, patrols in public places to prevent the violation of the order and their terminations. 

The effectiveness of the public in the prevention of crimes against property depend on a rational and timely combination of its various forms. 
One of the main forms of public participation in the prevention of crimes against property proven to be the interaction between law enforcement 
officials and the population. Organization of work, selection of efficient forms of functioning of public formations will provide the opportunity to 
optimize the activity of law enforcement system, and improve public confidence in law enforcement. 

Key words: resistance, community, participation, crime, property.

Організація роботи із залучення населення до участі у 
профілактиці злочинів розглядається як важлива складова 
досягнення позитивного результату у протидії злочиннос-
ті. Уміння працівників правоохоронних органів будувати 
взаємовідносини з громадянами свідчить про  їх високий 
професійний рівень та про довіру населення до правоохо-
ронних  органів  й  ефективність  її  профілактичної  діяль-
ності у протидії злочинності. 

Особливо актуальним є питання довіри громадськості 
до працівників правоохоронних органів у зв’язку  із при-
йняттям Закону України «Про національну поліцію»  [1].  
У ст. 11 Закону України «Про національну поліцію» чіт-
ко зазначено, що діяльність поліції здійснюється в тісній 
співпраці  та  взаємодії  з  населенням,  територіальними 
громадами  та  громадськими  об’єднаннями  на  засадах 
партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. З 
метою  визначення  причин  та/або  умов  учинення  право-
порушень планування службової діяльності органів і під-
розділів  поліції  здійснюється  з  урахуванням  специфіки 
регіону та проблем територіальних громад. Рівень довіри 
населення до поліції є основним критерієм оцінки ефек-
тивності  діяльності  органів  і  підрозділів  поліції.  Оцінка 
рівня  довіри  населення  до  поліції  проводиться  незалеж-
ними  соціологічними  службами  в  порядку,  визначеному 
Кабінетом Міністрів України [1].

Майже 60 % від усієї злочинності становлять злочини 
проти власності, що й спонукає докладно розглянути пи-

тання участі громадськості у запобіганні злочинам проти 
власності.

Кримінально-правові  та  кримінологічні  аспекти  за-
побігання окремим видам  злочинів проти  власності  роз-
глядались  у  наукових  працях  вітчизняних  і  зарубіжних 
вчених: В. С. Батиргареєвої, О. М. Гришко, С. В. Дьомен-
ка, В. В. Ємельяненка, О. В. Ільїна, М. Й. Коржанського,  
В. В. Кузнецова, А. А. Курашвілі, О. В. Лисодєда, О. М. Лит- 
вака, В. О. Навроцького, В.  І. Скрибця, О. В. Смаглюка,  
Ю.  В.  Філея  та  інших.  Водночас  питання,  пов’язані  із 
участю громадськості у запобіганні злочинам проти влас-
ності належать до мало розроблених у вітчизняній науці 
та потребують подальшого наукового обґрунтування.

Метою статті є  виявлення  найбільш  оптимальних 
форм участі громадськості у запобіганні злочинам проти 
власності.

Тісний  зв’язок  спеціалізованих  суб’єктів  протидії 
злочинності  з  населенням  і  громадськими  організаціями 
забезпечує  доволі  високу  ефективність  запобіжної  прак-
тики. Відповідно до чинного законодавства більшість спе-
ціалізованих (зокрема частково спеціалізованих) суб’єктів 
протидії  злочинності  мають  здійснювати  профілактичну 
діяльність у взаємодії з громадськими інституціями [2].

Сім’я,  деякі  громадські,  релігійні  організації,  ради 
профілактики, козацькі організації, фонди, рухи та багато 
інших організацій громадського контролю, а також проф-
спілки, службові особи, окремі громадяни займаються ви-
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ховною  профілактичною  роботою  та  в  змозі  відігравати 
активну  роль  у  протидії  злочинам,  виконувати  завдання 
ранньої і посткримінальної профілактики [2].

Окремі  громадяни  реалізують  профілактичні  заходи 
як в рамках виконання певних громадянських обов’язків 
(наприклад,  виховання  дітей)  і  суспільного  доручення 
(партійного,  профспілкового),  так  і  за  власної  ініціативи 
протидіють злочинним проявам, інформують компетентні 
органи про криміногенні явища та криміногенних осіб [2].

Запобігання злочинам проти власності – це система со-
ціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення 
причин та умов,  які  сприяють вчиненню злочинів проти 
власності  громадян,  притягнення  до  відповідальності 
осіб, винних у скоєнні таких злочинів, а також психологіч-
ну й соціальну реабілітацію жертв цих злочинів [3].

Загальносоціальні заходи запобігання злочинам вклю-
чають наступне:

1)  проведення  виваженої  і  послідовної  кадрової  по-
літики,  що  сприятиме:  а)  викоріненню  в  органах  влади 
проявів  корупції,  розкрадань  і  привласнень  бюджетних 
коштів,  реалізації  невідворотності  покарання  за  подібні 
факти; б)  суворому дотриманню вимог професійної  ети-
ки,  створенню дієвої  системи  громадського  контролю  за 
діяльністю органів  влади,  запровадженню публічної  від-
повідальності за її результатами;

2)  підвищення  ефективності  національної  економіки, 
розробка і фінансове забезпечення соціально орієнтованого 
держбюджету,  зведення до мінімуму безробіття, продума-
на пенсійна реформа, суттєві інвестиції в освіту, культуру, 
медицину, загальнонаціональна боротьба з бідністю тощо;

3) розвиток малого  і середнього бізнесу, муніципаль-
ної інфраструктури в регіонах, програм доступного і піль-
гового кредитування, забезпечення першим гарантованим 
робочим місцем випускників навчальних закладів;

4) подолання «руїни» на селі і в занедбаних виробни-
чих  містечках,  створення  робочих  місць  і  привабливих 
побутових умов, щоб  зупинити  відтік молоді  до перена-
селених обласних центрів;

5) поліпшення морального мікроклімату в суспільстві, 
відновлення системи виховання підростаючого покоління, 
повернення  довіри народу  до  владних  і  бізнес-структур, 
формування  суспільної  нетерпимості  до  будь-яких  про-
явів злочинності [4, с. 124-125].

Спеціально-кримінологічні заходи запобігання перед-
бачають:

1) завчасне виявлення та облік криміногенних осеред-
ків і окремих осіб, схильних до отримання майнових благ 
злочинним  шляхом,  проведення  з  ними  профілактичної 
роботи заходами переконання і допомоги;

2) здійснення віктимологічної профілактики серед по-
тенційних жертв майнових злочинів;

3) створення загальнонаціональної бази даних на про-
фесійних корисливих злочинців, рецидивістів, лідерів ор-
ганізованих злочинних груп;

4)  зниження  латентності  і  підвищення  розкриваності 
злочинів даної категорії;

5)  формування  культури  громадської  безпеки  населення 
(співпраця  із  правоохоронними  органами,  матеріальне  сти-
мулювання викриття злочинців, організація охорони під’їздів, 
участь у патрулюванні вулиць, місць громадського відпочинку, 
організація сусідського нагляду за житлом тощо);

6) розробка і впровадження технічних заходів, що за-
безпечують  персоніфікований  доступ  до  майна,  систему 
відеоспостереження,  надійний  технічний  захист  житла, 
відповідальне ставлення до зберігання майна тощо;

7) забезпечення безпеки громадян з боку правоохорон-
них органів у громадських місцях, на автошляхах, за міс-
цем проживання;

8) мінімізація готівкового розрахунку громадян за при-
дбані товари, надані послуги (перехід на карткову систему 
розрахунків);

9)  інноваційна  техніко-криміналістична  оснащеність 
правоохоронних органів у розслідуванні злочинів аналізо-
ваної категорії;

10) оперативне втручання відповідних силових підроз-
ділів,  спрямоване  на  припинення  злочинного  посягання, 
закріплення доказової бази, виявлення  і  затримання зло-
чинців [4, с. 124-125].

Система заходів попередження злочинів проти власнос-
ті базується на засадах загальносоціального характеру, які 
покликані забезпечити необхідний рівень добробуту, куль-
тури, виховання та навчання людей. Ця система заходів: 

– діє у співвідношенні з соціальною, економічною, ви-
ховною,  кримінально-правовою  політикою  держави,  яка 
реалізується через низку цільових програм надання мате-
ріальної та іншої допомоги сім’ям і дітям, попередження 
правопорушень;

– має самостійну законодавчу базу – комплекс право-
вих актів, що регулюють питання створення оптимальних 
умов життя,  виховання  людей,  захисту  їх  прав  та  інтер-
есів, нейтралізації негативного впливу на них, запобігання 
безпритульності, аморальним виявам тощо; 

– забезпечує діяльність усіх суб’єктів профілактики зло-
чинів, яка спирається на відповідну інформаційно-аналітич-
ну базу та забезпечується бюджетним фінансуванням [5].

Запобігання злочинам проти власності включає в себе 
систему  методів,  форм  та  заходів  профілактичної  діяль-
ності,  яка  належить  до  більш широкої  соціальної  діяль-
ності щодо попередження злочинності в цілому.

Система заходів, спрямованих на запобігання злочин-
ності  з  корисливих мотивів,  є  частиною основної  систе-
ми запобігання злочинності, але має істотні особливості. 
Отже,  заходи  загальносоціального  попередження  мають 
бути спрямовані на: 

– відновлення системи правового виховання за участю 
працівників органів юстиції, прокуратури, суду, внутріш-
ніх справ, адвокатури, юридичних служб державних під-
приємств, органів освіти; 

– передбачення у програмах соціального і економічно-
го розвитку регіонів спеціальних відділів культури, спря-
мованих на концентрацію наявних сил і засобів щодо запо-
бігання бідності та безробіттю, диференційований підхід 
до забезпечення та підтримки рівня доходів сім’ї: надання 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, які тимча-
сово опинилися у скрутному становищі та з об’єктивних 
причин не можуть вийти з кризи власними силами (втра-
та годувальника, вимушена міграція тощо); забезпечення 
гарантованого рівня матеріальної допомоги, соціального, 
медичного, культурного і побутового обслуговування [5].

Активна участь громадських організацій, трудових ко-
лективів і громадян у профілактичній діяльності є гаран-
тією  її  успіху. Формами  участі  громадських  організацій, 
трудових  колективів  і  громадян  у  запобіганні  злочинам 
проти власності є:

а)  обговорення  питань  профілактики  злочинності; 
участь  у  перспективному  і  поточному  плануванні  про-
філактичної  діяльності,  в  закріпленні  її  завдань,  форм  у 
колективних  договорах,  спільній  з  правоохоронними ор-
ганами діяльності, що обумовлено у нормативних і мето-
дичних документах;

б) використання заходів громадського впливу стосовно 
осіб з відхиленою поведінкою, з тим, щоб запобігти їх де-
градації і забезпечити своєчасну корекцію;

в) індивідуальні і групові бесіди, обговорення поведін-
ки на зборах, публікації у пресі, встановлення соціального 
контролю за особою;

г) здійснення громадського контролю за дотриманням 
законності у сфері охорони власності, особи, боротьби з 
пияцтвом, наркоманією тощо;

ґ)  безпосереднє  проведення  рейдів,  патрулювання  у 
громадських місцях з метою запобігання порушенням по-
рядку та їх припинень.
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Впроваджуються  також  організаційні  форми  участі 
громадськості  у  профілактиці  злочинів. Це  й  громадські 
пункти охорони правопорядку,  і  ради профілактики  тру-
дових колективів, добровільні народні дружини, робітничі 
загони допомоги міліції тощо.

У  профілактичній  діяльності  беруть  участь  й  окремі 
громадяни, форми їхньої участі такі:

– недопущення антигромадського впливу на дітей;
–  створення  нормальних  умов життя  і  виховання  не-

повнолітніх;
– вжиття заходів щодо запобігання, а також припинен-

ня  протиправної  поведінки,  своєчасного  подання  заяв  у 
правоохоронні органи;

– застосування необхідної оборони;
– шефство,  наставництво  над  особами,  які  стоять  на 

профілактичному обліку [5].
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що ефек-

тивність  діяльності  громадськості  у  запобіганні  злочинам 
проти власності залежить від раціонального та своєчасного 
поєднання різних  її форм. Однією з основних форм участі 
громадськості у запобіганні злочинам проти власності про-
винна бути взаємодія між представниками правоохоронних 
органів та населенням. Організація роботи, вибір ефектив-
них форм функціонування громадських формувань нададуть 
змогу  оптимізувати  діяльність  правоохоронної  системи  та 
підвищити довіру громадськості до правоохоронних органів.
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КОНЦЕПЦІЯ «РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ» 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Марчук А.І.,
к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 

Національний університет «Одеська юридична академія»

Статтю присвячено дослідженню проблем пенітенціарної діяльності, яка повинна бути спрямована на підвищення рівня психологіч-
ного супроводу персоналу кримінально-виконавчої системи, приведення цієї діяльності у відповідність до сучасних вимог, адже від дій 
кожного співробітника залежить кінцевий результат роботи – належне здійснення пенітенціарної політики. Процес ресоціалізації можна 
розглядати як засіб протидії професійним деформаціям, оскільки професійна деформація – це не просто «пережиток тоталітарної сис-
теми» або прояв національного менталітету, це загальнолюдський соціально-психологічний феномен.

Ключові слова: професійна деформація, засуджені, ресоціалізація, установи виконання покарань. 

Марчук А.И. / КОНЦЕПЦИЯ «РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА» УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ / Нацио-
нальный университет «Одесская юридическая академия», Украина

Статья посвящена исследованию проблем пенитенциарной деятельности, которая должна быть направлена на повышение уровня 
психологического сопровождения персонала уголовно-исполнительной системы, приведение этой деятельности в соответствие с со-
временными требованиями, ведь от действий каждого сотрудника зависит конечный результат работы – надлежащее осуществление 
пенитенциарной политики. Процесс ресоциализации можно рассматривать как средство противодействия профессиональным дефор-
мациям, поскольку профессиональная деформация – это не просто «пережиток тоталитарной системы» или проявление национального 
менталитета, это общечеловеческий социально-психологический феномен.

Ключевые слова: профессиональная деформация, осужденные, ресоциализация, учреждения исполнения наказаний.

Marchuk A.I. / CONCEPT OF “RESOCIALIZATION OF STAFF” OF THE PENAL SYSTEM OF UKRAINE/ National university «Odessa 
Law Academy» Ukraine

The article is dedicated to the study of problems of penitentiary activities, that shall be directed toward enhancement of psychological training 
of the staff of penal institutions, bringing this activity to modern requirements, because the final result – conduct of penal policy depends on acts 
of every official. Thus, organized management of the staff can guarantee activation of humane factor, contribute to development and application of 
potentials of every single official, enhancement of his level of qualification, competence, responsibility and initiative.The article deals with the pro-
cess of resocialization as the countermeasure to professional deformations. Professional deformation is not only the inheritance from totalitarian 
system, or manifestation of national mentality, it is common socio-psychological phenomenon. Staff of penal institutions usually works in a closed 
and isolated environment that can bring to loss of flexibility with some time. Methods for education and management of the staff shall be devel-
oped in such a way, that would allow to avoid this isolation. The staff shall remain sensible to changes in civil society, where convicts come from 
and where they must return. The author also states that the concept of resocialization of staff is possible only in conditions of conscious behavior 
towards this problem, complex use of possible prophylaxis, contribution of the administration to prophylaxis, professionalism of psychologists and 
staff of departments on work with personnel. Moreover one of the main directions towards reformation of Ukrainian penitentiary activities shall 
be the change in conscious recognition of this kind of work as a social work. Penal institutions shall be understood not as juridical institutions but 
rather as social one, where there are not only legal values but also social, up-bringing and psychological and moral values.

Key words: professional deformation, convicts, resocialization, penal institutions.
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Постановка проблеми.  Процес  ресоціалізації  пер-
соналу можна розглядати як засіб протидії професійним 
деформаціям,  оскільки  професійна  деформація  –  це  не 
просто «пережиток тоталітарної системи» або прояв на-
ціонального менталітету,  це  загальнолюдський  соціаль-
но-психологічний  феномен.  Пенітенціарний  персонал 
зазвичай працює в замкнутому й ізольованому просторі, 
що з часом може призвести до обмеженості  і до втрати 
гнучкості. Методи навчання співробітників та управлін-
ня ними мають бути розроблені  так, щоб  запобігти цій 
ізольованості.  Персонал  повинен  залишатися  чутливим 
до змін у цивільному суспільстві,  з якого приходять за-
суджені і в яке вони повинні будуть повернутися. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій свід-
чить, що фахівці приділяють увагу правовим та органі-
заційним  засадам  функціонування  персоналу  установ 
виконання  покарань.  Дослідженню  цих  проблем  були 
присвячені  праці  В.  Б.  Авер’янова,  В.  Г.  Атаманчука,  
О. М. Бандурки, О.В. Беца, І. П. Голосніченко, Н. С. Гука, 
В. С. Медвєдєва, Г. О Радова, О.П. Севєрова, В.М. Синьо-
ва, О. Г. Колба,. В. В. Цвєткова, В. М. Шаповала, В. К. Шка- 
рлупа, Д. В Ягунова, І. С. Яковець та ін. Водночас слід за-
уважити, що вчені так і не досягли єдності поглядів щодо 
понятійного апарату даної проблематики. 

Невирішені раніше проблеми.  Все  частіше  обго-
ворюється  у  наукових  західних  виданнях  питання  «ре-
соціалізації  персоналу»  [1;  2]  як  засобу  підвищення 
ефективності пенітенціарної діяльності. У національній 
правовій доктрині відсутні комплексні дослідження про-
філактики професійної деформації персоналу, незважаю-
чи на їх важливе наукове та прикладне значення. Вкрай 
гостро ці питання постали в умовах розпочатого процесу 
реформування Державної пенітенціарної  служби Украї-
ни. Тому існує об’єктивна проблема наукового пошуку в 
цьому напрямі, що й обумовило мету статті, яка полягає 
в тому, щоб окреслити основні проблеми, які  існують у 
сфері функціонування  персоналу  кримінально-виконав-
чої служби, та окремі напрями їх вирішення. 

Викладення основного матеріалу.  Як  зазначає  
О.  Г.  Колб,  персонал  органів  і  установ  виконання  по-
карання  – це  кадровий  склад працівників  кримінально-
виконaвчої системи, який прийнятий на роботу чи службу 
в спеціально встановленому нормативними актами Укра-
їни  порядку  для  виконання  завдань  у  галузі  виконання 
покарань відповідно до вимог чинного законодавства та 
користується  встановленими  державою  гарантіями,  що 
забезпечують  його  безпечну  функціональну  діяльність 
[3,  с.  23]. У даному визначенні,  як бачимо,  акцентуєть-
ся увага на організаційно-прaвових аспектах діяльності 
персоналу. 

Поняття  процесу  ресоціалізації  більшість  учених 
розглядає в контексті повернення засуджених до суспіль-
ства. Тобто ресоціалізація засуджених передбачає повер-
нення  їх у суспільство з виробленими альтернативними 
(законними)  формами  поведінки,  які  стануть  основою 
життя  поза  пенітенціарною  установою,  також  бажано, 
щоб  ці  навички  (наприклад,  трудові)  забезпечували  їм 
кращу  винагороду,  ніж  ті,  які  досягаються  злочинною 
поведінкою. Але, як показали численні дослідження, по-
стійне перебування співробітників у так званих «тоталь-
них  інституціях»  характеризується  постійними  стресо-
вими ситуаціями як для засуджених, так і для персоналу. 
Як слушно із цього приводу зазначає В.Г. Хохряков, «усі 
вони там підключені до загальної мережі високої напру-
ги» [4, с. 34].

У  більшості  країн  до  обов’язків  психолога  установ 
виконання  покарань  входить  консультування  персоналу 
УВП  (10 %  загального  часу  психолога),  оскільки  спів-
робітник, який не одержав відповідного знання, досвіду, 
не мав ніякого психологічного супроводу, формує дефек-
тний  стереотип  зі  своєї  професійної  діяльності.  Більше 

того,  психолог  навчає  працівників  установи  конкрет-
ним психологічним прийомам та методам встановлення 
контактної  взаємодії  із  засудженими,  методам  впливу 
на їхню особистість. Він створює систему заходів щодо 
зняття  психологічної  напруги  у  співробітників  УВП  та 
засуджених, визначає стан психологічного клімату в під-
розділах  та  надає  рекомендації щодо  його  поліпшення. 
За  свідченням  психологів,  багато молодих  співробітни-
ків в УВП можна віднести до «групи ризику», представ-
ники  яких  схильні  до  різних  негативних  проявів.  Так, 
протягом 2012-2014 років ДПтСУ було зареєстровано 5 
випадків  суїциду  персоналу  (у  Полтавській,  Сумській, 
Харківській  та  Чернівецькій  областях). Аналіз  матеріа-
лів службових розслідувань свідчить, що причинами су-
їциду, загибелі та травмуванні персоналу є, насамперед, 
відсутність психологічного супроводу діяльності співро-
бітників.

Ця проблема є особливо гострою в ізольовано розта-
шованих колоніях, де персонал проживає в приміщеннях, 
прибудованих  до  колоній.  Як  уже  зазначалося,  процес 
ресоціалізації пeрсоналу можнa розглядати як засіб про-
тидії професійним деформaціям. Підтвердженням цього 
слугує  досить  відомий  експеримент,  описаний  у  роботі 
«Експеримент із модeльованою в’язницею», aвтори яко-
го  зробили  цікaвий  висновок,  що  сaме  соціальна  роль 
«наглядачa»  змінює  психологію  та  поведінку  людини. 
У цьому ж контексті Ф. Зімбардо зазнaчав, що наглядaч 
в’язниці – така сама жертвa системи, як і засуджений.

Для  того,  щоб  запобігти  профeсійним  деформаціям 
персонaлу  установ  виконання  покарань  (далі  –  УВП), 
європeйські  країни  йдуть шляхом  постійного  зменшен-
ня  «навантаження»  кількості  засуджeних  на  одиницю 
персонaлу колонії. До прикладу, цей показник у Німеч-
чині становить 0,4; в Aнглії – 1,9; Бельгії – 2; Швейца-
рії – 2, 5 зaсуджених на одного співробітника [3, с. 34].

В Україні розрахункове навантаження на одного на-
чальника відділення з числа укомплектованих посад ста-
новить у середньому 76 засуджених.

Завдяки додатковому введенню у 2014 році 19 посад 
психологів та зусиллям щодо їх комплектування вдалося 
досягти зменшення робочого навантаження на психоло-
гів  установ  виконання  покарань  та  слідчих  ізоляторів. 
Разом  із  тим  через  збільшення  чисельності  осіб,  засу-
джених до обмеження волі, спостерігається тенденція до 
збільшення загального навантаження на одного психоло-
га виправного центру. Так, у 2014 році робоче наванта-
ження на 1 психолога в цілому по системі становило 417 
осіб (у 2010 році – 573).

Таким  чином,  в  Україні  існує  проблема  невеликої 
кількості  психологів  (3%  із  загального  числа  персона-
лу КВІ). У більшості країн саме діяльність корекційних 
психологів (які складають приблизно15 % ) у системі ви-
конання покарань дає змогу прогнозувати та  змінювати 
кримінальну  поведінку  засуджених,  а  також  ефективно 
впливати на стан депресії як у засуджених, так і у персо-
налу, що  здебільшого  викликаний  ворожим  ставленням 
особи  до  оточуючих  [5,  с.  325].  Ученими  встановлено, 
що депресія поглинає агресивну активність і стає, таким 
чином, каталізатором небезпечної поведінки (причиною 
самогубств,  самоушкоджень,  неконтрольованої  агресії, 
імпульсивної  або  афективної  дії)  [6,  с.  208].  У  контек-
сті  цього Мінімальні  стандартні  правила  поводження  з 
в’язнями  закріплюють  положення,  відповідно  до  якого 
до  штату  співробітників  повинні  включати  достатню 
кількість спеціалістів, таких як психіатри, психологи, со-
ціальні працівники, вчителі.

З вищезазначеного можна зробити висновок, що існує 
необхідність запровадити в нашій пенітенціарній системі 
консультації співробітників УВП як обов’язковий захід, а 
не формальний [8, с. 112], оскільки сьогодні в більшості 
УВП робота з ресоціалізації персоналу неефективна або 
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відсутня  взагалі.  Подібний  огляд,  який  був  виконаний 
вченими України та Росії, показав, що 85 % працівників 
кримінально-виконавчої  служби  взагалі  не  одержува-
ли  жодного  психологічного  консультування  і  навчання  
[8, с. 12]. 

Виконання  службових  функцій  працівниками,  які 
безпосередньо контактують  із  засудженими, передбачає 
вплив  на  працівників  їхньої  субкультури,  іноді  звичок 
і  навіть  ціннісних  орієнтацій. Непомітно  для  себе  пра-
цівники  починають  розмовляти мовою  засуджених. Че-
рез деякий час таке спілкування може бути звичним не 
лише на  роботі,  а  й  у  неробочий час,  у  колі  родини чи 
друзів. Звичайно, це призводить до збіднення лексикону, 
вживання слів-паразитів, ненормативної лексики тощо. З 
часом це стає непомітним і звичним для самого себе [9].

«Ресоціалізація  персоналу»  установ  виконання  по-
карань  має  велике  значення  для  усвідомлення  стерео-
типу поведінки зі своєї професійної діяльності в контек-
сті ставлення до засуджених. Так, як зазначає більшість 
учених, пенітенціарна система України у тому вигляді, в 
якому вона існує нині, дегуманізує персонал УВП. Пра-
цівники  пенітенціарної  системи  схильні  розглядати  за-
суджених  як  людей  нижчого  сорту,  майже  позбавлених 
гідних пошани якостей [4]. Проведене нами дослідження 
показало, що в УВП панує атмосфера підозрілості й во-
рожості, що породжує надмірну психоемоційну нaпругу. 
Серeд співробітників УВП, опитaних нами, помітно різ-
няться  дві  умовні  групи:  пeрша  (132  експерти)  вважає, 
що більшість злочинців нeвиправні і до них треба засто-
совувати довготривалі терміни покарання, щоб ізолюва-
ти їх від суспільства; друга група (148 експертів) вважає, 
що  більшість  засуджених  скоїли  злочин  через  невдалі 
життєві обставини. Тож ця вибіркова група не бачить не-
обхідності  застосовувати  до  більшості  засуджених  таке 
покарання, як позбавлення волі, виходячи з особистісних 
якостей зaсуджених та їх повeдінки. Самe цей аспект, як 
уявляється, став причиною того, що члени першої групи 
відчувaли постійне нервове нaпруження, причиною яко-
го ввaжали поведінку засуджених.

Друга  умовна  група  опитаних  нами  експертів  пока-
зала готовність іти на діалог із засудженими, що значно 
знизило  негативні  психологічні  стани  цих  експертів. 
Беручи  висловлене  вище  до  уваги,  ми  погоджуємося  з 
точкою зору А.Н. Олейника, який відзначає пряму коре-
ляцію між поведінкою засуджених  і довірою до співро-
бітників УВП [11, с. 169]. 

Іноді,  як  зазначають  деякі  вчені,  взаємовідносини 
персоналу і засуджених до позбавлення волі виходять за 
рамки офіційних та переходять у площину «неформаль-
них». Причому останнім часом спостерігається динамі-
ка  до  збільшення  таких  стосунків  у  розрізі  допущених 
правопорушень  та  надзвичайних  подій  в  органах  та 
установах виконання покарань. Так, протягом 2014 року 
персоналом допущено 209 надзвичайних подій та право-
порушень, що значно вище даних показників за останні 
п’ять  років  та  практично на  чверть  більше порівняно  з 
аналогічним періодом минулого року (на 23 % – 50 ви-
падків).

На жаль, крім викриття намірів хабарництва чи зло-
вживання  службовим  становищем,  належних  профілак-
тичних заходів серед персоналу не проводиться. 

Таким чином, переосмислення ролі персоналу в про-
цесі  їх  ресоціалізації  не  можливе  без  переосмислення 
персоналом свого ставлення до засуджених. Саме в цьо-
му не останню роль відіграє психологічний та  етичний 
супровід персоналу, оскільки втрата етичних орієнтирів 
у правозастосовній сфері деформує правосвідомість і по-
роджує аморальне правозастосування тих або інших за-
конодавчих актів. 

Уповноважений Верховної Ради України у своїй до-
повіді  зазначає,  що  робота  в  кримінально-виконавчій 

системі  порівняно  з  іншими  державними  структурами 
залишається однією з найбільш непрестижних, що під-
тверджують такі статистичні дані: протягом 2014 року 
із займаних посад було звільнено 80 психологів, у 2013 
році – 42. Внаслідок плинності кадрів начальників від-
ділень  соціально-психологічної  служби  505  осіб,  або 
35,8  %,  із  них  перебувають  на  займаних  посадах  до 
одного  року. У  цілому  по  системі  протягом  2014  року 
прибуло  на  посади  начальників  відділень  соціально-
психологічної служби 670 осіб, вибуло 652 начальника 
відділень, з яких 307, або 47 %, звільнені, 345, або 52,9 
%,  –  переміщені  на  інші  посади,  з  яких  лише  83  –  на 
посади  соціально-психологічної  служби  [10].  Таким 
чином,  аналіз  практики  свідчить  про  те,  що  втримати 
на роботі у непрестижній зараз пенітенціарній системі 
«найкращих» доволі  складно: протягом 1-2 років вони 
залишають систему.

Проведене  нами  дослідження  показало,  що  під-
вищення  престижу  професії  пенітенціаріїв  не  можна 
спрощувати  і  зводити  до  питання  забезпечення  висо-
кого життєвого  рівня  співробітників  установ. Водночас 
погоджуємося з В. Абрамкіним у тому, що організована 
та професійна злочинність готова заплатити за відповід-
ні послуги більше, ніж це може дозволити собі держава  
[12, с. 13]. Серед мотивів поведінки співробітників заро-
бітна плата і професійна підготовка займають далеко не 
перше місце. Більшої уваги заслуговують питання соці-
ального захисту персоналу, глибока увага до середовища, 
де працює персонал, та їх ресоціалізація. Низький соці-
ально-правовий рівень захисту персоналу створює умови 
для поширення корупції і хабарництва.

Висновки. В  умовах  процесу  реформування  пені-
тенціарних установ основна увага, окрім удосконалення 
форм та методів пенітенціарної діяльності, повинна бути 
спрямована  на  підвищення  ефективності  управління 
персоналом УВП, приведення її у відповідність до сучас-
них вимог, адже від дій кожного співробітника залежить 
кінцевий  результат  роботи  –  належне  здійснення  пені-
тенціарної  політики.  Відповідним  чином  організоване 
управління  персоналом  здатне  забезпечити  активізацію 
людського  фактора,  сприяти  розвитку  й  застосуванню 
творчому потенціалу кожного співробітника, підвищен-
ня рівня його кваліфікації, компетентності, відповідаль-
ності та ініціативи. 

Професійна деформація працівників кримінально-ви-
конавчої системи є комплексом специфічних, негативних 
змін  особистості  працівника,  які  є  наслідком  виконан-
ня  службової  діяльності  протягом  певного,  як  правило 
тривалого,  періоду.  Наслідки  професійної  деформації 
проявляються  індивідуально  в  кожного  працівника,  але 
загалом  вони  є  типовими  для  служби  чи  підрозділу,  в 
якому працівник проходить службу. Виконання службо-
вих  функцій  працівниками,  які  безпосередньо  контак-
тують із засудженими, передбачає вплив на працівників  
їхньої  субкультури,  іноді  звичок  і навіть ціннісних орі-
єнтацій [13]. 

Концепція «ресоціалізації персоналу УВП» можлива 
лише  за  умови  усвідомлення  важливості  даної  пробле-
ми, комплексного застосування можливих заходів профі-
лактики, сприяння адміністрації установ у застосуванні 
заходів профілактики, професійної майстерності психо-
логів та працівників відділів з роботи з персоналом, ін-
дивідуального усвідомлення і бажання працівників.

Крім того, одним із головних напрямів реформування 
української  пенітенціарної  системи  в  контексті  «ресо-
ціалізації персоналу УВП» має бути зміна ставлення до 
пенітенціарної  діяльності  як  різновиду діяльності  соці-
альної. УВП потрібно розглядати не як юридичну інсти-
туцію, а як соціальну, якій притаманні не тільки правові, 
а й соціальні, виховні, психологічні та моральні цінності 
[14, с. 628].
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СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ  
ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ УКРАЇНИ (СТ. 110 КК УКРАЇНИ)

Рубащенко М.А.,
к.ю.н., асистент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена аналізу суб’єктивної сторони законодавчо визначених форм посягання на територіальну цілісність і недотор-
канність України (ст. 110 КК України). Розкрито зміст прямого умислу в кожній із форм учинення злочину, відображено значення мети та 
мотивів посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Ключові слова: посягання на територіальну цілісність України, зміна меж території України, суб’єктивна сторона, вина, мотив і мета 
злочину.

Рубащенко Н.А. / СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕН-
НОСТЬ УКРАИНЫ (СТ. 110 УК УКРАИНЫ) / Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина

Статья посвящена анализу субъективной стороны форм посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность 
Украины, предусмотренных ст. 110 УК Украины. Раскрыто содержание прямого умысла в каждой из форм совершения преступления, 
отражено значение цели и мотивов посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ключевые слова: посягательство на территориальную целостность Украины, изменение границ территории Украины, субъектив-
ная сторона, вина, мотив и цель преступления.

Rubashchenko M.A. / SUBJECTIVE ELEMENT OF ENCROACHMENT ON THE TERRITORIAL INTEGRITY AND INVIOLABILITY 
OF UKRAINE (ART. 110 CC OF UKRAINE ) / Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

The article is devoted to the analysis of the subjective element of legislatively defined forms of encroachment on the territorial integrity and 
inviolability of Ukraine (Article 110 of the Criminal Code of Ukraine). The author proves that mandatory feature of the subjective element in ev-
ery form of encroachment is a fault. The aim of criminal conduct mentioned in the first part of art. 110 of the CC of Ukraine is considered as a 
mandatory feature of encroachment on the territorial integrity and inviolability of Ukraine only in the first and second forms. The motives are not 
mandatory feature of the subjective element of the crime.

It is found that in all forms of encroachment the crime is committed with a direct intent. The author discovers peculiarities of the direct intent 
in each form of the criminal conduct according to the intellectual and volitional features. The role of the mistake of fact and mistake of law for the 
criminal liability according to this article CC is discovered also.

A special criminal destination of the criminal aim in this corpus delicts is discovered. This destination is manifested in the thesis that the aim 
«to change the territory of Ukraine or the state border of Ukraine in violation of the order established by the Constitution of Ukraine», in the first 
and second forms of the crime is a mandatory feature of the subjective element of this crime and simultaneously a feature that defines the scope 
of the objective element and the contents of object of the crime. An aim in the third and the fourth form of the crime is a feature that describes the 
content of information that is reported or distributed.

Key words: encroachment on the territorial integrity of Ukraine, change of the territory of Ukraine, subjective element of a crime, fault,  
motives and aim of the crime.

При  вирішенні  питання  про  обов’язкові  ознаки 
суб’єктивної  сторони  основного  складу  злочину,  перед-
баченого  ст.  110 КК України, насамперед,  слід  виходити 
з того, що в ч. 1 цієї статті буквально вказано на умисний 
характер дій, учинюваних у першій та другій формі (тоб-

то, «дій, вчинених з метою …»), а також на їх мету – змі-
ну меж території або державного кордону України на по-
рушення  порядку,  встановленого Конституцією України. 
Отже,  теоретичного  вирішення  потребують  питання  про 
форму вини щодо третьої («публічні заклики») та четвер-
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тої («розповсюдження матеріалів») форм учинення злочи-
ну та чи є обов’язковою для них зазначена мета, а також 
питання  про  кримінально-правове  значення  мотиву  та 
емоційного стану. Крім того, для правильного застосуван-
ня ст. 110 КК України є важливим теоретичне висвітлен-
ня змісту суб’єктивної сторони злочину стосовно кожної 
форми його вчинення.

Оскільки  злочином є  тільки передбачене КК України 
суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб’єктом зло-
чину (ч. 1 ст. 11 КК України), то, насамперед, суб’єктивною 
ознакою  посягання  на  територіальну  цілісність  України 
виступає вина, яка згідно зі ст. 23 КК України є психічним 
ставленням особи до вчинюваного діяння, передбаченого 
КК України, та його наслідків, вираженого у формі умислу 
чи необережності. Зміст вини складають інтелектуальний 
(усвідомлення і передбачення) та вольовий елементи, по-
єднання яких утворюють різні форми вини.

Суб’єктивна сторона посягання на територіальну ціліс-
ність  і недоторканність України, вчинюваного в кожній  із 
вищезазначених чотирьох форм, характеризується виною у 
формі прямого умислу. Аналіз наукової літератури показав 
єдність  поглядів  учених  щодо  визнання  прямого  умислу 
обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони цього злочину 
[1, с. 128; 4, с. 12; 8, с. 29; 12, с. 256; 15, с. 16; 17, с. 19].

Стосовно  перших  двох  форм  дій  висновок  щодо 
обов’язковості прямого умислу підтверджується тим, що 
у диспозиції ч. 1 ст. 110 КК України буквально зазначена 
мета, що свідчить про їх цілеспрямований характер, вони 
є не самоціллю, а способом досягнення того кінцевого ре-
зультату, що і є метою. Висновок про обов’язковість пря-
мого умислу для всіх форм учинення злочину випливає із 
зроблених нами у попередніх публікаціях висновків щодо 
визнання складу злочину, вчинюваного в першій та другій 
формах, – усіченим, а в третій та четвертій формах – фор-
мальним [14, с. 9-11]. В усіченому і формальному складах 
злочинів об’єктивна сторона не включає суспільно небез-
печних наслідків, із чого випливає, що: 1) психічне став-
лення до них не входить у зміст вини, а тому момент пе-
редбачення випадає із інтелектуального елемента умислу; 
2) непрямий умисел  тут  виключається,  оскільки  свідоме 
допущення  стосується  винятково  суспільно  небезпечних 
наслідків, а вони лежать за межами об’єктивної сторони; 
3) вольова ознака умислу обмежується бажанням учинити 
конкретну дію чи бездіяльність. Виходячи із викладеного 
та приписів ч. 2 ст. 24 КК України, можна зробити загаль-
ний висновок про те, що прямий умисел характеризується 
сукупністю  ознак:  1)  інтелектуальною  ознакою  –  особа 
усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій, 
і 2) вольовою ознакою – особа бажала їх учинення.

У  кожній  із  форм  учинення  злочину  прямий  умисел 
наповнюється  специфічним  змістом,  обумовленим  осо-
бливостями безпосередніх об’єктів та предметів злочину, 
об’єктивної сторони та характеру суспільної небезпечнос-
ті  злочинних  дій.  Для  правильного  вирішення  питання 
про зміст прямого умислу щодо кожної форми вчинення 
злочину, насамперед, слід ураховувати загальні теоретич-
ні  положення  щодо  зазначених  інтелектуальної  і  вольо-
вої ознак. По-перше, розглянемо інтелектуальної ознаки. 
Предметом усвідомлення є фактична основа (обставини) 
вчинюваного діяння та його соціальне значення – суспіль-
но небезпечний характер [13, с. 28]. Інтелектуальні озна-
ки прямого умислу вимагають встановлення усвідомлен-
ня винним усіх фактичних об’єктивних ознак учиненого 
(об’єкта, предмета, потерпілого та об’єктивної  сторони), 
що є обов’язковими для відповідної форми посягання на 
територіальну цілісність  і недоторканність, а також його 
суспільної небезпечності. Суб’єкт злочину розуміє (само-
усвідомлює),  якою  є  оцінка  вчинених  ним  дій  з  позиції 
держави  і  суспільства.  По-друге,  щодо  вольової  ознаки. 
Бажання  – це цілеспрямоване прагнення,  спрямоване на 
певний  предмет  [13,  с.  31].  Тому  вольовий  елемент  при 

вчиненні  посягання  на  територіальну  цілісність України 
полягає у бажанні (цілеспрямованому прагненні) вчинити 
дію, що утворює об’єктивну сторону злочину у відповід-
ній формі. 

Отже, при посяганні на територіальну цілісність Укра-
їни  прямий  умисел  має  такий  зміст  залежно  від  форми 
вчинення злочину: 

1.  При  його  вчиненні  в  перших  двох  формах  («дії, 
вчинені  з  метою…»)  прямий  умисел  характеризують:  
1)  інтелектуальна  ознака  –  особа  усвідомлювала  суспіль-
но  небезпечний  характер  цих  дій,  тобто  усвідомлювала:  
а) фактичну сторону своїх дій – що дії вчиняються стосов-
но території України  і спрямовані на зміну меж території 
або  державного  кордону  України  без  згоди  Українського 
народу, вираженої на Всеукраїнському референдумі; б) сус-
пільно небезпечний характер своїх дій – що вчинювані дії 
заподіюють  істотну шкоду  цілісності  території  України  у 
вигляді відторгнення частини території або придбання чи 
передачі суверенних прав на частину території без згоди на 
те Українського народу або можуть заподіяти таку шкоду; 
2) вольова ознака – особа бажала вчинення своїх дій, тобто 
цілеспрямовано направляла свою волю на їх учинення.

2. У третій формі вчинення злочину («публічні закли-
ки…») прямий умисел характеризують: 1) інтелектуальна 
ознака – особа усвідомлювала суспільно небезпечний ха-
рактер  своїх дій,  тобто усвідомлювала:  а) фактичну сто-
рону своїх дій – що повідомляє  значній кількості людей 
(публіці) інформацію, зміст якої спрямований викликати у 
значної кількості осіб бажання вчинити дії з метою зміни 
меж території або державного кордону України без згоди 
Українського народу, вираженої на Всеукраїнському рефе-
рендумі; б) суспільно небезпечний характер своїх дій – що 
вони можуть викликати в інших осіб бажання вчинювати 
дії, якими заподіюється істотна шкода цілісності території 
України у вигляді відторгнення частини території або при-
дбання чи передачі суверенних прав на частину території 
без згоди на те Українського народу; 2) вольова ознака – 
особа  бажала  вчинення  своїх  дій,  тобто  цілеспрямовано 
направляла  свою  волю  на  їх  учинення. Окремо  відміти-
мо важливість усвідомлення особою публічного способу 
вчинення закликів, тобто того, що заклики доводяться до 
відома (сприйняття) публіки, серед якої є відносно значна 
кількість осіб, що здатні усвідомлювати свої дії і керувати 
ними та яка виступає як адресатом інформаційного впли-
ву,  так  і  адресатом  інформаційного  повідомлення.  Так, 
заклик не буде публічним, якщо він був направлений по-
штою  приватно  посадовій  особі,  яка  потім  інформувала 
про лист засоби масової інформації, або якщо він був запи-
саний в особистому щоденнику, нотатках, які були викра-
дені та оприлюднені. Хоч такі заклики об’єктивно й були 
доведені до відома широкого кола осіб, однак суб’єктивно 
винний не усвідомлював їх публічність.

3. Прямий умисел у четвертій формі вчинення злочину 
(«розповсюдження  матеріалів  із  закликами…»)  характе-
ризують: 1) інтелектуальна ознака – особа усвідомлювала 
суспільно небезпечний характер своїх дій, тобто усвідом-
лювала: а) фактичну сторону своїх дій – що розповсюджує 
серед  значного  кола  людей  (одержувачів)  матеріали,  що 
містять заклики до вчинення дій з метою зміни меж тери-
торії  або державного  кордону України без  згоди Україн-
ського народу, вираженої на Всеукраїнському референду-
мі; б) суспільно небезпечний характер своїх дій – що вони 
можуть призвести до ознайомлення значної кількості осіб 
зі змістом цих матеріалів і, як наслідок, викликати в інших 
осіб бажання вчинювати дії,  якими заподіюється  істотна 
шкода цілісності території України у вигляді відторгнення 
частини території або придбання чи передачі суверенних 
прав  на  частину  території  без  згоди  на  те  Українського 
народу; 2) вольова ознака – особа бажала вчинення сво-
їх дій, тобто цілеспрямовано направляла свою волю на їх 
учинення.
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Разом  із  тим,  стосовно  перших  двох  форм  учинен-
ня  розглядуваного  злочину  додатково  виникає  питання 
про те, чи є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони 
складу злочину усвідомлення особою того, що вчинюва-
ні  нею  дії  порушують  приписи Конституції України. Це 
обумовлено тим, що в ч. 1 ст. 110 КК України буквально 
йдеться про суб’єктивну спрямованість дій на зміну меж 
території або державного кордону України на порушення 
порядку,  встановленого  Конституцією  України.  По  суті 
можна стверджувати, що стосовно цієї статті КК України 
актуалізовано  питання  про  усвідомлення  особою  проти-
правності своїх дій, причому воно постає відразу двояко: 
чи є обов’язковим усвідомлення особою порушення вимог 
КК України та приписів Конституції України.

Це питання ускладнено ще й тим, що заборона, про по-
рушення якої йдеться у ст. 110 КК України, не належить до 
так званих «загальних заборон» («не вкради», «не вбий» 
тощо). Як  свідчать  соціологічні  дослідження,  абсолютна 
більшість українців не читали і навіть не переглядали Кон-
ституцію України. Ураховуючи це, можна  стверджувати, 
що великий відсоток українців не знають, що питання про 
зміну  територію України може  вирішувати  тільки  народ 
на Всеукраїнському референдумі, а Конституція України, 
таким чином, передбачає правомірний спосіб «порушення 
цілісності» (зміни) території України.

У науці кримінального права висловлені різні погляди 
стосовно того, чи передбачає умисел також і знання осо-
бою кримінальної протиправності вчиненого, які знайшли 
своє відображення у літературі. На нашу думку, при вирі-
шенні поставленого питання необхідно виходити із законо-
давчого визначення умислу (прямого і непрямого), наведе-
ного у ст. 24 КК України, з якого випливає обов’язковість 
усвідомлення  особою  суспільно  небезпечного  характеру 
свого діяння і необов’язковість усвідомлення того, припи-
си якого закону цим діянням порушуються.

Стосовно  ст.  110  КК  України  це  означає,  що  у  всіх 
формах  учинення  злочину  для  суб’єктивної  сторони  не 
є  обов’язковим  усвідомлення  особою, що  вона  порушує 
приписи саме ст. 110 КК України. Крім того, для першої 
та другої форм учинення цього злочину не є обов’язковим 
усвідомлення  особою  того,  що  вона  порушує  припи-
си  саме  ч.  2  ст.  5  та  ст.  73  Конституції  України.  Однак 
обов’язковим для цих форм учинення злочину є усвідом-
лення  суспільно  небезпечного  характеру  дій,  вчинених 
з  метою  зміни  меж  території  або  державного  кордону 
України  на  порушення  порядку,  передбаченого  зазначе-
ними  статтями  Конституції  України.  Тобто,  обов’язкове 
усвідомлення того, що вчинювані дії заподіюють істотну 
шкоду цілісності території України у вигляді відторгнення 
частини території або придбання чи передачі суверенних 
прав на частину території без згоди на те Українського на-
роду або можуть заподіяти таку шкоду.

У певному змістовному зв’язку з вищевикладеним пе-
ребуває  і  питання  про  значення  для  вирішення  питання 
про кримінальну відповідальність особи за розглядуваний 
злочин її юридичної і фактичної помилок, тобто її непра-
вильних (помилкових) уявлень про юридичні властивості 
або фактичні об’єктивні ознаки вчинюваного діяння.

Юридична помилка відображає незнання особою кри-
мінального закону і, як правило, не впливає на вину та не 
виключає кримінальної відповідальності [5, с. 53-54]. Як 
було зазначено вище, ознака протиправності лежить поза 
межами предметного змісту вини. Виходячи з цього, мож-
на стверджувати, що помилка особи в юридичній кваліфі-
кації вчинюваного діяння або у виді чи розмірі покарання 
за злочин ніяким чином не впливає на вирішення питання 
про її відповідальність за ст. 110 КК України. По-іншому, 
на наш погляд, може виглядати помилка особи у злочин-
ності  діяння,  зокрема,  той  її  вид,  при  якому  вона  поми-
ляється щодо юридичних властивостей свого злочинного 
діяння  і  помилково  вважає  його  правомірним  діянням. 

Така помилка може виступати причиною неусвідомлення 
особою  суспільної  небезпечності  своїх  дій.  Наприклад, 
особа при вчиненні зазначених у ст. 110 КК України дій 
помилково вважала, що Конституція України дозволяє ви-
рішувати питання про зміну меж території України шля-
хом  проведення  тільки місцевого  референдуму. Цей  вид 
юридичної помилки відрізняється від  інших тим, що він 
безпосередньо межує  з  питанням про усвідомлення  сус-
пільно небезпечного характеру вчинюваних особою дій як 
обов’язкової ознаки умислу, і може впливати на вирішен-
ня останнього. Зокрема, у наведеному прикладі помилка 
може формувати в особи уявлення про те, що її дії не запо-
діюють і не можуть заподіяти ніякої шкоди Українському 
народу чи Українській державі і тим самим указувати на 
відсутність в конкретному випадку усвідомлення особою 
суспільно  небезпечного  характеру  вчинюваних  дій,  що 
має  похідним наслідком  висновок  про  відсутність  умис-
лу, суб’єктивної сторони  і складу злочину в цілому. При 
протилежному  за  своїм  змістом  виді  юридичної  помил-
ки,  коли  винний  вважає, що  вчиняє  злочинне  посягання 
на територіальну цілісність України, а насправді його дії 
взагалі не є злочинними (наприклад, публічний заклик до 
Верховної Ради України про прийняття рішення про фе-
дералізацію чи децентралізацію), про кримінальну відпо-
відальність не може бути й мови, оскільки йдеться лише 
про уявний злочин.

Юридична помилка на практиці нерідко постає у більш 
складному  вигляді,  оскільки  поєднується  з  практичними 
труднощами  у  визначенні  юридичного  змісту  деяких  по-
нять,  які  безпосередньо  впливають  на  юридичну  оцінку 
вчинюваних особою дій. Насамперед, це стосується таких 
понять,  як республіка, федералізація, децентралізація. Ба-
гатозначність  їх  юридичних  визначень  може  призводити 
до невідповідності між розумінням цих понять особою, дії 
якої кваліфікуються,  і  іншими особами, в тому числі пра-
цівниками правоохоронних органів. Так, у випадках закли-
ків особи до створення на території певної області України 
окремої республіки вчинене діяння не містить в собі скла-
ду розглядуваного злочину, якщо буде встановлено, що під 
республікою особа розуміла автономну республіку в меж-
ах території України і зі збереженням цілісності останньої. 
Отже, у таких випадках суб’єктивне бачення юридичного 
змісту  певних  понять  особою,  яка  вчинює  дії,  має  вирі-
шальне значення для кримінально-правової оцінки її дій.

Фактична  помилка,  як  відомо,  може  суттєво  вплива-
ти  на  вирішення  питання  про  кримінальну  відповідаль-
ність,  однак  при  вчиненні  розглядуваного  злочину  вона 
не  виявляє  значних  труднощів  і  за  її  наявності  питання 
вирішується  відповідно  до  правил,  вироблених  наукою 
кримінального  права.  Наприклад,  як  замах  на  вчинення 
розглядуваного  злочину  будуть  кваліфіковані  такі  дії  з 
фактичною помилкою: а) особа посягає на територію, яку 
вона  помилково  вважає  приналежною  Україні,  б)  особа 
помилково  вважає,  що  доводить  заклики  до  відома  зна-
чного кола осіб. Якщо ж у особи внаслідок її помилки від-
сутнє усвідомлення об’єктивних ознак дій,  зазначених у 
ст.  110 КК України,  наприклад,  вона  не  усвідомлює, що 
її промову із закликом ретранслюють через гучномовець, 
то кримінальна відповідальність за такі дії виключається, 
крім випадків наявності в них складу готування до публіч-
них закликів.

Окремого  розгляду  потребує  мета  вчинення  злочину 
та її значення для кваліфікації дій за ст. 110 КК України. 
Мета – це уявлення про бажаний результат, якого прагне 
досягти особа, що визначає спрямованість діяння; уявлен-
ня  про  суспільно  небезпечний  наслідок  злочину,  про  ту 
шкоду, що, як усвідомлює винний, настане для охороню-
ваних кримінальним  законом відносин  і  яка  є  для нього 
бажаною [6, с. 190].

Мета характеризує ставлення особи до наслідків свого 
діяння, які не включені до складу злочину як обов’язкова 
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ознака його об’єктивної сторони, а розглядаються як очі-
куваний  особою  об’єктивний  результат,  на  досягнення 
якого особа спрямовує своє діяння. Стосовно ч. 1 ст. 110 
КК України це означає, що мета характеризує ставлення 
особи  до  зміни  меж  території  або  державного  кордону 
України  на  порушення  порядку,  встановленого  Консти-
туцією,  яка  (зміна)  виступає  очікуваним  об’єктивним 
результатом учинюваних нею дій, передбачених ч. 1 цієї 
статті. Настання наслідку у вигляді фактичної зміни (від-
торгнення) території України є ознакою складу, передба-
ченого ч. 3 ст. 110 КК України.

У науці кримінального права відсутня єдність у погля-
дах на те, скільком формам об’єктивної сторони цього зло-
чину притаманна мета  зміни меж  території України.  Зо-
крема, учені вважають, що така мета стосується: 1) лише 
перших двох форм учинення цього  злочину,  тобто, «дій, 
учинених з метою…» [9, с. 11; 12, с. 256]; 2) перших трьох 
форм учинення злочину, тобто «дій, учинених з метою…» 
та публічних закликів  [7, с. 185]; 3) усіх форм учинення 
злочину (до цієї групи нами віднесені також погляди тих 
учених,  які  вказували  на  зазначену мету  і  при  цьому  не 
зазначали про те, що вона характеризує не всі форми вчи-
нення злочину) [1, с. 128; 4, с. 12; 8, с. 29; 11, с. 139-140; 
15, с. 16; 17, с. 19].

На  нашу  думку,  зазначена  в  ч.  1  ст.  110 КК України 
мета  характеризує  виключно  перші  дві  форми  вчинення 
посягання на територіальну цілісність України. По-перше, 
на це  вказує  текст диспозиції  ч.  1  ст.  110 КК України,  в 
якій перші дві форми вчинення злочину з об’єктивної сто-
рони характеризуються як будь-які дії  із  зазначеною ме-
тою і тому публічні заклики і розповсюдження матеріалів 
відокремлені від них словосполученням «а також» не як 
окремі види дій з тією самою метою (перші дві форми охо-
плюють всі їх види), а як альтернативні форми вчинення 
цього злочину (третю і четверту), для яких зазначена мета 
не є обов’язковою ознакою. По-друге, характер суспільної 
небезпечності публічних закликів і розповсюдження мате-
ріалів визначається тим, що вони створюють можливість 
(загрозу) заподіяння шкоди у вигляді зміни (відторгнення) 
території  України  іншими  особами  внаслідок  впливу  на 
них публічних  закликів  та  закликів,  які містяться  в  роз-
повсюджених  матеріалах.  Саме  тому  для  суб’єктивної 
сторони  злочину,  вчинюваного  в  цих формах,  достатньо 
прямого умислу на вчинення зазначених суспільно небез-
печних дій.

Такий підхід знайшов своє втілення і в судовій практи-
ці. Так, вироком суду ОСОБУ_1 засуджено за ч. 1 ст. 110 
КК України за те, що винний скопіював з одного сайту та 
розмістив на іншому статті із закликами, при цьому «зміст 
цих статей його особисто не цікавив, він бажав лише роз-
повсюджувати  статті  за  гроші,  ладен  був  розповсюджу-
вати  в  такий  спосіб  публікації  будь-якого  змісту»  [3],  а 
іншим вироком ОСОБА_2 був засуджений за замах на роз-
повсюдження матеріалів, при цьому винний пояснив, що 
«в нього не було коштів на утримання сім’ї, через що він 
погодився поширювати агітаційні матеріали» [2].

У третій та четвертій формах учинення розглядуваного 
злочину «мета  зміни меж території…» не  є обов’язкової 
ознакою суб’єктивної сторони дій особи, яка вчинює пу-
блічні заклики або розповсюджує матеріали із закликами, 
а характеризує зміст заклику – спрямованість інформацій-
ного  впливу,  обумовленого  змістом  інформації,  на  осіб, 
яким інформація повідомляється, тобто характеризує мету 
тих дій, до яких закликається публіка.

У науці кримінального права також висловлено думку, 
згідно з якою вчинення цього злочину в третій та четвер-
тій  формах  характеризується  так  званою  «спеціальною 
метою» – спонукати, схилити широке коло осіб до вчинен-
ня дій, спрямованих на зміну меж території або державно-
го кордону України, на порушення порядку, встановленого 
Конституцією [16, c. 116-117].

Ми  не  можемо  погодитися  із  запропонованим  під-
ходом  і  вважаємо, що  із  вищевикладених  висновків  про 
обов’язковість  для  третьої  та  четвертої  форм  учинення 
цього злочину лише ознак прямого умислу випливає, що 
мета  вчинення  злочину  не  може  набувати  обов’язкового 
значення  навіть  якщо  її  назвати  спеціальною,  оскільки 
вона  не  зазначена  в  ч.  1  ст.  110 КК України.  Те, що  на-
зивається  «спеціальною»  метою  по  суті  є  теоретичним 
виділенням мети  при  характеристиці  спрямованості  дій, 
учинюваних з прямим умислом. Тобто в такому контексті 
мета характеризує спрямованість інформаційного впливу, 
обумовлену змістом закликів,  і не виходить за рамки ха-
рактеристики змісту умислу.

Вищевикладене не означає, що особа при вчиненні роз-
глядуваного злочину в третій та четвертій формах не може 
фактично мати за мету зміну меж території України. Така 
мета може нею  ставитись,  однак  в  такому разі мета має 
особливості свого змісту, які полягають в тому, що зазна-
чена  зміна  меж  території України  розглядається  особою 
не як уявний результат своїх дій, а як можливий результат 
дій осіб, на які вплинуть заклики. Крім того, слід брати до 
уваги, що в таких випадках йдеться про відсутність ознак 
співучасті у вчиненні розглядуваного злочину в першій та 
другій формах. Фактична наявність зазначеної мети може 
набувати юридичного значення лише при призначенні по-
карання за злочин, як один із показників, що характеризу-
ють ступінь суспільної небезпечності особи винного.

Отже, мета  зміни меж території  або державного кор-
дону  України  на  порушення  порядку,  встановленого 
Конституцією  України,  виступає  обов’язковою  ознакою 
суб’єктивної сторони складу розглядуваного злочину, вчи-
нюваного тільки в першій та другій формах. Кваліфікація 
посягання на територіальну цілісність у цих формах за ч. 
1 (або ч. 2) ст. 110 КК України визначається постановкою 
мети (тобто її досягнення не вимагається), а кваліфікація 
за ч. 3 ст. 110 КК України – її реалізацією. Відсутність цієї 
мети в конкретних діях особи вказує на відсутність у них 
складу цього злочину, але не виключає можливості квалі-
фікації дій за іншими статтями КК України. 

За  своїм  кримінально-правовим  значенням  зазначена 
мета в першій та другій формах учинення розглядуваного 
злочину суттєво відрізняється від інших складів злочинів, 
в яких мета є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторо-
ни злочину, тим, що вона ще й визначає зміст об’єктивної 
сторони дій та об’єкта злочину. Йдеться про екстраорди-
нарність  конструкції  складу  посягання  на  територіальну 
цілісність України,  вчинюваного в цих формах,  яка про-
являється в гіперболізації суб’єктивних ознак злочину, зо-
крема зазначеної в ст. 110 КК України мети. Аналізована 
кримінально-правова  норма  фактично  втілює  в  собі  так 
звану  «фінальну  теорію  дії», що  набула  значного  поши-
рення в середині ХХ ст. у ФРН (Вельцель, Майхофер, Ма-
урах, Майер та ін.). Вихідним положенням прихильників 
цієї теорії є теза про те, що основне значення в проблемі 
відповідальності має не стільки саме протиправне діяння, 
скільки  суб’єкт  злочину,  його  наміри,  його  антисуспіль-
на воля, а сутність і зміст самого діяння визначаються не 
об’єктивними  факторами,  в  яких  у  дійсності  втілилася 
воля людини, а однією тільки спрямованістю, «фінальніс-
тю» цієї волі, незалежно від того, чи судилося збутися на-
мірам людини [10, с. 67-69].

Раніше  ми  вже  пропонували  законодавчо  сформулю-
вати  перші  дві  форми  об’єктивної  сторони  як  «дій,  без-
посередньо  спрямованих  на …»  [14,  с.  4,  9].  Таке  вдо-
сконалення  змісту  ч.  1  ст.  110  КК  України  призведе  до 
зникнення необхідності у визнанні як обов’язкової ознаки 
мети «зміни меж території…». Нове формулювання усу-
не  зазначену  екстраординарність  складу  злочину  і  спри-
ятиме більш адекватному встановленню меж криміналь-
но-правової  охорони  та  відображенню  змісту  об’єкта  та 
об’єктивної сторони складу, відмежуванню цього злочину 
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від  суміжних  злочинів,  вирішенню питань про диферен-
ціацію відповідальності за цей злочин. У разі прийняття 
наших  пропозицій,  для  кваліфікації  за  першими  двома 
формами об’єктивної сторони достатньо буде встановити 
усвідомлення фактичної сторони та суспільної небезпеч-
ності «дій, безпосередньо спрямованих на…» та бажання 
учинення таких дій.

Що ж стосується мотиву вчинення злочину, то він не 
є  обов’язковою  ознакою  посягання  на  територіальну  ці-
лісність  України. Мотиви  можуть  бути  різними  і  мають 
кримінально-правове  значення  тільки  як  обставини,  які 
пом’якшують чи обтяжують покарання. Особа може вчи-
няти «дії з метою…», публічні заклики чи розповсюджен-
ня матеріалів  із  цими  закликами,  керуючись  будь-якими 
мотивами – ненавистю до України, прагненням до влади, 
корисливими чи іншими особистими мотивами тощо. Ще 
М. С. Таганцев зазначав, що особа, яка прийняла участь у 
заколоті  заради  грошової  винагороди чи  керуючись  осо-
бистими цілями, так само буде відповідати за заколот, як 
і особа, проникнута політичним фанатизмом [18, с. 187]. 
Подібно мотиву вирішується питання про значення емо-

ційного стану особи під час учинення розглядуваного зло-
чину.

Для  правильного  застосування  ст.  110  КК  України 
також важливим є правильне розуміння співвідношення 
мети  і  мотиву  злочину. Мотив  є  внутрішнім  фактором, 
який спонукає особу до вчинення зазначених у ст. 110 КК 
України дій, а мета є внутрішнім фактором, що визначає 
суб’єктивну і об’єктивну спрямованість цих дій. Таке їх 
співвідношення вказує на самостійність цих ознак. Тому, 
наприклад,  наявність  корисливого  мотиву  в  діях  особи 
не заперечує існування і реалізацію такою особою мети, 
зазначеної у ч. 1 ст. 110 КК України – зміни меж території 
або  державного  кордону України  на  порушення  поряд-
ку,  встановленого  Конституцією  України.  Більше  того, 
в деяких випадках досягнення особою такої мети може 
мати значення необхідної умови задоволення корисливих 
мотивів  (корисливих  інтересів).  Для  точного  відобра-
ження  ставлення  конкретної  особи  до  об’єкта  злочину, 
на який вона посягає при вчиненні зазначених у ст. 110  
КК України дій, важливе значення мають як мета, так  і 
мотив злочину.
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ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ  
ТА ПОШИРЕННЯ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

Самофалов О.Л.,
к.ю.н., старший викладач

Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України
Шевченко Д.М.,

викладач
Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України

У статті досліджено проблеми захисту прав дітей, які потребують правового та соціального захисту.
Висвітлено роль шкільних закладів та вищих навчальних закладів у профілактиці злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та 

поширення ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх. 
Викладено результати соціологічного дослідження щодо ефективності програми «Вибір: профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДу та зло-

чинності серед підлітків», її подальша популяризація у загальноосвітніх школах України.
Ключові слова: профілактика, злочин, наркоманія, ВІЛ/СНІД, проблеми, діти, програма, школа, популяризація.

Самофалов А.Л., Шевченко Д.М. / ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ И РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ/СПИДА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ / Черниговский юридический коледж Государственной пенитенциар-
ной службы Украины, Украина

В статье исследованы проблемы защиты прав детей, нуждающихся в правовой и социальной защите.
Раскрыта роль школьных учреждений и высших учебных заведений в профилактике преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков и распространения ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних.
Изложены результаты социологического исследования об эффективности программы «Выбор: профилактика наркомании, ВИЧ/

СПИДа и преступности среди подростков», ее дальнейшая популяризация в общеобразовательных школах Украины.
Ключевые слова: профилактика, преступление, наркомания, ВИЧ/СПИД, проблемы, дети, программа, школа, популяризация.

Samofalow O.L., Shevchenko D.M. / CRIME PREVENTION IN DRUG TRAFFICKING AND THE SPREAD OF HIV/AIDS AMONG 
MINORS / Chernihiv Law College of the State Penitentiary Service of Ukraine, Ukraine

This article is about research on problems of protection of the least protected and most vulnerable society members which require legal and 
social support, and children need that the most.

International and National legislation was analyzed, particularly UN Convention on the Rights of a Child. This Convention was ratified by the 
Supreme Council of Ukraine, resolution from 27, February, 1991 that became valid since 27 September, 1991. Apart from that in 2003 and 2005 
accordingly the Parliament of Ukraine ratified two additional protocols for the Convention on the Rights of a Child regarding selling children, child 
prostitution and child pornography as well participation in military conflicts that since that time became a part of the national legislation.

Main directions of the state policy, that aim to improve legislation on protection children, reforming governmental system of care on orphans 
and children deprived of parental care, development of network of institutions for children and institution on cooperation with public organizations, 
which take care of children, fight drug dependence, HIV/AIDS etc.

Main aspects of crime prevention among juvenile, relevance of early prevention, which should be started since elementary school, when 
character basics, attitude to others, behavior at home are formed, are showed.

Subjects of crime prevention among juveniles in Ukraine are explored, particularly the role of social and psychological services, representa-
tives of department of education, teachers, social teachers, social services workers, workers of juvenile issues services, law-enforcement officers.

Special place is devoted to schools and higher education institutions due to their role in crime prevention in the sphere of illegal drug turnover 
and HIV/AIDS spread among juveniles.

The article contains findings of sociological research on effectiveness of the program.
Sociological research gives reasons for further promotion and development of the program: «Choice: prevention of drug abuse, HIV/AIDS 

and crime among adolescents» in general education schools of Ukraine.
Key words: prevention, crime, drug abuse, HIV/AIDS, problem, children, program, school, popularization.

В будь-якій правовій державі правове виховання – це 
один  з  найважливіших  напрямків  розвитку  держави.  Рі-
вень її цивілізованості для суспільства визначається став-
ленням  до  найменш  захищених  та  найбільш  вразливих 
його членів, які потребують правового та соціального за-
хисту, у першу чергу – до дітей.

Діти – це особлива соціально-демографічна група на-
селення  віком  від  народження  до  18  років,  яка  має  свої 
специфічні потреби, інтереси та права, але не володіє до-
статньою спроможністю відстоювати і захищати їх перед 
суспільством, протистояти ризику бути втягнутому у сфе-
ру вчинення правопорушень.

У ст. 6 Сімейного кодексу України зазначено:
–  правовий  статус  дитини  має  особа  до  досягнення 

нею повноліття;
– малолітньою вважається дитина до досягнення нею 

чотирнадцяти років;

– неповнолітньою вважається дитина у віці від чотир-
надцяти до вісімнадцяти років [1].

Захист прав дітей, забезпечення їх повноцінного роз-
витку  –  проблема  національного  значення,  яка  повинна 
розглядатися перш за все в декількох аспектах. Мова йде 
про закріплення певними законами та іншими норматив-
но-правовими  актами  чітко  визначених  правил,  норм, 
стандартів  і  вимог щодо організації життєдіяльності  ди-
тини.

Україна взяла на себе ряд зобов’язань з покращення до-
бробуту  дітей,  зокрема,  підписавши Конвенцію ООН про 
права  дитини.  Ця  Конвенція  була  ратифікована  Постано-
вою Верховної Ради України № 789ХІІ (78912) від 27 лю-
того 1991 року та набула чинності для України 27 вересня 
1991 року [2]. Крім того, у 2003 та 2005 роках відповідно 
український  Парламент  ратифікував  два  Факультативні 
протоколи до Конвенції про права дитини щодо торгівлі ді-
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тьми, дитячої проституції та дитячої порнографії та щодо 
участі у збройних конфліктах, які  (протоколи) з того часу 
стали частиною національного законодавства [3].

Охорону дитинства в Україні визначено стратегічним 
загальнонаціональним  пріоритетом.  Протягом  періоду 
незалежності державою було  здійснено суттєві  кроки на 
шляху до захисту прав дітей, керуючись при цьому прин-
ципами першочергової турботи про дітей, пріоритетності 
прав дитини. Державна політика в Україні у сфері дитин-
ства була протягом зазначених років спрямована на:

–  удосконалення  нормативно-правової  бази  охорони 
дитинства, в тому числі імплементацію норм міжнародно-
го права до національного законодавства;

–  реформування  державної  системи  влаштування  ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

– розвиток мережі закладів і установ, що працюють в 
інтересах дітей;

–  посилення  міжсекторальної  співпраці  органів  дер-
жавної  влади  та  посилення  їх  взаємодії  з  громадськими 
організаціями, які опікуються проблемами дитинства;

– боротьбу з наркозалежністю та ВІЛ/СНІДом;
– проведення інформаційної, роз’яснювальної роботи 

з  сім’ями,  в  тому  числі  стосовно  законодавства  в  сфері 
кримінальної юстиції; 

–  запровадження  сучасних методів  та форм  роботи  з 
дітьми, схильними до вчинення правопорушень; 

–  удосконалення  моніторингу  стану  дитячої  злочин-
ності та дотримання прав дітей, що потрапили у конфлікт 
із законом тощо.

Сьогодні  надто  актуальною  виступає  проблема  зрос-
тання  злочинів  у  сфері  незаконного  обігу  наркотиків  та 
поширення ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх.

Питання профілактики правопорушень серед неповно-
літніх досліджували такі відомі вчені, як: І. Башкатов, Г. 
Кашкарьов, І. Козубовська, М. Костецький, О. Пилипенко, 
Г. Пономаренко, О. Сєверов, Т. Федорченко, Ю. Янченко 
та  багато  інших.  Багато  положень,  які  стосуються  даної 
теми  є  загальноприйнятими,  але  стан  злочинності  серед 
неповнолітніх  потребує  подальшого  удосконалення  нор-
мативно-правової  бази,  розробки  більш  ефективних  за-
ходів та програм, направлених на профілактику злочинів 
у сфері незаконного обігу наркотиків та поширення ВІЛ/
СНІДу серед неповнолітніх. 

Мета статті – дослідження стану профілактичної ді-
яльності суб’єктів профілактики правопорушень серед не-
повнолітніх, популяризація та впровадження ефективних 
програм,  пов’язаних  із  профілактикою  злочинів  у  сфері 
незаконного  обігу  наркотиків  та  поширення  ВІЛ/СНІДу 
серед неповнолітніх.

Профілактика  правопорушень  серед  неповнолітніх  є 
передусім проблемою педагогічною і юридичною, бо вона 
пов’язана із вирішенням певного кола попереджувальних 
і виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце по-
винна зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися 
вже з початкових класів школи, коли закладаються основи 
характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті.

Статистика  стверджує,  що  кількість  правопорушень 
серед неповнолітніх не  зменшується. Сьогодні  в Україні 
усвідомлюють серйозність даної проблеми. Держава під-
тримує  і  спонукає  всіх  небайдужих  приймати  участь  у 
розробці відповідних програм, направлених на профілак-
тику правопорушень серед неповнолітніх. Тобто необхід-
но викрити основні проблеми правового забезпечення та 
регулювання і фактичної реалізації заходів попередження 
правопорушень серед дітей та запропонувати шляхи їх ви-
рішення.

Одним  із  напрямів  у  боротьбі  із  правопорушеннями 
взагалі,  та  правопорушеннями  неповнолітніх  зокрема,  є 
профілактична діяльність.

Загалом,  під  профілактикою  правопорушень  розу-
міють  діяльність  державних  органів  і  громадськості, що 

має системний характер як за комплексом заходів, так і за 
колом  суб’єктів,  які  її  здійснюють,  спрямовану  на  недо-
пущення виникнення, усунення, послаблення або нейтра-
лізацію причин та умов злочинності, окремих її видів та 
конкретного злочину.

Головними завданнями уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади у справах сім’ї та молоді і служб 
у  справах неповнолітніх  є  розробка  і  реалізація  власних 
та підтримка  громадських проектів програм соціального 
спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, сво-
бод  і  законних  інтересів неповнолітніх,  запобігання вчи-
ненню ними правопорушень (ст. 4 Закону України від 24 
січня 1995 року «Про органи і служби у справах неповно-
літніх та спеціальні установи для неповнолітніх») [4].

Крім  того  профілактика  правопорушень  серед  непо-
внолітніх  в  Україні  проводиться  зусиллями  соціально-
психологічних служб, представників Управління освіти та 
науки в областях, педагогів, соціальних педагогів, праців-
никами соціальних служб, служб у справах неповнолітніх, 
співробітниками правоохоронних  органів,  студентами  та 
курсантами  педагогічних  та  юридичних  навчальних  за-
кладів. 

Правове виховання школяра, з одного боку, орієнтує на 
вирішення  конкретних  завдань, що  стоять перед  учнями 
сьогодні, а, з іншого, повинно дати школяреві перспективу 
на майбутнє. Суть правового  виховання  саме у перспек-
тивності:  необхідно  навчити  кожну  молоду  людину  не 
тільки виконувати вимоги закону, а й проявляти активність 
у здійсненні законності і встановленого правопорядку.

Правове виховання – це складова частина виховання в 
цілому. Але правове виховання впливає не тільки на сві-
домість, а й на відповідну сторону поведінки, формує пе-
реконаність у необхідності суворого додержання законів, 
прав та обов’язків. Кінцевим результатом правового вихо-
вання є реальні справи, вчинки у сфері правових відносин, 
які свідчать про дієвість правового виховання.

Загальна мета та конкретні  завдання правового вихо-
вання вирішуються в процесі навчальної діяльності. Через 
шкільну систему відбувається протидія багатьом суспіль-
ним викликам, включаючи вживання алкоголю, наркоти-
ків, тютюнопаління, вчинення правопорушень.

Школі відводиться ключова роль в організації та про-
веденні профілактики: 

1. школа є основним освітнім полігоном;
2. школа є основним місцем соціальної комунікації ді-

тей;
3. школа є добре оснащеною для проведення програм 

профілактики;
4. школа є місцем ефективного попередження вживан-

ня  алкоголю; наркотиків,  тютюнопаління,  вчинення пра-
вопорушень;

5.  вразливі  категорії  школярів  перебувають  у  центрі 
уваги;

6.  шкільні  профілактичні  програми  підтримуються 
місцевими органами влади;

7. шкільні  навчальні  плани  передбачають  спеціально 
виділені години для проведення виховних заходів.

Концепція  розвитку  кримінальної  юстиції  щодо  не-
повнолітніх  в  Україні  визначає  основні  напрями  даної 
проблеми.  Шляхи  реалізації  Концепції  передбачають 
удосконалити  систему  профілактики  дитячої  злочиннос-
ті на основі  застосування відновних  та проактивних ме-
тодик, підтримку волонтерських програм щодо роботи  з 
неповнолітніми,  залучення  студентів  вищих  навчальних 
закладів  відповідного  освітнього  спрямування  до  соці-
ально-психологічного патронажу дітей, які тримаються у 
спеціальних виховних установах, а також тих, які перебу-
вають на обліку в органах внутрішніх справ [5].

Викладачі, курсанти та студенти Чернігівського юри-
дичного коледжу Державної пенітенціарної служби Укра-
їни активно беруть участь у профілактиці правопорушень 
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серед  учнів  загальноосвітніх шкіл  м.  Чернігова.  У  2003 
році  було  апробовано  профілактичну  програму  «Осві-
та  проти  наркотиків»,  підготовлену  Чернігівською  гро-
мадською  організацією  Центр  профілактики  «Вибір»  у 
семи восьмих класах загальноосвітніх шкіл м. Чернігова. 
Управління освіти та науки в Чернігівській області вивчи-
ло даний досвід, розглянуло і схвалило його на нараді за-
ступників директорів шкіл м. Чернігова з виховної роботи 
у 2004 році. З 2012 року сферу профілактичних заходів із 
школярами було розширено відповідно до нової програми 
«Вибір: профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДУ та злочин-
ності серед підлітків». 

Головна мета даної профілактичної Програми:
– роз’яснення прав і обов’язків кожної дитини відпо-

відно до міжнародного та національного законодавства;
–  формування  потреб  та  умінь  активно  захищати  в 

установленому законом порядку свої права та законні ін-
тереси інших осіб; 

– попередження протиправної поведінки;
–  формування  негативного  ставлення  до  вживання 

спиртних  напоїв,  тютюну,  протидія  незаконному  обігу 
наркотиків [6, с. 9].

Крім того, студенти, курсанти в процесі проведення за-
нять мають можливість реалізувати свої знання та вміння, 
отримані  під  час  навчання  та  набути  практичні  навички 
спілкування із різними верстами населення.

Чернігівський юридичний коледж Державної пенітен-
ціарної служби України погодив план проведення занять 
по програмі «Вибір: профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДУ 
та злочинності серед підлітків» у загальноосвітніх школах 
№№ 1,  2,  3,  4,  7,  9,  11,  14,  15,  18,  19,  20,  21,  27,  31,  34  
м. Чернігова  із Управлінням  освіти  та  науки  в Чернігів-
ській області на 2013-2015 навчальні роки. 

Для  висвітлення  результатів  ефективності  проведен-
ня  такого  роду  занять,  було  проведено  соціологічне  до-
слідження  поглядів  заступників  директорів  з  виховної 
роботи,  соціальних  педагогів  вищеназваних  шкіл  щодо 
актуальності  та  оптимального  шляху  проведення  даної 
Програми в загальноосвітніх школах. Опитано 26 респон-
дентів. Результати та висновки наведені нижче.

1.  Ви  вважаєте,  що  проведення  в  школах  програми 
«Вибір: профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДУ та злочин-
ності серед підлітків» є заходом:

• необхідним – 26;
• доцільним – 0;
• шкідливим – 0.
Отже, перше питання переконливо вказало на необхід-

ність реалізації даної Програми.
2. На Вашу думку, скільки уроків має включати поді-

бна програма:
• десять уроків – 22;
• пять уроків – 4;
• один урок – 0;
• інше (вказати) – 0 (важко визначити).

Більшість працівників школи (84 %) погоджуються на 
максимальне розгортання Програми профілактики нарко-
манії, виділяючи для неї 10 уроків. Лише 16 % респонден-
тів вважає, що достатньо 5 уроків.

3. В яких класах вперше потрібно проводити Програму:
• в десятих – 0;
• в восьмих – 21;
• в пятих – 5;
• інше (вказати) – 0.
Відтак, більша частина опитаних вважає за необхідне 

проведення Програми саме у 8-х класах (81 %). 19 % від-
сотків віддали перевагу реалізації Програми з 5 класів.

4. Хто повинен проводити Програму:
• класні керівники, соціальні педагоги – 1;
• співробітники міліції – 6;
• студенти ВУЗів – 15;
• інше (вказати) – 4.
Серед  головних  тренерів  Програми  респонденти  ба-

чать  студентів  Вузів  (58 %),  працівників  міліції  (23 %), 
інших осіб (16 % Програму мають реалізовувати соціаль-
ні педагоги і студенти, 3 % – класні керівники і соціальні 
педагоги).

5. Чи бажаєте Ви особисто допомогти курсантам, сту-
дентам в проведенні даної Програми:

• так (яким чином) – 23;
• ні (чому) – 3.
88 % опитаних респондентів готові допомогти реаліза-

ції Програми профілактики наркоманії, пропонуючи при 
цьому широке коло видів допомоги.

Таким чином, респонденти позитивно оцінюють залу-
чення курсантів, студентів для проведення програми «Ви-
бір: профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДУ та злочинності 
серед підлітків»  і  вважають  за необхідне продовжити  та 
розвивати Програму в  загальноосвітніх школах України, 
тому  вона  є  необхідною  та  актуальною на  сьогоднішній 
день  і  потребує  розширення  профілактичних  заходів  у 
перспективі. 

Підсумовуючи викладене можна зробити висновки:
1. Сучасне законодавство тільки у загальних рисах ви-

значає заходи профілактики злочинів у сфері незаконного 
обігу наркотиків та поширення ВІЛ/СНІДу серед неповно-
літніх. 

2.  Відсутнє  належне  матеріально-фінансове  забезпе-
чення проведення профілактичної роботи серед неповно-
літніх.

3. Немає чіткої координації та взаємодії на місцях між 
суб’єктами  проведення  профілактичних  заходів  у  сфері 
незаконного  обігу  наркотиків  та  поширення  ВІЛ/СНІДу 
серед неповнолітніх.

4.  Ефективно  відстоювати  і  захищати  права  дітей, 
протистояти  ризику  бути  втягнутому  у  сферу  вчинення 
правопорушень  можливо  тільки  шляхом  активної  ціле-
спрямованої роботи, яка базується на досконалому норма-
тивно-правовому регулюванні. 
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МОТИВИ І МОТИВАЦІЯ СКОЄННЯ УМИСНИХ УБИВСТВ

Ткачова О.В.,
к.ю.н., доцент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Наукову статтю присвячено питанням мотивів і мотивації скоєння умисних убивств. Аналіз мотиву справляє суттєвий вплив на весь 
механізм злочинної поведінки. Розглядається взаємозв’язок основних мотивів і мотивацій, під впливом яких в Україні виникає феномен 
насильства та вчинюються умисні вбивства. Проаналізовані найбільш вагомі специфічні причини та умови детермінації умисних убивств.

Ключові слова: мотив, мотивація, насильницька злочинність, умисні вбивства.

Ткачёва А.В. / МОТИВЫ И МОТИВАЦИЯ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВ / Национальный юридический университет име-
ни Ярослава Мудрого, Украина

Научная статья посвящена вопросам мотивов и мотивации совершения умышленных убийств. Анализ мотива имеет существенное 
влияние на весь механизм преступного поведения. Рассмотрена взаимосвязь основных мотивов и мотиваций, под воздействием кото-
рых в Украине возникает феномен насилия и совершаются умышленные убийства. Проанализированы наиболее важные специфиче-
ские причины и условия детерминации умышленных убийств.

Ключевые слова: мотив, мотивация, насильственная преступность, умышленные убийства.

Tkachyova E.V. / MOTIVES AND MOTIVATION TO COMMIT PREMEDITATED MURDERS / National law university named after 
Yaroslav the Wize, Ukraine

Scientific article is devoted to motives and motivation of premeditated murders. The motive is an impact for the entire mechanism of criminal 
behavior, and therefore occupies a special place. Without establishing a motive as the main driving force of the act it is impossible to explain ne 
even committing a violent crime. In forming the motive and purpose’s appearance of the event to commit any crime, in particular violent crime, 
a set of internal and external factors is crucial. Intentional murders are the most dangerous and irreparable crimes within the group of enforced 
ones. A more general concept that covers the motive of an intentional crimes is motivation, which in criminology is increasingly understood as 
a process of formation and occurrence of the motive (and purpose) of criminal behavior. The author examined the relationship of basic motives 
and motivations through which the phenomenon of violence emerges and a premeditated murders are committed in Ukraine. The most important 
specific causes and conditions for determination of intentional homicide were analyzed by the author of the article.

Key words: motive, motivation, violent crime, premeditated murder.

До  питання  мотивів  і  мотивації  вчинення  умисних 
вбивств  у  своїх  працях  зверталися  такі  вітчизняні  і  за-
рубіжні  кримінологи,  як Ю.М.  Антонян,  Г.А.  Аванесов,  
В.В. Голіна, Б.М. Головкін, А.Ф. Зелінський, О.М. Литвак, 
А.І. Тузов, О.М. Храмцов  та  ін. Разом  із  тим складність 
дослідження та розв’язання цієї проблеми залишає місце 
для подальших наукових пошуків. 

Відомо, що основою детермінації будь-якої поведінки 
особи, в тому числі й злочинної, є мотив. Останній справ-
ляє суттєвий вплив на весь механізм злочинної поведінки 
і тому посідає у ньому особливе місце. Без встановлення 
мотиву як основної рушійної сили вчинку неможливо по-
яснити вчинення злочину, зокрема насильницького. Аналіз 
літературних джерел свідчить про те, що в кримінології та 
у кримінальному праві мотив майже завжди розглядається 
як усвідомлене спонукання  (стан)  індивіда, що викликає 
його певну активність, спрямовує та стимулює протиправ-
ну  дію  [1,  с.  300-301].  Найбільш  вдале  кримінологічне 
визначення мотиву  дав А.Ф.  Зелінський. На його  думку, 
«мотив злочинної поведінки становить актуальна потреба, 
яка  задовольняється  способом,  забороненим  криміналь-
ним законом» [2, c. 65]. «Мотив – це складне утворення, 
яке складається з: 1) основи дій – уявлення про причини 
та  те,  заради  чого  вони  скоюються,  тобто  особистісного 
змісту вчинку; 2) безпосередньо спонукання – емоційного 
переживання актуальної потреби у вигляді бажання, при-
страсті,  принадності»[2,  c.  72].  Мотив  виступає  певним 
обґрунтуванням  вольової  дії,  показує  ставлення  людини 
до вимог суспільства. У сучасній психології термін «мо-
тив» вживається для визначення різних явищ і станів, що 
викликають активність суб’єкта та визначають її спрямо-
ваність. У ролі мотиву можуть  виступати матеріальні  та 
ідеальні  предмети,  заради  яких  здійснюється  діяльність, 
інтереси, потяги, потреби, емоції, установки і т. д. Домі-
нуючий мотив – це мотив, що перемагає  у  боротьбі мо-
тивів та визначає спрямованість діяльності у даній ситуа-
ції. Домінуючий – це найбільш стійкий мотив у мотивації 
людської  діяльності  [3,  с.  9-10].  Таким  чином,  у форму-

ванні  мотиву  і  виникненні  мети  вчинити  будь-який  зло-
чин, зокрема насильницький, вирішальне значення мають 
сукупність внутрішніх та зовнішніх факторів. При цьому 
не враховуються певні особливості самої особистості, на-
приклад психічні відхилення, що перебувають за межами 
осудності  (стійкі психічні хвороби або  інші тривалі роз-
лади психіки).

Наявність  убивств  та  інших  насильницьких  злочинів 
проти особи обумовлена певними причинами та умовами. 
Це причини та умови, характерні, по-перше, для злочин-
ності  в  цілому,  по-друге,  для  кримінального  насильства 
взагалі, з урахуванням його специфіки, по-третє, такі, що 
безпосередньо впливають саме на вбивства, нанесення ті-
лесних ушкоджень, катування, зґвалтування тощо. Зважа-
ючи на те, що умисні вбивства – найбільш небезпечні та 
непоправні злочини, що входять до групи насильницьких, 
ми більше уваги приділимо саме ним. Специфічні причи-
ни вбивств не можна відривати від причинного комплексу 
в цілому, однак особливості проявляються тоді, коли ви-
являються саме специфічні умови. Отже, якщо розглядати 
вбивства  в  системі  кримінального  насильства,  то  можна 
констатувати таке: стійка система антигромадських погля-
дів формується  в  осіб,  які  вчиняють  вбивства,  під  впли-
вом двох груп умов – суб’єктивних та об’єктивних. Умови 
першої групи належать до характеристики особи вбивці, 
а  умови  другої  групи  охоплюють  широке  коло  проблем 
соціального  характеру:  соціальні  протиріччя,  соціальну 
деформацію, соціальні конфлікти та ін., тобто все те, що 
оточує особу (найближче оточення та макросередовище). 
Але головним залишається те, що сама злочинна спрямо-
ваність  особи  вбивці  створює  передумови  для  вчинення 
вбивства.  Отже,  першочергове  значення  мають  умови 
суб’єктивного характеру. У цьому розумінні все пов’язано 
зі вбивцею – особою злочинця.

Справа в тому, що в осіб, які вчиняють вбивства, як і 
інші насильницькі злочини проти особи, всі мотиви акуму-
люються у двох проявах: прагнення до задоволення потре-
би, пов’язаної зі злочинною метою (наприклад, задоволен-
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ня корисливої або статевої пристрасті, бажання помсти); 
прагнення до  задоволення потреби у самому насильстві. 
В осіб, для яких це характерно, мотивація злочинної по-
ведінки базується на вихідній меті і конкретно спрямована 
на  порушення  кримінально-правової  заборони.  У  цьому 
розумінні  і  йдеться  про  злочинну  спрямованість  особи. 
Однак необхідно брати до уваги й інше: мотив діяння має 
подвійне підґрунтя: коли він є невід’ємною рисою люди-
ни,  виходить  зсередини,  являє  собою  властивість  особи 
(найчастіше  це  стосується  заздрості,  користі,  ревнощів 
тощо); коли він є агресивною реакцією на ті або інші цін-
ності (зокрема, на життя та здоров’я людини, статеву сво-
боду, чуже майно та ін.). Мотивація злочинної поведінки 
конкретно спрямована на те, як, у який спосіб і за допомо-
гою яких засобів досягти злочинної мети. Мотив регулює 
спрямованість дій злочинця, а в процесі реалізації задуму, 
відповідно, мотивованих дій – прагнення до задоволення 
потреби в насильстві. Тут, як уже відзначалося вище, існує 
зв’язок зі способом злочинної дії. Мотив – це база, рушій-
на сила злочину. Насильство ж – спосіб злочину, хоча воно 
(насильство) може бути й елементом мотивації. 

Проявляючись  у  вбивствах  як  особливе  кримінальне 
явище,  насильство  існує  і  характеризується  як  відноси-
ни  суб’єктів  (злочинець  та  потерпілий). Насильство  при 
вбивствах  характеризується  певними  зовнішніми й  зміс-
товними  проявами.  По  суті,  насильство  стає  криміналь-
ним особливо явно лише тоді, коли вплив убивці на свою 
жертву здійснюється всупереч волі і бажанню останньої, 
або воля й бажання жертви  ігноруються,  заперечуються, 
причому  інтереси та вигоди одного  (вбивці)  задовольня-
ються за рахунок  інтересів  і вигод  іншого (потерпілого). 
До  того  ж  насильство  застосовується  і  всупереч  закону. 
Цим також визначається характер насильства, що виявля-
ється з боку вбивці до своєї жертви. Тут необхідне ширше 
тлумачення. По-перше, вихідним є широке розуміння «не-
законності» застосування сили як протистояння не тільки 
кримінально-правовим заборонам, але й нормам моралі, а 
також як протиріччя об’єктивному і природному процесу 
соціального  розвитку.  По-друге,  насильство,  що  виявля-
ється у злочині, розглядається як форма примусу, тому що 
злочинцем застосовується сила (прийоми, засоби, методи, 
способи)  та  здійснюється  тиск  на  потерпілого. Це може 
бути як фізичний, так і психічний тиск. Такий тиск може 
виступати складовою злочинного задуму чи мотиву. Сто-
совно вбивств звичайно мається на увазі фізичне насиль-
ство над особою як спосіб дій для досягнення криміналь-
ної мети і як сама мета (або одна із цілей). Механізм даної 
злочинної  поведінки  майже  завжди  пов’язаний  з  агре-
сивно-зневажливим  ставленням  до  життя  людини.  Саме 
тому вбивства за ступенем суспільної небезпеки і тяжко-
сті  заподіюваних  наслідків  випереджають  багато  інших 
кримінальних проявів. Мотиви вбивств різноманітні, але 
в цілому останніми роками вони зсуваються в бік особис-
тої неприязні та ворожості. За результатами дослідження 
Б.М.  Головкіна  переважна  більшість  умисних  вбивств 
вчиняється у сімейно-побутовій сфері, що спонукає навес-
ти деякі характеристики цих злочинів. Як правило, умисні 
вбивства  вчиняються  у  квартирах  і  приватних  будинках 
(80 %), у вечірній – з 18 до 21 години (45 %) та нічний – 
з 21 до 24 години (24 %) час. Більша половина умисних 
убивств  супроводжувалися  фізичним  насильством  над 
жертвою (57 %). Домінуючим способом їх вчинення було 
нанесення ударів у життєво важливі органами ножами та 
іншими  колючо-ріжучими  предметами  (53  %),  руками  і 
ногами (22 %), підручними засобами широкого господар-
ського вжитку (15 %), холодною зброєю (10 %). Градація 
мотивів учинення умисних вбивств має такий вигляд: не-
приязні стосунки – 54 %, помста – 22 %, корисливість – 
15 %, ревнощі – 10 %, решта – інші мотиви [4, с. 48-53]. 
Для  вчинення  умисних  убивств  групою  осіб  характерні 
такі мотиви: 1) мотив, орієнтований на злочинну групу, – 

увійти в групу або зайняти в ній гідне місце, реалізувати 
себе, задовольнити потребу у неформальному спілкуван-
ні, здобути авторитет у однолітків та стати певною мірою 
рівним серед членів групи; 2) мотив, орієнтований на лі-
дера антисоціальної групи, – виконання пасивно-виконав-
чої ролі, оскільки прояви активності можуть призвести до 
конфлікту з лідером; підтвердження відданості вчинком у 
криміногенній ситуації; 3) мотив, орієнтований на мікро-
середовище,  –  намагання  бути  визнаним  у  мікрогрупі, 
зустрічі з якою мають випадковий, епізодичний характер;  
4) мотив, орієнтований на формальний колектив, – бажан-
ня перевестися з однієї установи виконання покарань до 
іншої, підняти свій авторитет серед засуджених; 5) мотив, 
орієнтований  на  задоволення  власних  забаганок,  –  вчи-
нення умисного вбивства як розвага, дозвілля, проведення 
вільного часу «із задоволенням» [5, с. 34].

Мотиви вбивств часто пов’язані з кримінальною ситу-
ацією. Кримінальна ситуація вивчається саме у зв’язку з 
причинами та умовами вбивств. Назване поняття звичай-
но вживається тоді, коли необхідно виразити те, що кон-
кретно  виникло,  склалося  на  момент  вчинення  злочину 
«навколо» людини,  яка допустила  злочин. Це  і  є,  як пи-
шуть  вчені,  кримінальна  ситуація.  Виникає  така  ситуа-
ція перед вчиненням злочину. Як правило, це стосується 
вбивств у сімейно-побутовій сфері, оскільки планування 
і підготовки вчинення цих злочинів не відбувається. Іно-
ді навіть про ситуації можна говорити лише умовно. Але 
немає сумнівів у тому, що ситуація тісно пов’язана з моти-
вами вбивств, невіддільна від особи та її поведінки, а тому 
вплетена  в  систему  відповідного  причинного  комплексу. 
Інакше кажучи, ситуативний характер насильницьких зло-
чинів  проти  особи,  особливо  вбивств,  означає  своєрідну 
їх  оцінку,  коли  самі  ці  злочини,  особи,  які  їх  вчиняють, 
мотиви тощо пронизані ознаками ситуації. Серед авторів, 
що  досліджували  вбивство,  сформувалася  одна  спільна 
думка: визначальна риса вбивств – їхній ситуативний ха-
рактер та імпульсивність. Імпульсивні мотиви виникають 
ситуативно  в  складній  обстановці  під  впливом  сильних 
емоційних переживань. При цьому має місце порушення 
опосередкованості  поведінки,  воно  визначається  в  осно-
вному  зовнішніми  обставинами  без  попереднього  пла-
нування, усвідомлення, вибору мети та способів дій, без 
урахування існуючих норм і наслідків скоєного. 

Іншим  видом  агресивних  мотивів  є  мотиви  групової 
солідарності.  Цей  вид  агресії  спрямований  на  отримання 
схвалення з боку референтної групи для отримання відпо-
відного статусу,  а  іноді реалізується під впливом фактора 
групового тиску [6, c. 94]. Серед останніх Л.А. Волошина 
виділяє  такі  мотиви:  самоствердження,  мотив  тривоги  за 
власне майбутнє, групова солідарність [7, c. 16]. Імпульсив-
на мотивація характеризує внутрішню сторону так званих 
імпульсивних  злочинів.  Вони  мають  свою  специфіку.  За 
словами  Б.М.  Теплова,  «ми  можемо  розрізняти,  з  одного 
боку, дії досить свідомі, раціональні і, з іншого – дії імпуль-
сивні,  які  характеризуються  малим  ступенем  усвідомлен-
ня... Імпульсивні дії – це дії необдумані, тому їх протистав-
ляють обміркованим, раціональним» [8, с. 168-169].

Емоційність тісно пов’язана із психікою людини, а тому 
постає питання:  як  психіка  впливає  на  вчинення  умисно-
го вбивства? Очевидно, вбивства багато в чому пов’язані з 
психічними патологіями вбивць. Особливо це  стосується, 
наприклад, кіллерів – найманих вбивць або, наприклад, тих, 
хто один раз уже був покараний за насильницький злочин, у 
тому числі умисне вбивство, і знову вчиняє насильство над 
особою, позбавляючи її життя. Тому, вивчаючи вбивства та 
осіб, які їх вчиняють, причини та умови цих посягань, тре-
ба виходити з того, що генетика людини не є нейтральною 
до формування особи, її потреб, емоційної спрямованості, 
психічних патологій. Маючи на увазі вбивства, треба знати, 
що генетика людини особливо стосується нервової системи 
і психіки особистості; усе це спадково детерміновано. На-
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сильство, що виявляється стосовно  інших людей, насиль-
ницьке позбавлення їх життя – це у певному сенсі резуль-
тат розвитку відповідних потенцій, набутих злочинцем від 
народження, тобто уроджених. Адже фізіологічний дефект 
викликає й  соціальну недостатність  індивіда. Наукою до-
ведено, що деякі варіанти уроджених особливостей людини 
нерідко ускладнюють  її соціальну адаптацію. Багато осіб, 
які  вчиняють  вбивства,  мають  такі  спадково  обумовлені 
фізіологічні  дефекти:  надмірну  збуджуваність,  нестрима-
ність, що тягне особу до негайного (за будь-яких обставин) 
задоволення своїх потреб, нервово-психічні захворювання 
в межах осудності. Майже 60 % осіб, які вчинили вбивство 
після  відбування  покарання  в  місцях  позбавлення  волі, 
мали уроджені дефекти психіки (хоча й у межах осудності). 
У таких вбивствах і виявляються психічні властивості осо-
би. Серед осіб, які вчиняють злочини, є люди з підвищеною 
нервовою збудливістю, психопати, котрі, однак, є осудними 
і несуть відповідальність за вчинення діяння [9, с. 81]. Це не 
тільки психічно неврівноважені  люди,  але й рецидивісти, 
засуджені по декілька разів, у т. ч. за насильницькі діяння; 
їхня психіка від народження порушена через ті або інші ге-
нетичні відхилення, у цьому сенсі  їхня особистість також 
є зруйнованою. У таких осіб, які вчиняють убивства, спо-
творені уявлення про нормальне життя. У них немає нор-
мального психічного сприйняття. Звідси і розуміння ними 
вбивства.

Більш  загальним поняттям, що охоплює мотиви  вчи-
нення умисних вбивств, є мотивація, під якою в криміно-
логії найчастіше розуміють процес формування  і  виник-
нення мотиву (і цілі) злочинної поведінки [10, с. 39]. На 
думку  Б.М.  Головкіна,  кримінальна  мотивація  –  це  пси-
хологічна категорія,  яка є ланкою зв’язку між  інтелекту-
альною, вольовою та емоційною сферами особи. Вона ви-
конує спонукальну, цілеспрямовуючу та смислову функції 
свідомості і волі, відбиває домінуючу тенденцію мораль-
них нормативних установлень, ціннісних переваг, провід-
них психологічних рис особи,  є  внутрішньою рушійною 
силою поведінки. Мотивацію слід розглядати як переду-
мову  цілепокладання  і  підставу  попереднього  рішення 
щодо  об’єктивної  можливості  та  суб’єктивної  здатнос-
ті вчинити злочин у певний спосіб. Звідси випливає, що 
мотивація  збуджує  і  динамізує  активність  певної  форми 
у визначеному метою напрямі і водночас виступає в ролі 
засобу вираження більш загальної категорії, яка й відби-
ває цілісний морально-психологічний образ корисливого 
насильницького злочинця, антисуспільну зорієнтованість 
його світоглядних позицій [11, с. 202]. 

Мотивація  умисних  убивств  може  бути  ворожою  та 
інструментальною.  Кримінальне  насильство  досить  час-
то  породжується  ворожістю.  Ворожість  є  динамічною, 
спонукальною  силою  агресивної  поведінки.  Основою 
відповідних мотивів виступає всяка незадоволена індиві-
дуальна, групова, корпоративна потреба. Стан ворожості 
та гніву виникає часто у конфліктній ситуації у відповідь 
на  агресію  з  боку потерпілого  або  внаслідок неперебор-
ної перешкоди у досягненні мети. Ворожа мотивація кри-
мінальної  вербальної  агресії  найбільш присутня  в  таких 
злочинах, як погроза вбивством, погроза знищення майна, 
неправдиві повідомлення про скоєння злочинів тощо. Ці 
злочини часто носять імпульсивний характер. Про це свід-
чать ситуативність, швидкість розвитку конфлікту, а також 
неадекватне  реагування  суб’єктів  на  ситуацію.  Але  зна-
чний вплив емоційного компоненту ворожої мотивації на-
сильницьких дій не виключає вольового компоненту мо-
тивації цих дій. Бажаючи помститися іншим, люди часто 
використовують багато вольових зусиль, щоб нанести  їм 
шкоду. Слід зазначити, що ворожа агресія виникає не тіль-
ки  стосовно  безпосередніх  джерел фрустрації,  а  й може 
розповсюджуватись на представників соціальних та етніч-
них груп, що викликають негативні емоції [12, с. 108-109]. 
Іншим видом мотивації при вчиненні умисних убивств є 

інструментальна мотивація. Вона виникає тоді, коли зло-
чинці не відчувають ворожих почуттів до об’єкта насиль-
ства, а прагнуть таким чином задовольнити іншу свою по-
требу, наприклад матеріальну. Прикладом такої мотивації 
є корисливий мотив. Злочинці не відчувають негативних 
почуттів до жертви, а бажають лише отримати від неї ма-
теріальні кошти. Але останнім часом має місце тенденція 
позбавлятися від свідків, а частіше просто так, внаслідок 
садистського бажання  скоїти  вбивство  або нанести шко-
ду  іншій людині.  Інструментальна мотивація присутня в 
діях осіб, які скоюють злочини під впливом потреби зняти 
емоційну  напругу.  Такі  дії  російські  кримінологи Ю.М. 
Антонян  та  інші  називають  замісними.  Вони  виділяють 
декілька  видів  такого  роду  агресивних  дій.  «По-перше, 
такі дії можуть бути спрямовані не тільки проти осіб, які є 
джерелом незадоволення, а й проти близько пов’язаних із 
ними осіб: родичів, знайомих та т. п. По-друге, такі дії ско-
юються з причини вираження так званих суміжних асоціа-
цій, коли хтось ототожнюється з кривдником і йому нано-
ситься шкода. По-третє, такі дії можуть бути спрямовані 
проти особи, яка просто першою «попалася під руку». По-
четверте, людина може переносити агресію на саму себе 
(автоагресія), коли не може виконати свої агресивні намірі 
назовні»[13, c. 154-155].

Іноді  в  агресивному  злочині  поєднується  ворожа  та 
інструментальна мотивація. Наприклад, коли людина по-
грожує вбивством іншій людині, відчуваючи ворожість та 
ненависть до жертви, а також бажає, щоб та не скоювала 
дій, які можуть чимось завадити злочинцю.

Іншим  видом мотивації  вчинення  умисних  убивств  є 
негативістська мотивація. На відміну від ворожої мотива-
ції, вона не обумовлена станом фрустрації. «Мотиви, які 
називаються  негативістськими,  позбавлені  усвідомленої 
раціональної  основи,  хоча  випливають  з  індивідуальної 
потреби в само актуалізації»[14, c. 143]. Прикладом такого 
роду мотивів є так звані геростратівські мотиви, джерелом 
яких виступає потреба індивіда заявити про себе, залиши-
ти про себе пам’ять, виділитись із маси. Це, власне, нор-
мальна потреба людини. Але коли для задоволення цієї по-
треби обирається поведінка, яка заборонена кримінальним 
законом, то має місце негативістська мотивація злочинної 
поведінки. У таких мотивах головне місце займає бажання 
людини самоствердитись [12, c. 111]. На думку Ю.М. Ан-
тоняна та його колег, «людина старається ствердити себе 
на  трьох  рівнях:  соціальному,  соціально-психологічному 
та індивідуальному (самоствердження). Ствердження осо-
бистості на соціальному рівні визначає прагнення досягти 
певного соціального становища, пов’язаного з трудовою, 
професійною або суспільною діяльністю, часто без орієн-
тації на мікросередовище, думки та оцінки якого можуть 
не  мати  ніякого  значення.  Ствердження  на  соціальному 
рівні, звичайно, співвідноситься з завоюванням престижу 
та авторитету, отриманням матеріальних благ. Стверджен-
ня на соціально-психологічному рівні означає прагнення 
до отримання визнання з боку особисто значимого близь-
кого  оточення,  частіше  від  усього  на  груповому  рівні. 
Воно включає в себе ствердження в очах сім’ї або еталон-
ної групи, з якою в цей момент може і не підтримувати не-
обхідних контактів. У таких випадках злочин виступає як 
спосіб включення у цю групу, його визнання. Стверджен-
ня на соціально-психологічному рівні може проходити без 
залежності від соціального визнання в широкому смислі. 
Для багатьох людей, особливо молодих, визнання в очах 
референтної групи є достатнє взагалі. Під самостверджен-
ням особистості можна розуміти бажання досягти високої 
самооцінки, збільшити самоповагу та рівень власної гід-
ності. Таке трапляється не за рахунок оцінок з боку групи 
або суспільства, а зі зміною ставлення до себе за рахунок 
скоєння деяких вчинків,  спрямованих на вирішення сво-
їх внутрішніх психологічних проблем, підвищення само-
оцінки»  [13,  c.  110]. На думку вчених,  самоствердження 
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має найбільше значення, стимулюючи бажання визнання 
на  соціальному  та  соціально-психологічному  рівні.  Усі 
три бажання визнання взаємно доповнюють одне одного 
та забезпечують людині внутрішній комфорт та відчуття 
безпеки. Для самоствердження особистість може вибира-
ти і злочинний шлях. Прикладом потреби самостверджен-
ня на  соціально-психологічному рівні,  яке  виступає  зло-
чинним мотивом таких злочинів,  є  анонімні дзвінки про 
закладення вибухівки в спорудах установ та організацій, 
що  здебільшого  виявляються  неправдивими.  Вивчаючи 

кримінальні справи про такі злочини, ми встановили, що 
більшість  із  них  скоюються  неповнолітніми.  І  головним 
мотивом цих злочинів є мотив ствердити себе в очах сво-
їх неповнолітніх друзів, виглядати хороброю та сміливою 
людиною, яка нічого не боїться. Коли людині не вдається 
ствердити  себе  в  очах  інших  законними  засобами,  вона 
обирає злочинні [12, c. 112].

Окрім наведених мотивів і мотивацій вчинення умис-
них убивств, вирізняються й інші, що можуть стати пред-
метом дослідження в інших публікаціях.
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Статтю присвячено дослідженню злочинів, суб’єктивна сторона яких характеризується неоднаковим психічним ставленням особи 
до різних об’єктивних ознак вчиненого. Запропоновані варіанти вирішення проблем, що виникають при кваліфікації таких злочинів та 
встановленні форми вини в цілому. 

Ключові слова: кваліфікація злочинів, суб’єктивна сторона злочину, вина, умисел, необережність.
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Статья посвящена исследованию преступлений, для субъективной стороны которых характерно неодинаковое психическое отноше-
ние лица к разным объективным признакам содеянного. Предложены варианты решения проблем, которые возникают при квалифика-
ции таких преступлений и установлении формы вины в целом. 

Ключевые слова: квалификация преступлений, субъективная сторона преступления, вина, умысел, неосторожность.

Tuvaklieva M.M. / CRIMES WITH TWO FORMS OF GUILT / National University of Law named after Yaroslav the Wise, Ukraine
The article is devoted to the investigation of crimes in which different parts of the actus reus may have different states of mind attached to 

them. It is stated that to determine the form of guilt it is necessary to find out how the consciousness and will of a person are combined with regard 
to the committed crime, to the facts that form up the objective side of the crime. 

But when committing the crime there are unalike psychological attitude of the person towards the act and its socially dangerous conse-
quences, it means that is the combination of different forms of guilt takes place in the mental side of the corpus delicti. 

It is the authors’ opinion that such attitude does not make up a separate form of guilt, as the intent and negligence do not combine in a quali-
tatively new form of the guilt, but only their parallel existence takes place.

Such unalike attitude towards different objective elements of the crime may take place in two types of crimes. To the first category belong 
crimes which have formal corpus delicti, but consequences act as qualification element, where the fact of their arising is the reason for enforce-
ment of the punishment. This type of crimes have obvious parallel existence of intent concerning the criminal act (action or inactivity) and impru-
dence concerning the qualification consequences. To the second group belong the crimes with derivative consequences which have the main 
corpus delicti as material, and the inadvertently infliction of harm to the second object is a qualifying attribute. 

That means that a crime with two forms of guilt takes place only in the cases when legislator foresees a special law construction (the arising 
of the gross consequences accounts as the qualification element of structure) and the obvious imprudent attitude towards the corresponding 
qualifying consequences. All other cases are covered by already existing concepts of the intent and negligence.

The article provides a theoretical grounding of the suggested approach. There are solutions to problems which arise in qualifying crimes with 
two form of guilt and clarifying the mens rea. 

Key words: qualification of crimes, mental element of crime, mixed form of guilt, intent, negligence.

Постановка проблеми. У чинному законодавстві пе-
редбачено  лише  дві  можливі  форми  вини  при  вчиненні 
злочину.  Разом  із  тим  у  теорії  кримінального  права  ви-
окремлюють  такі  поняття,  як  злочини  з  двома  формами 
вини  та  змішана  (подвійна,  складна) форма  вини.  Через 
значну  кількість  протилежних  поглядів  і  позицій  щодо 
визначення змісту цих понять та доцільності їх виокрем-
лення протягом більш ніж ста років вчені так і не змогли 
досягнути згоди у вирішенні цього питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У  кримі- 
нально-правовій  науці  проблемі  існування  подвійної 
(змішаної)  вини,  її  змісту  і  значенню  присвячені  праці  
А. И. Рарога, П. С. Дагеля, Г. А. Кригера, В. Ф. Кириченка, 
Н. Ф. Кузнєцової, А. Д. Горбузи, А. О. Пінаєва, М. Д. Шар-
городського, М. А. Беляєва, Р. В. Вереши тощо.

Метою статті є  дослідження  злочинів,  суб’єктивна 
сторона  яких  характеризується  паралельним  існуванням 
двох форм вини, висвітлення кола проблем, що виникають 
при кваліфікації таких злочинів, і шляхів їх вирішення, а 
також обґрунтування авторських позицій із цього приводу.

Виклад основного матеріалу. Проблема існування по-
двійної вини в науці кримінального права не є новою. Вона 
з’явилася ще  з  початком  диференціації  форм  вини  і  нео-
дноразово ставала предметом досліджень зарубіжних та ві-
тчизняних науковців. Відсутність єдиного підходу створила 
проблеми  і  при  практичному  застосуванні  кримінального 
закону, а саме при встановленні суб’єктивної сторони. 

Злочин  у  кожному  конкретному  випадку  може  бути 
вчинений лише за наявності певної форми вини – умислу 
або необережності. Відомо, що для встановлення форми 
вини  необхідно  визначити,  як  поєднується  свідомість  і 

воля  особи  стосовно  вчиненого,  тих  обставин, що  утво-
рюють  об’єктивну  сторону  злочину.  Але  при  вчиненні 
деяких  злочинів  спостерігається  неоднакове  психічне 
ставлення  суб’єкта  до  діяння  та  його  суспільно  небез-
печних наслідків, тобто в суб’єктивній стороні має місце 
поєднання різних форм вини. Цим зумовлена поява теорії 
змішаної форми вини. На думку її прибічників, таке нео-
днакове психічне  ставлення особи до об’єктивних ознак 
злочину  не  охоплюється  існуючими  поняттями  умислу 
та  необережності  й  утворює  окрему  третю  форму  вини 
[1,  с.  161].  Деякі  з  науковців,  займаючи  крайні  позиції, 
вважають за необхідне видавати кожну з частин єдиного 
психічного  процесу  за  самостійну форму  вини.  Розділя-
ючи  об’єктивну  сторону  злочину  з  матеріальним  скла-
дом на дві частини, такі дослідники пропонують окремо 
з’ясовувати психічне ставлення до діяння і його наслідків 
навіть  у  простих  (некваліфікованих)  складах. Ставлення 
до діяння, на  їх думку,  є умисним, а до наслідків – нео-
бережним;  змішана ж форма вини включає лише окремі 
елементи умислу і необережності та є «єдиним за формою 
і змістом психічним актом, що складається з відносно са-
мостійних компонентів» [2, с. 10]. 

Видається,  що  такий  підхід  не  відповідає  чинному 
кримінальному  законодавству,  яке  передбачає  лише  дві 
форми вини. Вина – це, насамперед, психічне ставлення 
до  вчиненого.  Її  зміст  складає  сукупність  процесів,  що 
відбуваються у психіці  людини під час  вчинення  тих чи 
інших злочинів. Тобто питання, в першу чергу, полягає в 
тому, чи існує змішана форма вини в об’єктивній дійснос-
ті, чи є вона специфічним станом людської психіки. Вчені, 
які підтримують існування змішаної форми вини, на нашу 
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думку, намагаються юридичними конструкціями охопити 
всю безліч можливих життєвих ситуацій, привести  їх до 
певних єдиних стандартів, що є практично неможливим. 
Склад злочину – це юридична конструкція, яка відображає 
типові  закономірності  певних  протиправних  актів  пове-
дінки людини. Так само і суб’єктивна сторона характери-
зує не всю сукупність психічних процесів, які відбувають-
ся у свідомості  і волі особи під час вчинення злочину, а 
лише ставлення до  тих об’єктивних ознак,  які  законода-
вець виокремив як необхідний елемент для встановлення 
підстави  притягнення  до  кримінальної  відповідальності. 
При цьому сукупності психічних ставлень, що утворюють 
зміст вини, не є тотожними під час вчинення різних злочи-
нів і залежать у кожному конкретному випадку від сукуп-
ності  тих об’єктивних ознак,  які  знов-таки  законодавець 
включив у межі складу конкретного злочину. 

Неоднакове  психічне  ставлення  особи  до  різних 
об’єктивних  ознак  складу  злочину,  на  наш  погляд,  не 
утворює окремої форми вини. Умисел і необережність не 
з’єднуються в якісно нову форму вини, а має місце лише 
їх паралельне існування в одному злочині. З огляду на це, 
вважаємо недоцільним застосування термінів «змішана», 
«складна» чи «подвійна» вина, адже така термінологія пе-
редбачає якусь третю форму, відмінну від існуючих двох, 
тому пропонуємо називати такі випадки злочинами з дво-
ма формами вини. 

Паралельне існування двох форм вини характерне для 
суб’єктивної сторони злочинів з особливою законодавчою 
конструкцією. Ця особливість полягає в тому, що поряд з 
основним складом умисного злочину законодавець через 
наявність  і  типовість  (достатню  розповсюдженість)  до-
даткових обставин, які суттєво підвищують суспільну не-
безпечність вчиненого, виокремлює ще й кваліфікований 
склад [3, с. 133]. У якості таких обставин, на нашу думку, 
можуть виступати тільки суспільно небезпечні наслідки. 
При цьому злочин з двома формами вини має місце лише 
тоді, коли психічне ставлення особи до цих кваліфікуючих 
наслідків характеризується необережністю. 

Вважаємо, що паралельне існування двох форм вини у 
кваліфікованих складах злочину можливе лише в разі на-
явності  умислу  як  конструктивного  елементу  основного 
складу злочину та необережності щодо кваліфікуючих на-
слідків. Таке неоднакове ставлення до різних об’єктивних 
ознак  складу  може  мати  місце  у  двох  групах  злочинів. 
До  першої  групи  належать  так  звані  двооб’єктні  злочи-
ни, в яких факт необережного заподіяння шкоди другому 
об’єкту  призводить  до  необхідності  створення  в  рамках 
тієї ж  статті  кваліфікованого  складу  (наприклад,  умисне 
тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потер-
пілого – ч. 2 ст. 121 ККУ; умисне знищення чи пошкоджен-
ня чужого майна, що спричинило загибель людей чи інші 
тяжкі наслідки – ч. 2 ст. 194). Проте зрозуміло, що немає 
ніяких підстав ставити питання про наявність «змішаної» 
чи «подвійної» вини у випадках, коли ставлення до дій і 
цих наслідків виявляється в одній і тій самій формі. Лише 
за наявності умислу щодо тяжких тілесних ушкоджень  і 
необережності щодо смерті вчинене кваліфікуватиметься 
за ч. 2 ст. 121 як умисне тяжке тілесне ушкодження, що 
спричинило  смерть  потерпілого.  Складність  об’єктивної 
сторони  вказаного  злочину  полягає  в  тому, що  передба-
чене законом умисне діяння спричиняє два різних наслід-
ки: первинний (найближчий) – тяжкі тілесні ушкодження 
(ознака об’єктивної сторони основного складу злочину) – 
перебуває у необхідному причинному зв’язку з наслідками 
вторинними (віддаленими, похідними) – смертю потерпі-
лої особи (кваліфікуюча ознака). У цілому цей злочин ви-
знається умисним, бо саме умисне ставлення до діяння і 
найближчого  наслідку  визначає  спрямованість  злочину, 
адже ступінь суспільної небезпечності тих діянь та наслід-
ків, яких бажав чи свідомо допускав суб’єкт (тяжкі тілесні 
ушкодження), є настільки високим і значним, що вчинене 

вже навіть за відсутності похідних наслідків  (смерть по-
терпілого) визнається злочином.

До другої групи злочинів з двома формами вини нале-
жать кваліфіковані види злочинів із формальним складом, у 
яких посилення караності зумовлене настанням певних на-
слідків (наприклад, захоплення або тримання особи як за-
ручника, що спричинило тяжкі наслідки – ч. 2 ст. 147 КК). 
У цих злочинах основний склад є формальним, а кваліфіко-
ваний утворюється за рахунок наслідків, що настали з нео-
бережності. Для злочинів цього типу характерне паралель-
не існування умислу щодо злочинних дій (бездіяльності) та 
необережності стосовно кваліфікуючих наслідків. 

У цілому злочини з двома формами вини слід визнава-
ти умисними,  бо  саме умисне  ставлення до діяння  і  най-
ближчою наслідку (для першої групи) чи до самого діяння 
(для  другої)  вже  визнається  законодавцем  достатнім  для 
притягнення до кримінальної відповідальності. Це, у свою 
чергу,  виключає  можливість  застосування  певних  пільго-
вих інститутів кримінального права до осіб, що їх вчини-
ли.  Так,  наприклад,  до  засудженого  за  вчинення  злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (тяжкі тілесні ушкодження, 
що  спричинили  смерть  потерпілого),  умовно-дострокове 
звільнення  від  відбування  покарання  може  бути  застосо-
ване тільки після фактичного відбуття ним не менше двох 
третин строку покарання  (як  за умисний тяжкий злочин). 
Якщо ж злочини з двома формами вини у цілому визнавати 
необережними, то можлива ситуація, коли навіть настання 
більш  тяжких  наслідків  дозволить  застосовувати  пільгові 
умови при  звільненні  від  відповідальності,  звільненні  від 
покарання та його відбування тощо. Дійсно, парадоксаль-
ною виглядала б ситуація, коли особу, що заподіяла неква-
ліфіковане умисне тяжке тілесне ушкодження, можна було 
б звільнити після відбуття нею двох третин основного по-
карання, тоді як якщо таке тяжке тілесне ушкодження через 
необережність ще й викликало смерть потерпілого – після 
відбуття лише половини призначеного судом покарання. 

Крім  цього,  специфікою  злочинів  із  двома  формами 
вини  є  також  те, що  в  них  неможлива  наявність  стадій. 
Такі  злочини  завжди  можуть  бути  тільки  закінченими. 
Адже практично неможливим є готування до, наприклад, 
умисного  знищення  чужого  майна,  що  має  з  необереж-
ності  спричинити  загибель людей. Чи  то  замах на  спри-
чинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що має 
знов-таки через необережність спричинити смерть потер-
пілого. Неможливість наявності стадії в злочинах із двома 
формами вини зумовлена як раз необережним ставленням 
до кваліфікуючих наслідків. 

Учені, що наполягають на  існуванні  змішаної форми 
вини, посилаються на особливу конструкцію тих злочинів, 
у яких діяння саме по собі, без настання суспільно небез-
печних наслідків є дисциплінарним або адміністративним 
правопорушенням, а злочинним воно стає тільки за умови, 
що перебуває у причинному зв’язку з необережними на-
слідками. Зазначаючи, що психічне ставлення особи у цих 
випадках характеризується умислом до діяння і необереж-
ністю до наслідків, що настали, вони пропонують у будь-
яких злочинах пов’язаних із порушенням певних правил, 
окремо  встановлювати форму  вини  стосовно  самого  по-
рушення і окремо – щодо його наслідків. Уявляється, що 
намагання розірвати ставлення до діяння і до наслідків за 
таких умов є штучним і навряд чи цілком обґрунтованим. 
На наш погляд, не можна характеризувати психічне став-
лення особи як «умисне», ґрунтуючись на ставленні тіль-
ки до діяння. Протилежний підхід, на нашу думку, засно-
ваний на змішуванні категорій «свідомого» й «умисного» 
ставлення. На відміну від домінуючої в науці криміналь-
ного права позиції, ми підтримуємо позицію тих учених, 
які вказують, що інтелектуальний момент самовпевненос-
ті характеризується усвідомленням винним суспільно не-
безпечного характеру діяння [4, с. 56]. Із тексту самої ч. 2 
ст. 25 КК випливає, що злочинна самовпевненість наявна 
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за  умови,  якщо  особа  передбачала  можливість  настання 
суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або без-
діяльності),  але  легковажно  розраховувала  на  їх  відвер-
нення. Якщо ж особа передбачає можливі наслідки саме 
свого діяння, то як вона може не передбачати й суспільно 
небезпечний характер діяння, яке до таких наслідків має 
призвести? Видається, що  висновок  про  наявність  лише 
абстрактного  передбачення  суспільної  небезпечності  та-
кого діяння за злочинної самовпевненості повною мірою 
не  відповідає  ні  букві  кримінального  закону,  ні  природі 
людської психіки. Зважаючи на вищевикладене, уявляєть-
ся, що ні змішаної вини, ні злочину з двома формами у ви-
падках, коли вчинене діяння саме по собі є адміністратив-
ним/дисциплінарним правопорушенням, а стає злочином 
лише за умови приєднання необережних наслідків, немає, 
а  психічне  ставлення  особи  цілком  охоплюється форму-
лою злочинної самовпевненості.

Окремого розгляду заслуговує позиція про те, що змі-
шану форму  вини може  утворювати  не  лише  різне  став-
лення до діяння і кваліфікуючих наслідків, а й до діяння й 
інших ознак об’єктивної сторони: способу, місця, часу, об-
становки тощо. Знову ж таки, розриваючи об’єктивну сто-
рону на частини, дослідники, що її підтримують, пропону-
ють встановлювати форму вини не тільки окремо до діяння 
і  наслідків,  а  й  стосовно  цих  інших  ознак.  Прибічники 
такої позиції  зазначають, що для кваліфікації  за статтею, 
в якій основний склад злочину є умисним, а кваліфікова-
ний формулюється законодавцем за рахунок певних інших 
об’єктивних ознак (у першу чергу, віку чи стану потерпі-
лого),  достатньо  навіть  необережного  до  них  ставлення. 
Так,  на  погляд  деяких  учених,  підстави  для  кваліфікації, 
наприклад, за ч. 3 ст. 152 КК (зґвалтування неповнолітньої 
чи неповнолітнього) наявні не лише тоді, коли винний знав 
чи свідомо допускав факт насильницьких статевих зносин 
саме з неповнолітньою особою, а й у тому разі, коли він 
хоча і не знав (свідомо не допускав), але міг і повинен був 
передбачити наявність цих ознак. Така позиція підтримана 
і Пленумом ВСУ у цілій низці постанов. Так, у п. 10 по-
станови від 30 травня 2008 р. № 5 «Про судову практику 
у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи» зазначається, що кримінальна від-
повідальність за вчинення зґвалтування неповнолітньої чи 
малолітньої  особи  або  насильницького  задоволення  ста-
тевої  пристрасті  неприродним  способом щодо  такої  осо-
би настає не тільки за умови, якщо винна особа усвідом-
лювала (достовірно знала чи припускала), що вчиняє такі 
дії щодо неповнолітньої  або малолітньої  особи,  а  й  тоді, 
коли вона (винна особа) повинна була і могла це усвідом-
лювати. Аналогічна позиція міститься і в п. 4 ППВСУ № 
2 від 27 лютого 2004 р. «Про застосування судами законо-
давства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у 
злочинну чи  іншу антигромадську діяльність», де, прямо 
вказуючи на те, що втягнення неповнолітнього у злочинну 
чи антигромадську діяльність може бути здійснене лише з 
прямим умислом, Пленум Верховного Суду України, тим 
не менш,  з  невідомих підстав допускає  кримінальну  від-

повідальність за цей злочин і за умови, коли винний хоча й 
не усвідомлював факт неповноліття втягуваної особи, але 
повинен був або міг про це  знати. Вважаємо за доцільне 
погодитись  із  думкою  про  те,  що  такий  підхід  призведе 
до об’єктивного ставлення у провину, оскільки дозволить 
інкримінувати особі при вчиненні умисного злочину такі 
його обставини, які нею не усвідомлювались, навіть у тих 
випадках, коли від цих обставин залежить не тільки поси-
лення відповідальності за вчинене, а й взагалі вирішення 
питання про злочинність діяння [5, с. 50].

На наш погляд, законодавець, формулюючи визначен-
ня поняття вини як «ставлення до вчинюваного діяння», 
має на увазі психічне ставлення особи і до ознак, які харак-
теризують таке діяння: способу, місця, часу та обстановки, 
знарядь і засобів його вчинення, а також об’єкту, якому за-
подіюється шкода,  та  його  ознак  (предмету,  потерпілого 
тощо). А під «ставленням до наслідків», відповідно, став-
лення  і  до причинного  зв’язку між діянням  та  наслідка-
ми. Тобто в межах складу злочину певне ставлення до так 
званих обов’язкових «об’єктивних» елементів (не лише до 
діяння та наслідків) традиційно утворює конкретний зміст 
вини [6, с. 41]. З огляду на наведене, в умисних злочинах 
особа має усвідомлювати не лише суспільно небезпечний 
характер свого діяння (дії чи бездіяльності), а й наявність 
інших  об’єктивних  ознак  вчиненого,  які  в  конкретно-
му складі злочину віднесені до його обов’язкових ознак. 
Вказане  правило  має  застосовуватись  в  усіх  випадках 
вчинення умисних злочинів, якщо законодавець прямо не 
вказав на можливість необережного ставлення до певних 
об’єктивних ознак діяння. Показовою у вирішенні окрес-
леної проблеми є ч. 2 ст. 11 КК Грузії, де  зазначено, що 
інші ознаки (крім наслідку), за рахунок яких виокремлено 
кваліфікований  склад,  ставляться  у  провину  особі  лише 
тоді, коли вони охоплювались її умислом.

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо що злочин із 
двома формами вини має місце лише у разі, коли законодав-
цем передбачена особлива юридична конструкція (настання 
більш тяжких наслідків враховується як кваліфікуюча озна-
ка складу) та наявне необережне ставлення до відповідних 
кваліфікуючих  наслідків.  Усі  інші  випадки  охоплюються 
вже існуючими поняттями умислу та необережності. Слід 
зазначити, що кримінальне законодавство України, перед-
бачивши в нормах Особливої частини можливість вчинен-
ня злочинів із двома формами вини, не вирішило питання 
про остаточне визначення форми вини у таких злочинах в 
нормах Загальної частини КК, що видається доречним. По-
казовим у цьому аспекті є КК Грузії, у ч. 1 ст. 11 якого вказу-
ється, що, якщо кримінальний закон передбачає посилення 
покарання  за  умисний  злочин  через  настання  супутнього 
наслідку, який не охоплювався умислом винного, таке поси-
лення можливе лише за умови необережного ставлення до 
цього наслідку. У цілому ж такий злочин визнається умис-
ним [7, с. 90]. Вбачається, що включення до ККУ подібної 
норми усунуло б неоднозначне застосування закону і дало 
б змогу уникнути проблем, які виникають у сьогоднішній 
практиці кваліфікації злочинів із двома формами вини. 
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СУД ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ КАЗАХСТАНУ ТА ГРУЗІЇ 
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аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

Львівський національний університет імені Івана Франка

Стаття присвячена аналізу діяльності суду присяжних у кримінальному провадженні Казахстану та Грузії. Досліджено вимоги до 
присяжних, порядок їх відбору, особливості діяльності головуючого судді перед присяжними. Зроблено висновок, що Грузія і Казахстан у 
різні періоди запровадили суд присяжних для розгляду кримінальних справ про тяжкі злочини, але кожна з країн обрала власну модель 
суду присяжних. Грузія запозичила американську модель суду присяжних, а Казахстан –  змішану модель суду присяжних. Враховуючи 
невеликий час функціонування суду присяжних у цих країнах практика ще не сформувала об’єктивної картини ефективності суду при-
сяжних, однак існуючі моделі цього суду є корисними для українського законодавця з метою приведення вітчизняного суду присяжних до 
класичної моделі суду присяжних. Водночас закріплення чітких процедур добору присяжних дозволяє сторонам кримінального процесу 
здійснити ефективний відбір членів суду присяжних, забезпечує громадянам право на участь у правосудді, а обвинуваченому –  право 
на справедливий розгляд безстороннім судом.

Ключові слова: присяжні, відбір присяжних, вердикт, реєстр присяжних.

Волоско И.Р. / СУД ПРИСЯЖНЫХ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ КАЗАХСТАНА И ГРУЗИИ / Львовский национальный универси-
тет имени Ивана Франко, Украина

Статья посвящена анализу деятельности суда присяжных в уголовном производстве Казахстана и Грузии. Исследованы требования 
к присяжным, порядок их отбора, особенности деятельности судьи перед присяжными. Сделан вывод, что Грузия и Казахстан в разные 
периоды ввели суд присяжных для рассмотрения уголовных дел о тяжких преступлениях, но каждая из стран выбрала собственную мо-
дель суда присяжных. Грузия заимствовала американскую модель суда присяжных, а Казахстан –  смешанную модель суда присяжных. 
Учитывая небольшое время функционирования суда присяжных в этих странах практика еще не сформировала объективной картины 
эффективности суда присяжных, однако существующие модели этого суда являются полезными для украинского законодателя с целью 
приведения отечественного суда присяжных к классической модели суда присяжных. В то же время закрепление четких процедур от-
бора присяжных позволяет сторонам уголовного процесса осуществить эффективный отбор членов суда присяжных, обеспечивает 
гражданам право на участие в правосудии, а обвиняемому –  право на справедливое разбирательство беспристрастным судом.

Ключевые слова: присяжные, отбор присяжных, вердикт, реестр присяжных.

Volosko I.R. / JURY TRIAL IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF KAZAKHSTAN AND GEORGIA / Ivan Franko National University  
of Lviv, Ukrainе

The article is dedicated to the analysis of the jury court functioning in the criminal procedure of Kazakhstan and Georgia. The requirements 
for the jury, procedure of the jury selection, and the peculiarities of the president judge activity in front of the jury are researched.

In Kazakhstan criminal case hearing is conducted by one judge and ten juries considering crimes which can be punished by death penalty 
or imprisonment for life, on the accused solicitation. In Georgia the jury trial consists of 12 principal juries and 2 reserve juries. The jury trial shall 
comprise at least 6 juries in cases on average degree crimes, at least 8 –  in cases on heavy degree crimes, at least ten –  in treason cases. 

It is concluded that Georgia and Kazakhstan have in different times introduced the jury trial on hearing cases on heavy degree crimes, but 
each country has chosen its own model of the jury trial. Georgia borrowed American model of the jury trial and Kazakhstan mixed model of the 
jury trial. Considering short time of the jury trial functioning in these countries the practice hasn’t yet elaborated objective pattern of the jury trial 
effectiveness, but the existing models of this trial shall be useful for Ukrainian legislator with the aim of approximating our jury trial to the classical 
model of the jury trial. Simultaneously, provision of the definite procedures of the jury selection allows parties to the criminal procedure conduct 
effective selection of the jury trial members, ensure peoples right in the participation in justice administration as well as the accused right to the 
fair trial by the impartial court.

Key words: jury, selection of jury, verdict, registry of jury.

Суд присяжних в Україні, запроваджений новим КПК 
України, продовжив радянську традицію участі народних 
засідателів  у  кримінальному  провадженні,  назвавши  їх 
«присяжними».  Потреба  реформування  суду  присяжних 
виникає  із  метою  розширення  змагальності  в  ході  судо-
вого  розгляду  та ширшого  забезпечення  участі  народу  в 
кримінальному  судочинстві.  У  зв’язку  з  цим  доцільним 
видається дослідити досвід  інших пострадянських країн 
щодо діяльності суду присяжних.

Метою статті є дослідження суду присяжних у Казах-
стані  та  Грузії,  виокремлення  його  ознак,  особливостей 
відбору та повноважень присяжних в цих країнах та ви-
значення  можливості  імплементації  їх  досвіду  у  кримі-
нальне провадження України.

Спочатку розглянемо діяльність суду присяжних у Ка-
захстані. Суд присяжних у Казахстані був запроваджений 

із введенням в дію з 01 січня 2007 року Закону Республі-
ки Казахстан «Про присяжних засідателів» [1], яким було 
внесено відповідні зміни у КПК Казахстану. Новий КПК 
Казахстану  [2], який вступив у дію з 01 січня 2015 року 
остаточно  закріпив  казахську  модель  суду  присяжних  із 
властивими їй перевагами та недоліками.

Відповідно  до  ст.  52  КПК Казахстану  у  справах  про 
злочини, за вчинення яких кримінальним законом перед-
бачена смертна кара або довічне позбавлення волі, за кло-
потанням  обвинуваченого  розгляд  кримінальної  справи 
здійснюється у складі одного судді і десяти присяжних за-
сідателів, за винятком справ про військові злочини, скоєні 
у воєнний час або бойовій обстановці. 

При ознайомленні підозрюваного з усіма матеріалами 
справи після закінчення проведення слідчих дій особа, яка 
здійснює досудове розслідування, зобов’язана роз’яснити 
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йому право клопотати про розгляд справи судом за учас-
тю присяжних, а також правові наслідки задоволення та-
кого клопотання,  включаючи особливості оскарження та 
розгляду  скарг  на  вироки  суду  за  участю присяжних  за-
сідателів. Попереднє слухання проводиться одноособово 
суддею з обов’язковою участю підсудних, у тому числі  і 
тих, яким не належить право на розгляд справи за учас-
тю присяжних засідателів та їхніх захисників. Якщо під-
судний заявив клопотання про розгляд справи за участю 
присяжних  засідателів  або  підтвердив  раніше  заявлене 
про це клопотання в постанові про призначення судового 
засідання, суддя вказує, що справа буде розглянута судом 
за участю присяжних засідателів, і визначає кількість кан-
дидатів  у  присяжні  засідателі,  які  підлягають  виклику  в 
дане судове засідання, число яких повинно бути не менше 
двадцяти п’яти.

Після  винесення  постанови  про  призначення  справи 
до судового розгляду судом за участю присяжних засідате-
лів суддя дає розпорядження секретарю судового засідан-
ня про забезпечення явки в судове засідання кандидатів у 
присяжні засідателі, число яких зазначено в постанові, для 
відбору їх у присяжні засідателі. Після призначення голов-
ного  судового  розгляду  за  розпорядженням  головуючого 
секретар судового засідання проводить попередню випад-
кову вибірку кандидатів у присяжні засідателі з основного 
та запасного (річних) списків присяжних засідателів. Кан-
дидатам у присяжні засідателі, включеним до попередньо-
го списку, не пізніше ніж за сім діб до початку судового 
розгляду  вручається  повідомлення  із  зазначенням  дати  і 
часу прибуття до суду.

Відбір присяжних засідателів з числа кандидатів скла-
дається з наступних етапів:

1)  звільнення  головуючим  кандидатів  у  присяжні  за-
сідателі від участі у розгляді справи;

2) вирішення питань про самовідвід;
3) вирішення питань про відводи;
4) невмотивовані відводи кандидатів у присяжні засі-

дателі.
Якщо в результаті відбору кандидатів для участі в су-

довому засіданні залишилося більше сімнадцяти кандида-
тів у присяжні засідателі, головуючий оголошує кількість 
кандидатів  у  присяжні  засідателі,  які  залишились,  після 
чого  опускає  в  урну  квитки  із  зазначенням  їх  прізвищ, 
перемішує квитки і витягує з неї стільки квитків, скільки 
необхідно, щоб в урні залишилося сімнадцять кандидатів 
у присяжні. Після цього головуючий передає квитки із за-
значенням прізвищ кандидатів у присяжні засідателі для 
заявлення  державним  обвинувачем,  а  також  підсудним  і 
(або) його захисником невмотивованих відводів, в резуль-
таті  яких  повинно  залишитися  дванадцять  кандидатів  у 
присяжні засідателі. Якщо у справі бере участь один під-
судний, невмотивований відвід двох кандидатів у присяж-
ні засідателі провадиться державним обвинувачем, а потім 
трьох кандидатів у присяжні засідателі –  підсудним і (або) 
його захисником.

Кандидатам у присяжні засідателі може бути заявлено 
відвід державним обвинувачем, підсудним або його захис-
ником без зазначення мотивів відводу шляхом написання 
на квитках із зазначенням прізвищ кандидатів у присяжні 
засідателі слова «відведений», підтвердженого підписом. 
Підсудний має право доручити  своєму  захисникові  здій-
снення права на відвід кандидатів у присяжні засідателі. 
Якщо підсудний відмовляється від свого права на відвід 
кандидатів у присяжні засідателі, то захисник без його зго-
ди не вправі самостійно брати участь у відводі кандидатів 
у присяжні засідателі.

Квитки  із  зазначенням  прізвищ  невмотивовано  від-
ведених  сторонами кандидатів  у присяжні  засідателі  до-
лучаються до матеріалів справи. Колегія присяжних засі-
дателів, яка розглядає справу в суді, утворюється шляхом 
жеребкування  у  складі  десяти  присяжних  засідателів 

основного  складу  (утворюють  склад  колегії  присяжних 
засідателів)  і  двох  запасних. Для  утворення  колегії  при-
сяжних засідателів головуючий опускає в урну квитки із 
зазначенням прізвищ невідведених кандидатів у присяжні 
засідателі,  перемішує  їх  і  по  одному  виймає  дванадцять 
квитків.  Перші  десять  відібраних шляхом жеребкування 
присяжних засідателів вважаються присяжними засідате-
лями основного складу, а два останніх –  запасними.

Присяжні засідателі через головуючого можуть задава-
ти питання підсудному, потерпілому, свідкам і експертам 
після того, як ці особи будуть допитані сторонами. Питан-
ня викладаються присяжними засідателями в письмовому 
вигляді і подаються головуючому. Головуючий має право 
відхилити питання, які він вважатиме такими, що не ма-
ють стосунку до справи, а також носять навідний або об-
разливий характер, оголосивши мотиви своєї відмови при-
сяжному засідателю, який поставив питання.

Після закінчення судового слідства суд за участю при-
сяжних засідателів переходить до заслуховування дебатів 
сторін. Дебати сторін у суді за участю присяжних засіда-
телів складаються з двох частин. Перша частина дебатів 
складається з промов державного обвинувача, потерпіло-
го, захисника  і підсудного, які викладають свої позиції з 
приводу  доведеності  чи  недоведеності  вини  підсудного. 
Друга  частина  дебатів  складається  з  промов державного 
обвинувача,  а  також  потерпілого,  цивільного  позивача  і 
відповідача  або  їх  представників,  захисника  і  підсудно-
го, в яких викладаються позиції з питань кваліфікації дій 
підсудного,  призначення  покарання,  цивільного  позову. 
Друга частина дебатів проводиться без участі присяжних 
засідателів.

На час обговорення та формулювання питань присяж-
ні засідателі видаляються із залу судового засідання. Сто-
рони мають право висловити свої зауваження щодо змісту 
і формулювання питань і внести пропозиції про постанов-
ку нових питань. Головуючий із урахуванням результатів 
судового  слідства,  дебатів  сторін формулює у письмово-
му вигляді питання,  які підлягають вирішенню суддею  і 
присяжними засідателями в нарадчій кімнаті, зачитує їх і 
передає сторонам. З урахуванням зауважень і пропозицій 
сторін  головуючий  у  нарадчій  кімнаті  остаточно форму-
лює питання, які підлягають вирішенню судом за участю 
присяжних засідателів, вносить їх в питальний лист і під-
писує його.

Питальний лист оголошується в присутності присяж-
них засідателів і сторін. Після цього зміна формулювання 
питань, виключення питань з питального листа, включен-
ня до нього нових питань не допускаються.

Щодо кожного з діянь, у вчиненні яких обвинувачуєть-
ся підсудний, ставиться три основні питання:

1) чи доведено, що діяння мало місце;
2) чи доведено, що це діяння вчинив підсудний;
3) чи винен підсудний у вчиненні цього діяння.
Після основного питання про винність підсудного мо-

жуть  ставитися  окремі  питання  про  такі  обставини,  які 
збільшують або зменшують ступінь винуватості або змі-
нюють її характер, тягнуть за собою звільнення підсудного 
від відповідальності. У необхідних випадках окремо став-
ляться також питання про ступінь здійснення злочинного 
наміру, причини, в силу яких діяння не було доведено до 
кінця, ступінь і характер співучасті кожного з підсудних у 
вчиненні злочину. Допускаються питання, що дозволяють 
встановити винність підсудного у вчиненні менш тяжкого 
злочину, якщо цим не порушується його право на захист.

Головуючий керує нарадою присяжних засідателів, по-
слідовно ставить на обговорення питання, що підлягають 
вирішенню,  проводить  голосування  за  відповідями  і  веде 
підрахунок голосів. У нарадчій кімнаті присяжні засідателі 
вправі  отримувати  від  головуючого  роз’яснення  по  вини-
клих у них неясностях у зв’язку з поставленими питання-
ми. Голосування по основних питаннях проводиться пись-
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мово. Суддя і присяжні засідателі не вправі утриматися від 
голосування. Голоси судді та присяжних засідателів рівні. 
Суддя  і  присяжні  засідателі  отримують  для  голосування 
чистий бюлетень зі штампом суду за кількістю підсудних, 
в  якому містяться  питання  з  незаповненими  графами для 
відповіді  і  наступні  слова:  «За  своєю честю,  совістю  і  за 
внутрішнім переконанням мій висновок ...». Забезпечуючи 
таємницю, кожен з них пише в бюлетені відповідь на кожне 
питання, поставлене в питальному аркуші. Відповідь має 
являти собою стверджувальне «так» або негативне «ні»  з 
обов’язковим пояснювальним  словом  або  словосполучен-
ням, що розкриває сутність відповіді («так, доведено», «ні, 
не доведено», «так, винен», «ні, не винен»). Суддя і присяж-
ні  засідателі  опускають  свої  бюлетені  в  урну  для  голосу-
вання. У такому ж порядку присяжні засідателі голосують 
послідовно по кожному з поставлених питань у питальному 
аркуші. Після закінчення голосування окремо по кожному з 
поставлених питань головуючий розкриває урну і підрахо-
вує голоси кожного бюлетеня в присутності присяжних за-
сідателів, результат підрахунку голосів негайно записується 
навпроти кожного з  трьох основних питань,  зазначених у 
питальному аркуші.

У разі, якщо відповідь на попереднє питання виклю-
чає необхідність відповідати на подальше питання, голо-
вуючий за згодою більшості присяжних засідателів вписує 
після нього слова «без відповіді».

Обвинувальний вердикт вважається прийнятим, якщо 
за позитивні відповіді на кожне з трьох питань, проголо-
сувала  більшість  голосуючих. Виправдувальний  вердикт 
вважається  прийнятим,  якщо  за  негативну  відповідь  на 
будь-яке  з  поставлених  основних  питань  проголосувало 
шість і більше голосуючих.

У  разі  якщо  питання  про  вину  підсудного  вирішено 
позитивно, то суддя вирішує питання про те, чи є діяння 
злочином і яким саме кримінальним законом воно перед-
бачене  (стаття,  частина,  пункт),  а  також  роз’яснює  при-
сяжним засідателям, які заходи покарання передбачені за 
ці діяння.

Якщо  вирок,  постановлений  у  справі,  розглянутій  за 
участю  присяжних  засідателів,  скасований  з  направлен-
ням справи на новий розгляд зі стадії призначення голов-
ного  судового  розгляду,  суд  при  новому  розгляді  справи 
проводить попереднє слухання справи і в залежності від 
волевиявлення  підсудного  приймає  рішення  про  новий 
розгляд справи за участю присяжних засідателів або без їх 
участі. Якщо первинний вирок скасовано з направленням 
на новий судовий розгляд зі стадії проведення головного 
судового  розгляду,  суд  призначає  головний  судовий  роз-
гляд, проводить формування нової лави присяжних засіда-
телів і розглядає справу в загальному порядку.

Тепер проаналізуємо діяльність суду присяжних в Гру-
зії. Відповідно до ст. 27 КПК Грузії суд присяжних засіда-
телів складається  з 12 основних  засідателів  і 2  запасних 
засідателів  [3]. У  складі  суду присяжних  засідателів має 
бути не менше шести засідателів у справах про злочини, 
що  належать  до  категорії  середньої  тяжкості,  не  менше 
восьми –  у справах про злочини, що належать до категорії 
тяжких, не менше десяти –  у справах про злочини, що на-
лежать до категорії особливо тяжких.

Важливою  гарантією  забезпечення  безпеки  присяжних 
засідателів є норма, закріплена в ч. 6 ст. 182 КПК Грузії, згід-
но якої, якщо в судовому засіданні беруть участь присяжні 
засідателі, то фотозйомка, кіно-, відео-, аудіозапис і трансля-
ція засідання в ефір повинні здійснюватися без зйомки при-
сяжних засідателів, розголошення відомостей про їх особу, 
зовнішніх ознак або інших персональних даних.

Процедура  добору  присяжних  полягає  у  тому,  що  у 
судовому засіданні з відбору присяжних засідателів суддя 
з  єдиного  списку  громадян,  які  досягли  18  років,  заслу-
хавши  думки  сторін,  за  принципом  випадкової  вибірки 
складає список кандидатів у присяжні засідателі у складі 

не менше, ніж 100 осіб. Кандидатам у присяжні засідате-
лі в розумний строк до засідання з відбору засідателів на 
адресу  за  місцем  проживання  направляється  затвердже-
ний суддею опитувальник. Кандидат у присяжні засідате-
лі зобов’язаний відповісти на питання в строк, вказаний в 
опитувальнику. Опитувальник затверджується суддею на 
підставі наради зі сторонами.

Сторона  провадження має  право  заявити  клопотання 
про відвід кандидата в засідателі. Право на відвід спочатку 
здійснює сторона обвинувачення, а потім –  сторона захис-
ту. Суддя перевіряє всі обставини, що можуть стати під-
ставою для відводу (самовідводу) кандидата в засідателі, 
і надає сторонам можливість поставити питання кандида-
ту в засідателі і подати додаткові матеріали щодо відводу. 
Суддя  має  право  вимагати  від  сторін  попереднього  по-
дання йому для ознайомлення питань, які вони мають на-
мір задати кандидатам в засідателі; однак, це не обмежує 
можливість сторін ставити уточнюючі питання. Кандидат 
в засідателі зобов’язаний дати правильні і вичерпні відпо-
віді на поставлені йому запитання, надати іншу необхідну 
інформацію, що стосується його особи та участі у справі, 
що розглядається, а також про всі обставини, які можуть 
перешкоджати  йому  в  об’єктивному  та  неупередженому 
розгляді справи.

Питання, що задаються кандидату в засідателі, не по-
винні  порушувати  його  особисту,  професійну  або  (і)  ко-
мерційну таємницю, за винятком випадків, коли це необ-
хідно  для  інтересів  правосуддя.  Зазначена  інформація 
може бути витребувана у кандидатів в засідателі тільки за 
наявності обґрунтованої вимоги сторони. Якщо розголо-
шення  зазначеної  інформації  може  завдати  непоправної 
шкоди його інтересам, кандидат в засідателі надає інфор-
мацію тільки безпосередньо головуючому у засіданні.

Невмотивовані  відводи  не  можуть  заявлятись  таким 
чином, щоб мала місце дискримінація кандидатів у  засі-
дателі за ознакою раси, кольору шкіри, мови, статі, пере-
конань,  світогляду,  політичних  поглядів,  членства  в  яко-
му-небудь об’єднанні,  етнічної,  культурної  та  соціальної 
належності,  походження,  сімейного,  майнового  стану, 
місця проживання, стану здоров’я, способу життя, місця 
народження, віку або будь-яких інших ознак.

Після  заявлення відводів кандидатів у  засідателі два-
надцятьох  кандидатів  головуючий  у  засіданні  призначає 
присяжними засідателями, а двох –  в якості запасних засі-
дателів. Суддя, виходячи зі складності справи, вправі при-
йняти рішення про затвердження більшої кількості запас-
них засідателів. Запасний засідатель присутній впродовж 
судового розгляду та в нарадчій кімнаті. Запасний засіда-
тель не має права висловлювати власну думку, впливати 
на присяжних засідателів або брати участь у голосуванні.

Головуючий  у  засіданні  вправі  в  короткій  формі 
роз’яснити присяжним засідателям до видалення в нарад-
чу  кімнату  порядок  оцінки  всіх  розглянутих  у  засіданні 
доказів. У процесі роз’яснень головуючому забороняється 
в  будь-якій формі  висловлювати  свою  особисту  думку  з 
питань, вирішення яких належить до компетенції присяж-
них засідателів.

Після цього головуючий у засіданні роз’яснює присяж-
ним засідателям:

– зміст обвинувачення та його правові підстави;
– порядок оцінки доказів;
–  поняття  презумпції  невинуватості,  а  також  те,  що 

будь-які сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого;
– що обвинувальний вердикт повинен ґрунтуватися на 

законі  і сукупності досліджених в процесі судового засі-
дання доказів;

– що в ході засідання вони мають право вести записи і 
користуватися ними;

– що вердикт повинен ґрунтуватися тільки на доказах, 
досліджених у ході  судового процесу, що жоден  із дока-
зів не повинний бути взятий до уваги за вказівкою іншої 
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особи, що вердикт не повинен бути винесений на підставі 
припущення або з використанням недопустимих доказів;

–  порядок  винесення  вердикту  по  кожному 
пред’явленому обвинуваченню;

–  що  на  голосування  спочатку  ставиться  виправду-
вальний вердикт за всіма пред’явленими звинуваченнями. 
У разі неприйняття вердикту на голосування ставиться об-
винувальний вердикт у зростаючій послідовності, що від-
повідає тяжкості обвинувачення;

– що вони повинні підписати тільки одну з представ-
лених по кожному звинуваченню форм вердикту –  форму 
виправдувального або обвинувального вердикту.

Головуючий у  засіданні  закінчує роз’яснення нагаду-
ванням  присяжним  засідателям  про  дану  ними  присягу. 
Заслухавши роз’яснення головуючого, присяжні засідате-
лі вправі у письмовій формі задати головуючому додатко-
ві  запитання. Отримавши роз’яснення головуючого у  за-
сіданні,  присяжні  засідателі  видаляються  для  винесення 
вердикту у нарадчу кімнату. Ніхто, крім присяжних  і  за-
пасних засідателів, не вправі перебувати у нарадчій кім-
наті і яким-небудь чином впливати на вердикт присяжних 
засідателів.

Старшина  засідателів  після  розгляду  справи  присяж-
ними  засідателями  послідовно  ставить  кожне  питання 
на  відкрите  голосування  в  черговості  та  формулюванні, 
визначеній  головуючим  у  засіданні.  Спочатку  ставиться 
на  голосування  виправдувальний  вердикт  за  всіма  обви-
нуваченнями. У разі  неприйняття  вердикту  ставиться на 
голосування  обвинувальний  вердикт  у  наростаючій  по-
слідовності,  що  відповідає  тяжкості  обвинувачення.  Ко-
жен присяжний засідатель висловлює своє позитивне або 
негативне  ставлення  до  питання.  Присяжний  засідатель 
не  вправі  утримуватися  від  голосування. Присяжний  за-
сідатель  зобов’язаний  негайно  повідомити  суддю,  якщо 
хто-небудь  із  засідателів  утримується  від  голосування, 
ігнорує вказівку судді, бере до уваги докази, які не дослі-
джувалися  в  суді,  висловлює  явну  упередженість  або  (і) 
іншим чином явно порушує закон. У цьому випадку суддя 
зобов’язаний  зробити  присяжному  засідателю  поперед-
ження і в разі повторного порушення усунути його. Суд-
дя  також має  право  з  тієї ж  підставі  розпустити  повний 
склад присяжних засідателів і призначити дату засідання 
з відбору нового складу присяжних засідателів. Присяжні 
засідателі голосують в порядку їх черговості у списку засі-
дателів. Старшина засідателів голосує останнім і підбиває 
загальні підсумки голосування.

Суд присяжних засідателів приймає рішення щодо фак-
тичних обставин справи на підставі рішень і роз’яснень з 
правових питань, отриманих від головуючого у засіданні. 
Присяжні засідателі повинні вирішити питання невинува-
тості або винуватості по кожному з пред’явлених обвину-
вачень.

Присяжні  засідателі  приймають  вердикт  одноголос-
но. Якщо суд присяжних засідателів протягом 3 годин не 
зможе прийняти одноголосне рішення, рішення протягом 
6 наступних годин приймається наступною більшістю го-
лосів: 

– якщо суд присяжних засідателів складається не мен-
ше ніж з 11 присяжних засідателів, вердикт приймається 
8 голосами; 

–  якщо  суд  присяжних  засідателів  складається  з  10 
присяжних засідателів, вердикт приймається 7 голосами; 

– якщо суд присяжних засідателів складається з 9 при-
сяжних засідателів, вердикт приймається 6 голосами; 

– якщо суд присяжних засідателів складається з 8 при-
сяжних засідателів, вердикт приймається 5 голосами; 

–  якщо  суд  присяжних  засідателів  складається  з  7 
або 6 присяжних засідателів, вердикт приймається 4 го-
лосами. 

Головуючий у засіданні вправі скасувати обвинуваль-
ний вердикт суду присяжних засідателів і призначити дату 
засідання з відбору нового складу присяжних засідателів, 
якщо  зазначений  вердикт  явно  суперечить  сукупності 
доказів, безпідставний  і скасування обвинувального вер-
дикту є єдиним засобом відправлення справедливого пра-
восуддя.  Головуючий  в  засіданні  не  вправі  скасовувати 
вердикт з тих підстав, що він не згоден з оцінкою присяж-
ними  засідателями  правдивості  показань  свідка  або  зна-
чення якогось доказу. Виправдувальний вирок, винесений 
судом присяжних засідателів, є остаточним і оскарженню 
не підлягає.

Грузія  і  Казахстан  у  різні  періоди  запровадили  суд 
присяжних  для  розгляду  кримінальних  справ  про  тяж-
кі злочини, але кожна з країн обрала власну модель суду 
присяжних. Грузія запозичила американську модель суду 
присяжних, а Казахстан –  змішану модель суду присяж-
них.  Враховуючи  невеликий  час  функціонування  суду 
присяжних  у  цих  країнах,  практика  ще  не  сформувала 
об’єктивної картини ефективності суду присяжних, однак 
існуючі моделі цього суду є корисними для українського 
законодавця, з метою приведення вітчизняного суду при-
сяжних до класичної моделі суду присяжних.
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ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА 
ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
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Одеський національний університет внутрішніх справ,
заступник начальника слідчого відділу

Київський РВ ОМУ ГУМВС м. Одеси

Стаття присвячена розробці і обґрунтуванню сукупності теоретичних, практичних положень, що характеризують діяльність органів 
досудового розслідування з тимчасового вилучення майна в провадженні слідчих (розшукових) дій як основних правових форм вилу-
чення майна і підготовці на цій основі рекомендацій по вдосконаленню практичної діяльності органів досудового розслідування в кримі-
нальному провадженні України. 

Ключові слова: досудове розслідування, слідчі (розшукові) дії, тимчасове вилучення майна, державний примус, арешт майна, 
тактика вилучення майна.

Горошко В.В. / ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ИЗЪЯТИЯ ИМУЩЕСТВА ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ / Одесский национальный университет внутренних дел, Украина

В статье осуществлена разработка и обоснование совокупности теоретических, практических положений, характеризующих де-
ятельность органов досудебного расследования по временному изъятию (получению) имущества при осуществлении производства 
следственных (розыскных) действий как основных правовых форм изъятия имущества и подготовке на этой основе рекомендаций по 
совершенствованию практической деятельности органов досудебного расследования в уголовном производстве Украины.

Ключевые слова: досудебное расследование, следственные (розыскные) действия, временное изъятие имущества, государствен-
ное принуждение, арест имущества, тактика изъятия имущества.

Goroshko V.V. / ORDER OF REALIZATION OF TEMPORAL EXCEPTION DURING REALIZATION OF SEPARATE INQUISITIONAL 
(OF CRIMINAL INVESTIGATION) ACTIONS / Odessa National University of Internal Affairs, Ukraine

In the article has development and ground of aggregate of theoretical is carried out in the article, practical positions, characterizing activity 
of organs of pre-trial investigation on the temporal withdrawal (to the receipt) of property, and preparation on this basis of recommendations on 
perfection of practice activity of organs of pre-trial investigation in the criminal procedure of Ukraine.

One of effective instruments of fight from criminality was, there is and remains an institute of criminal judicial compulsion, as a constituent of 
state legal compulsion. But, imperfection of some positions of Ukraine created a certain vagueness in understanding the professional participants 
of criminal realization of row of norms and in particular those that regulate the order of application of temporal exception of property, as to the 
west of compulsion. Sound scientific researches that would take into account changes in the legislation of Ukraine, on these questions it is not. In 
most cases problems were investigated in relation to application only of measures of caution. There are not monographic researches that light up 
application of temporal exception of property during realization of separate inquisitional (of criminal investigation) actions and secret inquisitional 
actions. The practical workers of organs of pre-trial investigation not always correctly and in good time apply the statutory measures of state judi-
cial compulsion, especially during realization of inquisitional (of criminal investigation) actions. Such state negatively influences on legislative and 
practice and that is why these circumstances stipulated the choice of theme of research and testify. To Tom, research aim –  to define the order of 
realization of temporal exception of property during realization of basic legal forms it is possible in that –  separate inquisitional (of criminal inves-
tigation) actions. In an order to build such generalized model of maintenance of activity of law enforcement authorities in direction of realization 
of criminal judicial compulsion at the temporal exception of property, it follows to take for basis those cases the exceptions of property, that come 
true in a situation, that dictates the most complete set of elements that form maintenance of activity of law enforcement authorities from realization 
of (criminal judicial) compulsion at an exception. Such cases meet most often in investigators (of criminal investigation) and secret inquisitional 
(of criminal investigation) actions, as basic legal forms of exception of property, and also, at realization of other measures of providing of criminal 
realization the temporal exception of property is possible in that.

Key words: pre-trial investigation, temporal withdrawal of property, compulsion, arrest of property, tactic of withdrawal of property.

Недосконалість деяких положень нового КПК України 
створила  певну  невизначеність  у  розумінні  професійни-
ми учасниками кримінального провадження низки норм, 
і зокрема тих, що регулюють порядок застосування тим-
часового вилучення майна як заходу кримінально-проце-
суального примусу. Ґрунтовних наукових досліджень, що 
враховували б зміни у законодавстві України, з цих питань 
немає.  У  більшості  випадків  досліджувалися  проблеми 
щодо застосування лише запобіжних заходів. Немає моно-
графічних досліджень, які висвітлюють застосування тим-
часового  вилучення  майна  під  час  проведення  окремих 
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшуко-
вих) дій. Такий стан негативно впливає на законодавчу та 
правозастосовну  практику.  Тому  ці  обставини  зумовили 
вибір теми дослідження та свідчать про її актуальність.

Для того, щоб побудувати узагальнену модель для тим-
часового вилучення майна, слід брати за основу ті випадки 
його вилучення, які  здійснюються в ситуації,  яка диктує 
найбільш  повний  набір  елементів,  що  утворюють  зміст 
діяльності правоохоронних органів з реалізації державно-

правового примусу при вилученні майна. Такі випадки зу-
стрічаються найбільш часто в слідчих (розшукових) та не-
гласних слідчих (розшукових) діях як основних правових 
формах вилучення майна, а також при провадженні інших 
заходів забезпечення кримінального провадження, в яких 
можливе вилучення майна. 

Мета статті –  визначити порядок здійснення тимча-
сового  вилучення  майна  під  час  провадження  основних 
правових форм, в яких воно можливе, –  окремих слідчих 
(розшукових) діях.

Аналіз законодавства і наукової літератури з даного пи-
тання [1, с. 9; 2, с. 9; 3, с. 51] дозволяє виділити такі ознаки 
слідчої  (розшукової)  дії:  1)  спрямованість  на  одержання 
або перевірку доказів з метою встановлення обставин, що 
мають  значення  для  розслідування  злочину  та  судового 
розгляду  кримінальної  справи;  2)  наявність  самостійної, 
деталізованої  процедури  проведення;  3)  провадження 
тільки  уповноваженими  законом  особами:  працівником 
оперативного підрозділу (технічного або оперативно-тех-
нічного  підрозділу),  слідчим,  прокурором.  Виходячи  з 
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цього, тимчасове вилучення майна не може характеризу-
ватися як слідча (розшукова) дія, оскільки спрямована не 
на отримання фактичних даних, що можуть мати значен-
ня доказів, а на забезпечення можливості відшкодування 
шкоди, завданої злочином, та на арешт або, на основі ньо-
го, конфіскацію майна. 

Кожна із слідчих (розшукових) дій, зазначає С. А. Шей- 
фер, повинна включати пізнавальні операції, що відпові-
дають її меті [4, с. 57]. На основі цієї позиції вважаємо, що 
таких операцій немає і не може бути у тимчасовому вилу-
ченні майна. За своєю природою і метою це не пізнаваль-
на,  а  організаційно-розпорядницька  дія, що проводиться 
для того, щоб попередити відчуження майна, забезпечити 
його збереження [5, с. 423].

З  точки  зору  слідчої  практики  стосовно  пошукових 
(розшукових) заходів відзначається така тенденція, що ді-
яльність у цьому випадку включає в себе: а) проникнення 
на місце  (об’єкт)  пошуку;  б)  пошукові  дії;  в)  вилучення 
виявлених об’єктів;  г)  документальне оформлення вилу-
чення.  Дане  положення  містить  перспективну  ідею  про 
необхідність  виділення  різних  елементів  у  змісті  діяль-
ності з тимчасового вилучення майна і подає наочний при-
клад її реалізації стосовно конкретної ситуації вилучення. 
У  зв’язку  з  цим  видається  за  необхідне,  скориставшись 
зазначеною ідеєю, зробити спробу виявити повний набір 
елементів діяльності, який був би типовим для різних си-
туацій тимчасового вилучення майна.

Аналіз різноманітних випадків тимчасового вилучення 
майна правоохоронними органами дає підстави виділити 
у цій діяльності наступні елементи: отримання відомостей 
про факт існування майна, що підлягає вилученню, і мож-
ливе  місце  його  знаходження;  визначення  нормативних 
підстав для вилучення майна, вибір відповідної правової 
форми;  встановлення  фактичних  підстав  для  вилучення 
майна; розроблення документальних підстав для вилучен-
ня майна; отримання, у передбачених законом випадках, 
дозволу,  згоди  або  рішення  судді  на  вилучення  майна; 
планування,  організація  і  підготовка  до  вилучення;  ви-
значення конкретних осіб, у яких буде проводитись вилу-
чення, залучення інших необхідних учасників вилучення 
або присутніх при цьому осіб; блокування об’єкта, де за 
припущенням  знаходиться  майно,  що  підлягає  вилучен-
ню; фіксація ходу  і результатів вилучення  за допомогою 
аудіо-, відеотехніки; офіційний прояв ініціативи з наміром 
зробити тимчасове вилучення майна, оголошення про на-
мір провести вилучення майна і пред’явлення відповідних 
документів  в  обґрунтування  своїх  дій;  роз’яснення  прав 
і обов’язків учасникам вилучення майна; пропозиція ви-
дати майно, що  підлягає  вилученню, фіксація факту  до-
бровільної видачі або відмови в цьому; вжиття заходів для 
того, щоб особи, які перебувають у приміщенні або міс-
ці, де ведуться пошуки, припинили спроби знищити або 
заховати  предмети  і  документи;  проведення  пошукових 
дій; фіксація місця виявлення та стану шуканих об’єктів; 
вилучення  виявлених об’єктів,  їх попередній огляд, фік-
сація  індивідуальних  ознак  і  характерних  особливостей; 
упакування та опечатування вилученого майна; складання 
протоколу, опис вилученого, прийняття інших заходів фік-
сації та документального оформлення виконаних дій  і  їх 
результатів; вручення під розписку копії протоколу особі, 
у якої здійснено вилучення, або іншій належній особі; ви-
їзд з місця вилучення, зняття його блокади; повідомлення, 
у необхідних випадках, прокурору, суду, іншим посадовим 
особам та установам про здійснене вилучення майна.

З урахуванням багатьох конкретних обставин кожен із 
зазначених елементів діяльності може мати різні варіанти 
правового  і  тактичного характеру. Так,  будь-якому вилу-
ченню (отриманню) майна передує отримання відомостей 
про  нього,  що  повинні  відображати  сам  факт  існування 
майна,  їх  належність  та  зв’язок  з  предметом  доказуван-
ня, можливе місце  знаходження  та  інші  характеристики. 

Отримані відомості є основою для прийняття багатьох по-
дальших рішень, що стосуються правових підстав  і кон-
кретної форми діяльності правоохоронних органів, її так-
тичних прийомів і т.д. Зокрема, нормативні підстави для 
вилучення майна визначаються шляхом підведення ситуа-
ції, що склалася, про яку судять на основі отриманих відо-
мостей, під відповідні норми закону, що передбачають ті 
чи інші правові форми вилучення (отримання) майна. Для 
цього важливо визначити насамперед напрямок діяльності 
правоохоронних органів, в ході якого належить здійснюва-
ти вилучення, і встановити, якими законодавчими актами 
даний  напрямок  діяльності  регламентується.  Стосовно 
кримінально-процесуальної діяльності такі процедури за-
звичай труднощів не викликають. 

Після вибору відповідної правової форми встановлю-
ються конкретні, потрібні для неї фактичні підстави для 
тимчасового  вилучення  майна.  Так,  у  ч.  1  ст.  168  КПК 
України,  наприклад,  вказано,  що  тимчасово  вилучити 
майно  може  кожен  ...  з  доставкою  затриманого  до  слід-
чого,  прокурора,  іншої  уповноваженої  особи  і  передати 
тимчасово вилучене майно. Тимчасове вилучення майна 
може відбуватися під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК 
України). 

Обшук,  наприклад,  як  слідча  (розшукова)  дія  про-
водиться  з  метою  виявлення  та  фіксації  відомостей  про 
обставини вчинення кримінального правопорушення, від-
шукання  знаряддя  кримінального  правопорушення  або 
майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а та-
кож  встановлення  місцезнаходження  розшукуваних  осіб 
(ч. 1 ст. 234 КПК України), але жодним чином –   не для 
«вилучення». При обшуку слідчий, прокурор має право … 
оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення 
для  кримінального  провадження.  Предмети,  які  вилуче-
ні  законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від 
їх відношення до кримінального провадження. Вилучені 
речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого 
прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на 
проведення  обшуку,  та  не  відносяться  до  предметів,  які 
вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилуче-
ним майном (ч. 7 ст. 234 КПК України).

Огляд  також проводиться  з метою  виявлення  та фік-
сації  відомостей  щодо  обставин  вчинення  кримінально-
го  правопорушення. Слідчий,  прокурор  проводять  огляд 
місцевості, приміщення, речей та документів (ч. 1 ст. 237 
КПК України). При проведенні огляду дозволяється вилу-
чення  лише  речей  і  документів,  які  мають  значення  для 
кримінального  провадження,  та  речей,  вилучених  з  обі-
гу.  Усі  вилучені  речі  і  документи  підлягають  негайному 
огляду  і  опечатуванню  із  завіренням підписами осіб,  які 
брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей 
і  документів  на місці  здійснити неможливо  або  їх  огляд 
пов’язаний  з  ускладненнями,  вони  тимчасово  опечату-
ються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде 
здійснено  їх остаточні огляд  і опечатування  (ч. 5  ст. 237 
КПК України).

Але,  на  наш  погляд,  зазначені  слідчі  (розшукові)  дії 
структурно в межах своєї мети жодним чином не перед-
бачають за мету «вилучення». Вилучення проводиться як 
захід  забезпечення  дієвості  власне  тих  же  слідчих  (роз-
шукових) дій. Тому, в ч. 2 ст. 168 КПК України вказано, 
що  тимчасове  вилучення майна може  здійснюватися  та-
кож під час обшуку, огляду. При цьому вважаємо ототож-
нення  процесуальної  слідчої  (розшукової)  дії  з  одним  із 
видів  заходів  забезпечення  кримінального  провадження 
або заходу забезпечення –  з іншим заходом забезпечення 
(наприклад,  затримання,  тимчасовий доступ до  речей  та 
документів) є неприпустимим, крім випадку примусовості 
виконання вимог кожної з них. 

Враховуючи  зазначене,  вважаємо, що до  заходів дер-
жавно-правового  (кримінального  процесуального)  при-
мусу доцільно відносити не лише слідчі  (розшукові) дії, 
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але й заходи забезпечення кримінального провадження та 
негласні слідчі (розшукові) дії, при провадженні яких за-
кон дозволяє застосування примусу. Отже, наявність нор-
мативних та фактичних підстав для тимчасового вилучен-
ня майна дозволяє перейти до оформлення документів, в 
якості  яких  зазвичай  виступає  постанова  уповноваженої 
посадової особи (ст.ст. 168, 169 КПК України). 

Будь-який  випадок  вилучення,  навіть  найбільш  еле-
ментарний,  що  протікає  у  безконфліктній  ситуації,  ви-
магає  від  виконавця  планування  дій,  їх  організації  та 
відповідної підготовки. Залежно від складності та масш-
табності  заходу  (об’єкта  вилучення),  що  проводиться, 
зазначені  дії  можуть  оформлятися  окремим  рішенням  з 
варіантами графічного і схематичного виконання. Один з 
важливих елементів підготовки до вилучення –  визначен-
ня  конкретних  осіб,  у  яких  буде  проводитися  тимчасове 
вилучення майна. По-перше, це необхідно для того, щоб 
виконати вимогу закону про притягнення їх до вилучення. 
По-друге, це важливо з точки зору приналежності майна, 
що  вилучається.  Нарешті  правильне  вирішення  даного 
питання  дозволить  успішно  вирішити  багато  тактичних 
завдань правоохоронних органів. Крім зазначених, до ви-
лучення  повинні  залучатися  й  інші  категорії  осіб  –    по-
няті,  спеціалісти,  у  необхідних  випадках  підозрюваний 
або  потерпілий,  захисник  та  інші.  У  разі  неможливості 
присутності особи, у якої проводиться обшук або огляд, 
вилучення,  або  повнолітніх  членів  його  сім’ї  запрошу-
ються представники житлово-експлуатаційної організації 
або місцевої адміністрації. Вилучення або обшуки у при-
міщеннях, зайнятих підприємствами, установами, органі-
заціями, провадяться у присутності представника закладу.

У  конфліктній  ситуації,  в  ситуаціях,  коли  є  підстави 
очікувати активний опір, для виконання поставлених  за-
вдань,  контролю  над  ситуацією  і  забезпечення  безпеки 
учасників рекомендується проводити блокування об’єкта 
(будинку, квартири, дачі), де за припущенням знаходяться 
речі і документи, що підлягають вилученню. Блокування 
здійснюється  залежно  від  реальності  загрози  і  наявних 
сил шляхом виставлення спостерігачів, оточення, створен-
ня блок-постів і т.п. 

Досвід  правоохоронної  діяльності  підказує, що  з ме-
тою  подальшого  використання  вилученого  при  доведен-
ні  у  кримінальному  провадженні,  а  також  забезпечення 
об’єктивного  відображення  дійсних  обставин  того,  що 
відбувалося,  виключення  необґрунтованих  нарікань  на 
працівників  правоохоронних  органів  доцільне  здійснен-
ня  відео-зйомки.  Помилкою  практики  є  вибіркова  зйом-
ка  окремих  епізодів. Фіксація  повинна  охоплювати  весь 
процес вилучення, починаючи з офіційного звернення до 
особи з цього приводу і закінчуючи тим, як слідчо-опера-
тивна група залишає приміщення, де здійснювалось тим-
часове вилучення майна.

Важливим елементом в діяльності з вилучення майна є 
офіційний  прояв  ініціативи.  На  практиці  він  не  знаходить 
необхідного  відображення  у  засобах  фіксації.  У  зв’язку  з 
цим рекомендується чітко виділяти факт того, хто, до кого, 
у зв’язку з чим звертається: громадянин прийшов до примі-
щення дільничного міліціонера з відповідною заявою або ж 
дільничний упіймав громадянина з речами, такими, що під-
лягають вилученню,  і т.д. Оголошення про намір провести 
вилучення предметів чи документів і пред’явлення відповід-
них документів в обґрунтування своїх дій –   це аж ніяк не 
технічна деталь,  і не порожня формальність. Грамотно ви-
конане, воно дозволяє уникнути непотрібних непорозумінь, 
виключає зайві питання і недомовки, задає необхідний діло-
вий тон, вносить організаційну основу у весь захід в цілому.

З  метою  кваліфікованого  виконання  наступного  еле-
менту діяльності –  роз’яснення прав і обов’язків особам, 
які беруть участь у вилученні, доцільно мати трафаретні 
заготовки їх тексту. Зазвичай такі заготовки поміщаються 
в бланки відповідних протоколів. 

Обов’язковим  елементом  вилучення  повинна  бути 
ясно  виражена  пропозиція  видати  майно.  Так,  при  про-
вадженні  обшуку  після  пред’явлення  постанови  слідчий 
пропонує  видати  знаряддя  злочину,  предмети  і  цінності, 
здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети або до-
кументи, що можуть мати значення для справи (ч. 1 ст. 234 
КПК України). Якщо відповідні об’єкти надані –  прово-
диться  їх  тимчасове вилучення. Такий порядок дозволяє 
уникнути необхідних пошуків, дає можливість проявити 
ставлення особи, у якої проводиться вилучення, до подій. 
Факт  добровільної  видачі  майна  підлягає  обов’язковій 
фіксації.  У  разі  відмови  видачі,  вилучення  проводиться 
примусово, що має бути зафіксовано. Якщо немає підстав 
побоюватися  приховування  розшукуваного  майна,  слід-
чий вправі обмежитися вилученням виданого і не прово-
дити подальших пошуків.

Успішне тимчасове вилучення майна можливе лише в 
тих випадках, коли присутні при цьому особи не перешко-
джають, не чинять протидії. Щоб забезпечити відповідний 
режим діяльності, в законі передбачені певні заходи забез-
печення (ч. 5 ст. 236 КПК України). Пошукові дії здійсню-
ються в тих випадках, коли майно, яке підлягає вилучен-
ню заховане і конкретне місцезнаходження його невідомо, 
для чого й використовуються такі слідчі (розшукові) дії як 
огляд та обшук. Якщо об’єкти очевидні, даний елемент у 
змісті діяльності з вилучення відсутній. В ході пошукових 
дій реалізується більшість тактичних прийомів, виробле-
них практикою і узагальнених в численних дослідженнях 
авторів.

У разі виявлення об’єктів, що підлягають вилученню, 
повинно бути зафіксовано точне місце їх виявлення і стан. 
Фіксація  включає  в  себе  звернення  уваги  на  ті  чи  інші 
обставини,  при  яких  виявлено  об’єкти,  понятих,  інших 
учасників  вилучення,  протоколювання,  складання  схем, 
фотографування, кінозйомка, відеозапис і т.д. (ч. 7 ст. 236 
КПК України). Після цього виявлені об’єкти повинні бути 
вилучені  з  місця  свого  виявлення  з  дотриманням  запо-
біжних заходів. При необхідності цю процедуру повинні 
виконувати фахівці  (щодо  випадків  виявлення  зброї,  бо-
єприпасів, вибухових речовин). Після вилучення об’єктів 
здійснюється  їх попередній огляд з метою фіксації  інди-
відуальних  ознак  і  характерних  особливостей.  Вилучені 
об’єкти  повинні  бути  ретельно  запаковані  та  опечатані. 
Кожне наступне розкриття запакованих предметів має по-
чинатися з фіксації в присутності понятих факту ціліснос-
ті упаковки та наявних засобів опечатування і завершува-
тися  опечатуванням,  скріпленим  підписами  понятих.  Як 
недолік практики слід відзначити відсутність спеціально 
пристосованих засобів для упаковки. Звичайно застосову-
ються найпримітивніші підручні засоби (конверти, пакети 
тощо), які не володіють необхідними якостями, що дозво-
ляють  забезпечити  збереження  об’єктів  і  виключити  не-
контрольований доступ до них.

Сам факт, хід і результати виконаних дій з тимчасового 
вилучення майна відображаються у відповідному прото-
колі. При великій кількості вилученого або в разі передачі 
майна на особливе зберігання може складатися особливий 
опис,  який додається до протоколу. У протоколі повинні 
бути відображені всі вилучені речі, зазначено, видані вони 
добровільно  або  вилучені  примусово,  точне  зазначення 
кількості, міри, ваги або індивідуальних ознак вилученого 
і по можливості їх вартість. Якщо при вилученні, обшуку, 
накладення арешту на майно мали місце  спроби  знищи-
ти  або  заховати  майно  або  факти  порушення  порядку  з 
боку обшуканих та інших осіб, протокол повинен містити 
вказівку на це і на заходи, прийняті слідчим, хоча в КПК 
України це і не вказується. Крім складання протоколу при 
вилученні майна можуть застосовуватися й інші, факуль-
тативні, засоби фіксації –  складання планів, схем, аудіо-
запис, фото-, кінозйомка, відеозапис, про що в протоколі 
повинна робитися  відповідна  відмітка. Фотографічні не-
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гативи  та  знімки,  кінострічки,  діапозитиви,  фонограми, 
відеозаписи, плани, схеми, виконані при здійсненні вилу-
чення, долучаються до протоколу.

Стосовно  вилучення,  обшуку,  накладення  арешту  на 
майно в законі передбачено обов’язковість вручення копії 
протоколу під розписку особі, у якої було здійснено вилу-
чення, або повнолітнім членам сім’ї, а за їх відсутності –  
представнику місцевої адміністрації або житлово-експлуа-
таційної організації (ч. 3 ст. 235, ч. 1 ст. 236 КПК України), 
якщо  вилучення,  обшук,  огляд,  накладення  арешту  на 
майно здійснювалось в приміщенні, що належить підпри-
ємству, установі, організації, копія протоколу вручається 
під розписку відповідній посадовій особі. Такий порядок, 
що передбачає необхідність вручення копії протоколу, по-
винен бути встановлений в усіх випадках вилучення або 
отримання правоохоронними органами майна. Для грома-
дянина або посадової особи такий протокол буде доказом 

відповідних  обставин  вилучення  майна,  виправданням 
відсутності цих об’єктів, документальною підставою для 
звернення з вимогою про їх повернення.

Логічним завершенням всієї діяльності, важливим так-
тичним моментом є виїзд всіх учасників з місця вилучення 
та зняття з нього блокади. 

Підсумовуючи  викладене,  зазначимо, що  всі  зазначе-
ні дії, що входять у зміст діяльності з тимчасового вилу-
чення майна, можна об’єднати в такі блоки: встановлення 
підстав  для  вилучення  майна;  підготовка  до  вилучення 
майна; власне вилучення майна, що включає дії від визна-
чення конкретних осіб, у яких буде проводитися вилучен-
ня, до упакування та опечатування вилученого; докумен-
тальне оформлення вилучення, включаючи направлення у 
необхідних випадках відповідного повідомлення, і завер-
шальні дії, що виражаються у виїзді  з місця проведення 
дій і зняття блокади з цього місця. 
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У статті обґрунтована потреба наукового дослідження ризиків, які виникають у процесі реалізації норм кримінального процесуаль-
ного права не лише у формі застосування, а й у інших формах: використання, виконання, дотримання. Визначені перспективні напрями 
досліджень із теми статті: сутність ризиків реалізації норм кримінального права; ризики реалізації норм за кожною з її форм; фактори 
ризику реалізації процесуальних норм; класифікація ризиків і факторів ризику.
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В статье обоснована необходимость научного исследования рисков, возникающих в ходе реализации норм уголовного процессуаль-
ного права не только в форме применения, но и в других формах: использования, исполнения, соблюдения. Определены перспективные 
направления исследований по теме статьи: сущность рисков реализации норм уголовного права; риски реализации норм по каждой из 
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Kasapoglu S.А. / RISKS OF THE USE OF CRIMINAL PROCEDURE STANDARDS: THE ARGUMENT OF NECESSITY FOR THE 
FUNDAMENTAL THEORETICAL RESEARCHES / National Mining University of Ukraine

This article contains the argumentation of necessity for the fundamental theoretical research of the risks of the use of criminal procedure 
standards which appear in the different situations of realization of these standards: in application, in using, in execution, in submission.

The activity of realization of criminal procedure standards is the part of the conscious activity of people because of this it has the indetermi-
nacy on its way to reach the intermediate result of the final result which always happens with the risks.

It is maintained, the researching of risks in the criminalistics and the operative crime detection activities are not enough for the conclusions of 
the procedural aspects of the rule of the criminal procedure law because all of these researches are about the activities of public organs and the 
workers of public organs who realizes the criminal procedure standards just in one of its form –  the application. 

The results of researches of another branch of knowledge’s can be used for the criminal procedure law. The content, the march and the re-
sults of “risky” activities make conditional on risk factors and one of the basic is the poor quality of standard of law. The risk factors of the non-fea-
sance or ineffective realization of standard of law arise by unconscious way. Sometimes it is possible to find these risk factors of the non-feasance 
or ineffective realization of standard of law just by using of standards of law. At the moment the standard of law is in static state the risk factors 
of the non-feasance or ineffective realization of standard of law can’t be visible. The quality of standard of law is defined not only by the potential 
result of realization of its but by the real realization as well. We can try to determine quality of the standard of law in static state but we can’t be 
never sure about the work of it without the check of it by using. Only the fact there are the low quality of criminal procedure standards gives to 
us the right to say the criminal procedure standards already contain the risk factors of the non-feasance or ineffective realization of themselves.

Key words: criminal procedural norm, risks of the rules of criminal procedure law, classification of risks, risk factors, criminalistics, investiga-
tion and search operations, enforcement.

Постановка проблеми. Будь-яка людська діяльність, 
яка  характеризується  невизначеністю  у  досягненні  про-
міжного  чи  остаточного  її  результату,  здійснюється  в 
умовах  ризиків.  Останні  в  кримінальному  провадженні 
можуть  стосуватися  як  недосягнення  певного  результа-
ту,  який  передбачалося  досягнути  в  процесі  реалізації 
певних норм права чи їх сукупностей, так і в порушенні 
порядку реалізації норм права без «відхилення» від про-
гнозованого кінцевого результату. Ризики реалізації норм 
кримінального процесуального права не були предметом 
досліджень у теорії кримінального процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких за-
початковано  розв’язання  проблеми  і  на  які  спирається 
авторка.  Проблеми  ризиків  розглядають  у  неюридичних 
галузях наукових знань, теорії права (юридичне ризикоз-
навство),  матеріальному  праві  (кримінальному  –    про-
фесійні  ризики;  цивільному  і  господарському  –    ризик 
матеріальних  збитків),  криміналістиці,  оперативно-роз-
шуковій діяльності, адміністративній діяльності та в ін.

Формулювання цілей статті. Для з’ясування питань, 
що  є  предметом  дослідження  в  цій  статті,  доцільно  по-
слідовно  розглянути:  чи  повинні  ризики  реалізації  норм 
кримінального  процесуального  права  стати  предметом 
наукових досліджень у науці кримінального процесу; на-
укові результати досліджень ризиків з яких галузей знань 

можуть бути використані в процесі досліджень; чи зале-
жить ризик неефективної реалізації норми кримінального 
процесуального права від її якості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Причина 
нейтрального  ставлення  процесуалістів  до  дослідження 
проблем ризиків криється, ймовірно, в тому, що самі про-
цеси реалізації норм цієї галузі права не є ґрунтовно до-
слідженими в юридичній теорії. У доступних нам роботах 
із  кримінального  процесу  розглянута  лише  одна  з  форм 
реалізації  норм  кримінального  процесуального  права  –  
застосування [1; 2; 3]. Але у зазначених роботах не дослі-
джені проблеми ризиків,  які  виникають в процесі  засто-
сування  норм.  Так  само  в  теорії  кримінального  процесу 
не досліджені проблеми ризиків у процесі реалізації норм 
процесуального права в інших формах (використання, до-
тримання, виконання), ба більше, такі проблеми просто не 
ставилися.

У  науках  криміналістики,  оперативно-розшукової  ді-
яльності досліджують ризики, які виникають у діяльнос-
ті уповноважених державних органів та  їхніх посадових 
осіб. Тобто предметом досліджень є те, наскільки ризику-
ють у своїй діяльності посадовці, які здійснюють функцію 
кримінального переслідування (обвинувачення), прийма-
ючи тактичні (а не кримінальні процесуальні) рішення. До 
речі, така увага до ризиків у теорії криміналістики дає під-
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стави для висновків із суто процесуальних питань, напри-
клад щодо процесуальної функції, виконуваної слідчим.

Попри те, що КПК 2012 р. поклав на слідчого функцію 
обвинувачення, у процесуальній науковій літературі пере-
важає думка про те, що слідчий виконує функцію розслі-
дування. Однак як тоді пояснити те, що в теорії криміна-
лістики,  говорячи про оцінку  ступеню тактичного ризику 
проведення очної ставки (за чинним КПК України –  «одно-
часний допит двох і більше осіб»), Р. С. Бєлкін говорив про 
«програш» слідчого обвинуваченому (зараз у вітчизняному 
досудовому  провадженні  законодавець  запровадив  термін 
«підозрюваний»),  про  протидію  обвинуваченого  встанов-
ленню  істини  тощо  [4,  с.  299-300].  Р.  С.  Бєлкін  зазначав, 
що «приймаючи рішення про проведення очної ставки між 
обвинуваченим, що свідчить помилково, і свідком, чиї свід-
чення його викривають,  слідчий у  змозі передбачити такі 
можливі результати: а) під впливом показань свідка обвину-
вачений перестане брехати (тут і далі у цьому абзаці курсив 
наш –   С. К.)  і  дасть правдиві  свідчення –    оптимальний 
результат; в розрахунку на його досягнення і проводиться 
очна ставка; б) під впливом показань обвинуваченого сві-
док  змінить  свої  свідчення  і  підтвердить  слова обвинува-
ченого  –    найгірший  негативний  результат,  найбільший 
«програш» слідчого; в) учасники очної ставки залишилися 
при  своїх  свідченнях;  зовнішньо  нейтральний  результат, 
фактично –  негативний, бо мета очної ставки не досягнута, 
хоча  і виконано вимогу закону  і зроблена спроба усунути 
наявні суперечності; втрата часу, уповільнення темпу роз-
слідування; г) учасники очної ставки залишилися при своїх 
свідченнях, але обвинувачений почерпнув із показань свід-
ка раніше невідому йому інформацію, яку він може вико-
ристовувати для своєї вигоди, –  негативний результат: мож-
ливість посилення протидії обвинуваченого встановленню 
істини; д) обвинувачений змінив свої свідчення, погодивши 
їх тією чи іншою мірою з показаннями свідка, замінивши 
колишню брехню новою, важче піддається викриттю, –  не-
гативний  результат:  необхідність  витрати  додаткових  зу-
силь для викриття обвинуваченого у брехні ...

З  п’яти можливих  варіантів  наслідків  очної  ставки,  які 
піддаються передбаченню, чотири мають негативний харак-
тер, у тому числі три –  істотно негативний» [4, с. 299-300].  
Навіть із наведеного тексту випливає, що слідчий і обвину-
вачений  (нині –   підозрюваний) розглядалися в радянській 
криміналістиці як сторони, одна з яких намагається викрити 
іншу  у  вчиненні  кримінального  правопорушення,  а  остан-
ня –  уникнути викриття. Але знов-таки ризик подавався у 
криміналістиці як явище, притаманне лише діяльності слід-
чого, тобто тієї особи, яка приймає тактичні рішення і здій-
снює дії в умовах тактичного ризику. Але ж слідчий так само, 
як і інші суб’єкти, уповноважені «вести» кримінальне про-
вадження (прокурор, слідчий суддя, суд), приймає не лише 
тактичні рішення, а й (і це є головним) кримінальні проце-
суальні рішення. Останні мають суттєве значення для кримі-
нального процесу. Вони передбачені конкретними нормами 
права. У багатьох випадках уповноважені суб’єкти постають 
перед вибором: приймати те чи інше процесуальне рішення 
чи провадити певну процесуальну дію в конкретній ситуації 
кримінального провадження. Зрозуміло, що тактичні рішен-
ня  слідчого  є  важливими для кримінального провадження, 
але не менш важливими є кримінальні процесуальні рішен-
ня. Останні приймають не лише за результатами здійснення 
діяльності певного обсягу, а й, так би мовити, наперед (при-
міром, рішення про здійснення процесуальних дій, результат 
яких може бути непередбачуваним, у тому числі й негатив-
ним, для посадової особи чи державного органу (суду), який 
приймає рішення). 

Отже,  розгляд  питань  щодо  ризиків  реалізації  норм 
кримінального процесуального права у межах науки кри-

мінального процесу матиме більший ефект для вирішення 
процесуальних  питань.  Такий  висновок  випливає  з  того, 
що, як було проілюстровано вище, навіть результати дослі-
джень у криміналістиці, предмет якої не включає до свого 
складу процесуальні аспекти, дає змогу робити з останніх 
обґрунтовані «науково-процесуальні» висновки.

Оперативно-розшукова  діяльність  у  законі  наразі 
об’єднана  з  кримінальною  процесуальною.  Тому  поло-
ження  тактики  здійснення  оперативно-розшукової  діяль-
ності, розроблені в теорії з однойменною назвою, можуть 
бути використані й у теорії кримінального процесу. Якщо 
рішення про проведення одночасного допиту двох  і  біль-
ше осіб учені-криміналісти вважають тактичним поряд  із 
процесуальним рішенням про її проведення1, а тактичні рі-
шення про проведення оперативно-розшукових дій є тісно 
пов’язаними з процесуальними рішеннями про проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, то в теорії криміналь-
ного процесу тим паче повинні розроблятися проблеми ри-
зику реалізації норм кримінального процесуального права, 
якими  регламентовано  прийняття  процесуальних  рішень 
уповноваженими суб’єктами  і проведення останніми про-
цесуальних дій. Бо саме теорія кримінального процесу, од-
ним із предметів вивчення якої є кримінальне процесуальне 
право, визначає вихідні положення як гласної, так і неглас-
ної  процесуальної  діяльності,  а  також  її  різноманітних 
криміналістичних  аспектів,  серед  яких  і  тактичні.  Отже, 
завдання акумулювання знань щодо ризиків правореаліза-
ції в перебігу кримінального провадження має виконувати 
наука  кримінального процесу.  Знання,  накопичені  в  науці 
кримінального процесу, повинні стати основою для подаль-
ших досліджень ризиків у зазначених теоріях, подібно тому 
як загальна теорія права акумулює в собі знання, отримані 
в окремих галузях юридичної науки, узагальнює їх і дося-
гає нових знань. Останні ж для галузевих юридичних наук 
стають  методологічною  основою.  Наука  кримінального 
процесу, як «материнська» щодо зазначених галузей науки 
(криміналістики,  оперативно-розшукової  діяльності),  має 
виконувати таку саму –  методологічну –  функцію. 

Досліджуючи  ризики  реалізації  норм  кримінального 
процесуального права, варто зважати на те, що проблема-
тиці ризиків у загальній теорії права, теорії юридичної ді-
яльності приділяється вкрай мало уваги. Між тим «великий 
сегмент діяльності суб’єктів права пов’язаний із ризиком, 
і  величезний  вплив  на  суб’єктів  у  ситуації  ризику  справ-
ляють саме юридичні чинники. Цей ризик випливає з по-
стійної необхідності прийняття рішень, які певним чином 
впливають на розвиток суспільних відносин. Стратегія при-
йняття рішень завжди пов’язана з імовірністю виникнення 
певних як позитивних, так і негативних наслідків. Саме ві-
рогідність негативних наслідків (по суті, ризиків –  С. К.) 
повинна бути пріоритетним напрямом» [5, с. 276]. 

Д. О. Беззубов з’ясував, що «у сучасних підручниках з 
права ризик як правова реальність фрагментарно знаходить 
відображення, хоч деякі галузі права прямо пов’язані з си-
туаціями ризику (наприклад, підручники «Судові та право-
охоронні органи» за ред. С. М. Тимченка, «Адміністративне 
право України» за ред. Ю. П. Битяка, «Кримінальне право 
України»  за  ред.  П.  С. Матишевського,  П.  П.  Андрушка,  
С. Д. Шапченко). На сьогодні єдиним навчальним посібни-
ком, в якому ризик розглядається на прикладному рівні, є 
«Адміністративна діяльність» авторського колективу Львів-
ського державного університет внутрішніх справ на чолі з 
М. В. Ковалівом, якому й належить розділ «Професійний 
ризик в адміністративній діяльності міліції» [5, с. 276]. 

Як бачимо, в  єдиному посібнику, де ризик розглянуто 
на  прикладному  рівні  (сумніватися  в  тому,  що  це  дійсно 
так, підстав немає),  знов-таки йдеться про ризик у діяль-
ності посадовців. Але у юридичній діяльності, різновидом 
якої є кримінальна процесуальна, задіяні й інші особи, які 
є суб’єктами правовідносин, що складаються в процесі ді-
яльності. Ці особи, реалізуючи в тій чи іншій формі норми 

1 Процесуальне рішення про проведення цієї слідчої (розшукової) дії є латент-
ним, тобто скритим, оскільки не оформлюється постановою.



214

№ 5/2015
♦

права,  мають  власні  інтереси.  Результати  кримінального 
провадження залежать серед іншого і від результатів «ри-
зикованої» діяльності зазначених осіб. А ризикованою їхня 
діяльність є завжди, бо у кожного учасника кримінального 
провадження є як мінімум два варіанти: реалізовувати нор-
му процесуального права чи не реалізовувати її, а якщо реа-
лізовувати, то в той чи інший спосіб. Причому такий вибір є 
щодо кожної з форм реалізації норм права (використовува-
ти права чи ні, виконувати обов’язки чи ні, дотримуватися 
заборон чи ні).

Дослідження  в  науці  криміналістики  та  оперативно-
розшукової  діяльності  ризиків  у  діяльності  державних 
службовців  здійснювалися  з  метою  надання  їм  науково 
обґрунтованих  порад  щодо  уникнення  ризиків  або  при-
наймні зниження негативного ефекту діяльності, здійсню-
ваної в державних інтересах. Такий стан наукових дослі-
джень  був  прийнятним  для  радянського  кримінального 
процесу, в якому засади змагальності, верховенства права 
навіть  не  декларувалися  в  законі.  Сам же  кримінальний 
процес розглядався як діяльність уповноважених держав-
них органів та їхніх посадових осіб із застосування норм 
кримінального  процесуального,  кримінального  та  інших 
галузей права. Іншим формам реалізації норм права увага 
не приділялась.

Зважаючи на викладене, проблеми ризиків у реаліза-
ції норм кримінального процесуального права варті того, 
щоб стати предметом досліджень у науці кримінального 
процесу.

Зрозуміло, що в межах однієї статті розглянути всі про-
блеми, пов’язані з ризиками реалізації норм кримінального 
процесуального права, та надати обґрунтовані рекомендації 
щодо їх усунення практично неможливо. Завдання, яке по-
ставлене в цій статті, полягає лише в тому, щоб, стисло ви-
клавши сутність та окремі фактори ризиків реалізації норм 
права,  по-перше,  глибше  (наскільки  це  дозволяє  стислий 
розгляд питання) дослідити предмет статті і, по-друге, іні-
ціювати розгляд  зазначених вище проблем у науці кримі-
нального процесу.

Оскільки про ризик можна вести мову лише тоді, коли 
наявними  є  альтернативи  дій,  рішень  особи  і  невизначе-
ність їх результатів, то у плані дослідження проблем ризи-
ків у реалізації норм кримінального процесуального права 
є  визначення  співвідношення  ризиків  з  ефективністю  ре-
алізації  норми  права.  Бо  чим  більше  результат  реалізації 
норми права наближений до  запланованого  (в умовах ри-
зикової кримінальної процесуальної діяльності запланова-
ний результат завжди перебуває в межах «від» і «до»), тим 
ефективнішим є правореалізаційний процес. На мінімальне 
(можливо, й «нульове») чи максимальне наближення до за-
планованого результату правореалізації чинять вплив певні 
фактори, які в теорії називають факторами ризику.

В.  В. Мамчун  правильно  зазначає:  «Дійсно,  ті  право-
ві  явища, процеси  і  стани,  які  зумовлюють виникнення в 
юридичній практиці ситуацій невизначеності, коли суб’єкт 
права опиняється перед необхідністю вибору тих чи інших 
альтернатив, реалізація яких є неоднозначною, коли розпо-
діл ймовірностей носить випадковий характер, цілком об-
ґрунтовано розглядати як фактори ризику».

Однак  важко  погодитися  з  тим, що  поняття  «фактори 
ризику»  вичерпуються  лише факторами, що  породжують 
ризик. Правовий  ризик  –    це  трансформація  правової  ре-
альності, зміна в нормальному перебігу правових процесів, 
але при цьому і сам ризик зазнає змін. Він характеризується 
відмінностями  в  протіканні,  тривалості,  можливості  його 
суб’єкта впливати на реалізацію ймовірностей. Різні зміни 
в правовій реальності, що призводять до виникнення ризи-
ків, переходу потенційних ризиків у реальні, розподілу ре-
зультатів у ризиковій ситуації, що впливають на характер і 
розмір наслідків та ін., зумовлені дією певних факторів. У 
зв’язку  із цим поняття фактора ризику слід розглядати як 
більш широке за обсягом, що включає в себе всі ті детер-

мінанти, які так чи інакше впливають на ризик і всю його 
динаміку [6, с. 113].

Зрозуміло, що факторів  ризику  (як  правових,  так  і  не 
правових)  реалізації  кримінальних  процесуальних  норм 
існує  багато.  Їх  дослідженню  може  бути  присвячена  не 
одна монографія. Оскільки в межах цієї роботи досліджу-
ється реалізація норм кримінального процесуального пра-
ва,  то для досягнення цілей роботи вважаємо за потрібне 
з’ясувати  питання  про  те,  чи  існують  фактори  ризику  в 
самих нормах. З’ясування цього питання дасть змогу вста-
новити залежність ефективності реалізації норм від їхньої 
якості. Попередньо ж дозволимо собі зауважити, що якісна 
норма права апріорі «породжує» більш ефективний резуль-
тат  процесу  її  реалізації,  тобто  якість  норми  визначає  не 
лише потенційний (очікуваний) ефект реалізації норми, а й 
реальний результат. 

У  нормі  процесуального  права  практично  неможливо 
передбачити  всі  чинники,  які  сприятимуть  ефективній  її 
реалізації. Але всі фактори, спрямовані на ефективну реа-
лізацію норми  і включені до будь-якої з  її частин (гіпоте-
зи, диспозиції, санкції), стають правовими факторами, які 
забезпечують  досягнення  цілей  запровадження  норми  до 
кримінального процесуального права. Отже, ці фактори ма-
ють гарантійний характер щодо реалізації норм права. Ха-
рактерною особливістю факторів, які сприяють ефективній 
реалізації норм права, є те, що законодавець закладає їх у 
норми свідомо.

Фактори ризику нереалізації або неефективної реаліза-
ції норм права з’являються в законодавстві переважно не-
свідомо. Більш того, виявити їх іноді можна лише у процесі 
дії норми права. Коли норма права перебуває у статиці, то 
вони  «не  помітні». Прикладом можуть  слугувати  чисель-
ні  приклади  неефективної  реалізації  норм  права  чинного 
КПК відразу після вступу його в дію. Норми, які в проце-
сі обговорення і прийняття КПК не викликали зауважень, 
на практиці  іноді виявилися важко реалізовуваними через 
їхню низьку якість. Із цього випливає, що визначити якість 
норми процесуального права можна спробувати і в статиці, 
але без перевірки її дії на практиці майже ніколи не можна 
бути цілком впевненим у її якості. Тому варто погодитися 
з тим, що «синтетичним показником якості законодавства 
(норми як частини процесуального права, яке відображене 
у статтях законів, –  теж –  С. К.) є ступінь його ефектив-
ності» [7, с. 25]. Чим нижчою є якість норми кримінального 
процесуального права, тим вищим є ризик її неефективної 
реалізації. Уже сам по собі факт існування неякісних норм 
кримінального процесуального права робить можливим ви-
сновок про те, що фактори ризику їх реалізації містяться в 
самих нормах.

На підставі викладеного можна зробити такі висновки: 
1)  ризики  реалізації  норм  кримінального  процесуального 
права повинні стати предметом наукових досліджень у нау-
ці кримінального процесу; 2) у перебігу досліджень можуть 
бути використані наукові результати щодо ризиків, отрима-
ні в теоріях як вищого (теорія права, теорія юридичної ді-
яльності), так і нижчого (оперативно-розшукова діяльність, 
криміналістика) рівня; 3) чим нижчою є якість норми кри-
мінального процесуального права, тим вищим є ризик її не-
ефективної реалізації.

Перспективи подальших пошуків у даному науковому 
напрямі. У цій статті зроблена спроба лише обґрунтувати 
потребу  дослідження  ризиків  реалізації  норм  криміналь-
ного процесуального права в межах науки кримінального 
процесу. З огляду на недослідженість теми, перспективни-
ми напрямами  її  дослідження  є  всі,  які  її  стосуються. На 
нашу думку, першочерговими серед них мають стати такі: 
сутність ризиків реалізації норм кримінального права; ри-
зики реалізації норм за кожною з її форм –  застосування, 
використання, виконання, дотримання; фактори ризику ре-
алізації процесуальних норм; класифікація ризиків і факто-
рів ризику.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БЕЗВІСНИМ ЗНИКНЕННЯМ ОСОБИ

Мазурок О.Я.,
здобувач кафедри криміналістики та судової медицини

Національна академія внутрішніх справ

У статті висвітлені особливості планування розслідування злочинів, пов’язаних із безвісним зникненням особи. Уточнена специфіка 
висування слідчих версій під час планування розслідування вказаної категорії злочинів.

Ключові слова: планування, версія, розслідування, безвісне зникнення особи.

Мазурок О.Я. / ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БЕЗВЕСТНЫМ ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА / Национальная академия внутренних дел, Украина

В статье рассмотрены особенности планирования преступлений, связанных с безвестным исчезновением человека. Уточнена спец-
ифика выдвижения следственных версий во время планирования расследования указанной категории преступлений.

Ключевые слова: планирование, версия, расследование, безвестное исчезновение человека.

Mazurok O.Yа. / FEATURES OF PLANNIN OF INVESTIGATION OF CRIMES RELATED ARE TO OBSCURE DISAPPEARANCE OF 
PERSON / National Academy of Internal Affairs, Ukraine

In the article the lighted up features of planning of investigation of crimes related are to obscure disappearance of person. Certainly aggregate 
of typical versions which appropriately to check during investigation of facts of obscure disappearance of person. The specified specific of pulling 
out and verification of consequence versions is during investigation of the indicated category of crimes. Basic near-term measures which must 
be carried out for confirmation or refutation of the proper version about criminal (uncriminal) character of disappearance of man are formulated. 
The terms of planning of lead through of separate consequence actions are specified: reviews habitation and last place of stay of obscurely dis-
appearing person, his workplace; exception and review of documents, related to personality of disappearing person; interrogations of relatives, 
acquaintances, colleagues, on work of disappearing person; to the search (apartments (habitation and workplace), areas of locality, personal 
search of the crime search of transport vehicle suspected of feasance); setting of different types of examinations. Marked that judicial-chemical 
examination must be appointed with the purpose of research of particles of metal, glass, soil, pieces of chalk, brick, found in place of exposure of 
dead body, on his clothes, on crime instruments, on clothes suspected. In time exposure of letters, messages, on behalf of disappearing obscurity 
or addressed him, they are withdrawn. For the decision of question about the performer of this documents judicia –  handwriting examination is 
appointed. Lead through of biological examination, it is necessary to plan in the case of exposure in place of event of microtraces of biological 
origin. Application of method of DNA of analysis is utterly effective for authentication of person after on tracks blood, saliva, sperm, by the cages 
of epithelium, parts of fabrics and organs of man, to the hairs. Reminisced necessity of lead through in a number of cases for to the crimes related 
to obscure disappearance and other types of examinations, in particular judicial –  medical examination, judicial –  biological, dactyloscopic, mo-
lecular –  genetic. The approximate list of departments and establishments to which it follows to send queries with the purpose of establishment 
of location of obscurely disappearing person is given.

Key words: planning, version, investigation, obscure disappearance of person.

Згідно статистичних показників,  в Україні  за останні 
роки кількість безвісно зниклих є досить значною. 

Зокрема у 2013 році в Україні до ЄРДР внесено відомос-
ті про понад 14 тис. заяв та повідомлень вказаної категорії, 
щодо 12 тис.  з них прийнято рішення про закриття кримі-
нального  провадження  у  зв’язку  із  відсутністю  події  або 
складу  злочину,  за  3,7  тис.  заведено оперативно-розшукові 
справи. Із загальної кількості зареєстрованих заяв і повідо-
млень про безвісне зникнення громадян у 2013 році розшука-
но лише 3,2 тис. осіб, а місцезнаходження та доля майже по-
ловини безвісно зниклих громадян залишається невідомою. 

Інколи безвісне зникнення особи може бути обумов-
лене  тим  фактом,  що  громадяни  несвоєчасно  повідо-

мляють  рідним  про  своє  місцезнаходження  через  різні 
побутові негаразди: конфлікти в сім’ї, на роботі, у шко-
лі  тощо.  Водночас,  серед  всіх  фактів  зникнення  людей 
велику  частку  складають  такі, що мають  кримінальний 
характер.

Зважаючи на те, що на сході країни досі відбувається 
збройний  конфлікт,  окрему  категорію  безвісно  зниклих 
осіб  на  сьогодні  складають  військовослужбовці  та  інші 
громадяни, які постраждали або загинули під час прове-
дення антитерористичної операції (далі –  АТО). 

На території Донецької та Луганської областей Укра-
їни розповсюдженими є випадки, коли безвісно відсутні-
ми  стають  особи, що  постраждали  від  тяжких  злочинів,  
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зокрема вбивства, викрадення та незаконного позбавлення 
волі людини, взяття у полон тощо.

Станом на 09 грудня 2014 року на території проведен-
ня АТО зареєстровано 3230 фактів безвісного зникнення 
та викрадення громадян, у тому числі –  1559 фактів безві-
сного зникнення осіб та 1671 факт викрадення громадян, 
які вчинено невідомими особами в камуфльованому одязі 
зі зброєю [1].

З  огляду  на  вказані  обставини,  правоохоронні  орга-
ни  повинні  приділяти  посилену  увагу  розшуку  безвісно 
зниклих осіб, а також забезпечувати швидке, повне та не-
упереджене  розслідування  кримінальних  проваджень  за 
відповідними фактами, адже Конституція України прого-
лошує, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність  і  безпека  є  найвищою  соціально-право-
вою цінністю, а тому потребують захисту з боку держави. 

Окремі аспекти питання організації та планування розслі-
дування злочинів знайшли своє відображення в працях таких 
вчених, як: Т. В. Авер’янова, О. Я. Баєв, В. П. Бахін, Р. С. Бєл- 
кін, П. Д. Біленчук, О. М. Васильєв, А. Ф. Волобуєв, В. К. Ве- 
сельський,  В.  К.  Гавло,  В.  Г.  Гончаренко,  А.  В.  Іщен- 
ко, В. А. Журавель, Н. І. Клименко, О. Н. Колесниченко, В. О. Ко- 
новалова, В. С. Кузьмічов, В. Г. Лукашевич, Г. А. Матусов-
ський, М. В. Салтевський, М. О. Селіванов, В. Ю. Шепіть-
ко, Ю. М. Чорноус  тощо. Водночас питання особливостей 
планування розслідування злочинів, пов’язаних із безвісним 
зникненням  особи  потребують  більш  детального  та  комп-
лексного вирішення з урахуванням сучасних потреб слідчої 
практики.

Метою статті є висвітлення особливостей планування 
розслідування злочинів, пов’язаних із безвісним зникнен-
ням особи.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом Укра-
їни  та  прийнятими  на  його  основі  підзаконними  актами 
визначено порядок організації розшуку та розслідування 
злочинів, пов’язаних із безвісним зникненням особи.

Так,  сьогодні  передбачена  наступна  процедура  вирі-
шення заяв про безвісне зникнення особи: якщо протягом 
24 годин після подання заяви за фактом безвісного зник-
нення особи перевірочними заходами не вдалося встано-
вити місцезнаходження особи, це може  свідчити про  те, 
що стосовно неї вчинено злочин. Указане надає підстави 
для внесення відомостей про такий факт до ЄРДР  із по-
передньою кваліфікацією події  за  ст. 115 КК України до 
встановлення в ході досудового розслідування даних про 
вчинення  іншого  кримінального  правопорушення.  Згід-
но з п. 2.2 Положення про порядок ведення Єдиного ре-
єстру  досудових  розслідувань,  затвердженого  Наказом 
Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року  
№ 69, одночасно з визначенням кваліфікації підлягає вне-
сенню  до  ЄРДР  також  і  додаткова  відмітка  «Зникнення 
безвісти». Після цього розпочинається досудове розсліду-
вання та проводяться слідчі (розшукові) та негласні слідчі 
(розшукові) дії та інші процесуальні та розшукові заходи.

Порядок вирішення заяв про безвісне зникнення осо-
би регламентується також відомчим Наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 14 серпня 2012 року № 700 
«Про  організацію  взаємодії  органів  досудового  розслі-
дування  з  іншими  органами  та  підрозділами  внутрішніх 
справ  у  попередженні,  виявленні  та  розслідуванні  кри-
мінальних  правопорушень».  Згідно  положень  ч.  1.  ст.  6 
Закону України  «Про  оперативно-розшукову  діяльність» 
наявність інформації про безвісне зникнення особи визна-
чається  підставою  для  проведення  оперативно-розшуко-
вої діяльності. 

Вважаємо  за  необхідне  підкреслити  важливість  ви-
щезгаданих,  а  також  інших  нормативно-правових  актів, 
положення  яких  регламентують  правовідносини  у  сфері 
безвісно зниклих осіб. Водночас відмітимо, що дотриман-
ня лише правових приписів є недостатнім для розкриття 
злочину. Ефективність планування та проведення слідчих 

(розшукових)  дій  та  в цілому результативність розсліду-
вання можливо досягти при використанні системи науко-
вих знань і заснованих на них рекомендацій, розроблюва-
них криміналістикою. 

Одним  із  найбільш  актуальних  напрямів  підвищен-
ня  ефективності  розкриття  та  розслідування  злочинів, 
пов’язаних  із  безвісним  зникненням  особи,  як  втім  й 
інших  видів  злочинів,  є  застосування  в  роботі  право-
охоронних органів сучасних криміналістичних концепцій 
планування  розслідування,  під  яким  прийнято  розуміти 
розумову діяльність з визначення шляхів і засобів розслі-
дування, обставин, які підлягають встановленню, а також 
системи  і  тактики  слідчих  (розшукових)  дій,  негласних 
слідчих  (розшукових)  дій  та  оперативно-розшукових  за-
ходів для найбільш ефективного досягнення поставлених 
цілей розслідування.

Основою планування розслідування фактів безвісного 
зникнення особи виступають версії про можливі причини 
та обставини зникнення людини [2, с. 277]. 

По фактах безвісного зникнення громадян висувають-
ся дві типові версії (які розподіляються на безліч конкрет-
них  версій  з  врахуванням  наявної  інформації  по  факту 
зникнення  людини  та  особливостей  її  життєдіяльності, 
віку,  статі,  стану  здоров’я, наявності конфліктних ситуа-
цій тощо):

– перша типова версія: «зникла особа стала жертвою 
злочину»  (вбивства,  викрадення  або  позбавлення  волі, 
торгівлі людьми тощо);

– друга типова версія: «зникнення людини не має кри-
мінального характеру». Дана версія розподіляється на такі 
більш конкретні версії:

–  зникла  особа жива,  але  з  тих  чи  інших  причин  не 
бажає  виявляти  своє  місцезнаходження  (виїхала  в  іншу 
місцевість (для зустрічі зі знайомими, на постійне чи тим-
часове  проживання,  влаштування  на  роботу,  навчання,  з 
метою одруження); ховається через: борги; бажання уник-
нути призову на військову службу; конфлікт в сім’ї та не-
бажання спілкуватися з родичами; необхідність уникнути 
кримінальної  відповідальності  за  вчинений  нею  злочин 
тощо);

– зникла особа затримана за вчинення кримінального 
правопорушення [3, с. 18];

–  зникла  особа  стала  жертвою  нещасного  випадку  в 
результаті якого вона загинула (ДТП, отруєння, ураження 
електричним струмом, при різних катастрофах, стихійно-
му лиху, потонула у водоймі, загинула при пожежі тощо);

– зникла особа вчинила самогубство;
–  безвісна  відсутність  особи пов’язана  з  її  ненасиль-

ницькою смертю від віку, або в результаті хронічного за-
хворювання, переохолодження тощо [4, с. 135];

–  зникнення  людини  пов’язане  з  її  госпіталізацією 
(особа знаходиться в тяжкому стані і не може повідомити 
близьких про своє місцезнаходження);

– у випадку зникнення дитини, окрім вищезгаданого, 
також припускається що вона пішла з дому після сварки в 
сім’ї та не бажає говорити, де вона, заблукала, загубилася, 
не змогла вчасно повідомити рідним про своє місцезнахо-
дження (розрядився мобільний телефон) та ін.

Зауважимо,  що  не  слід  перебувати  у  полоні  однієї  з 
версій, якою б правдоподібною вона не була, завжди до-
речним є висунення контрверсій. Кожна висунута версія 
в  ході  розслідування перевіряється,  доповнюється,  уточ-
нюється чи повністю відкидається та замінюється іншими 
версіями [5, с. 43].

Складання  узгоджених  планів  слідчих  (розшукових) 
дій,  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  та  оперативно-
розшукових  заходів,  їх  вчасне виконання  та корегування 
залежно від встановлення нових обставин зникнення, до-
зволяють знайти і зафіксувати інформацію, що має вкрай 
важливе доказове значення у кримінальних провадженнях 
цієї категорії. 
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До  основних  першочергових  заходів,  які  необхідно 
планувати  з  метою  встановлення місцезнаходження  без-
вісно відсутніх осіб  та розслідування  злочинів по  таким 
фактам, належать наступні.

Збір  детальної  інформації  про  зниклу  людину  та  її 
близьке оточення. В якості корисного допоміжного плано-
вого документу може слугувати схема зв’язків особи, що 
розшукується, наприклад: родинні, інтимні, трудові тощо. 
Найчастіше позитивні результати надає аналіз інформації 
щодо контактів у соціальних мережах, про останні спіл-
кування зниклої особи за допомогою мобільного зв’язку.

Вивчення прилеглої місцевості, звідки раптово зникла 
людина (складання схеми ймовірного руху зниклої особи, 
а також перевірка можливих місць її перебування). 

Постановлення  розшукуваного  на  обліки  Міністер-
ства  внутрішніх  справ України,  заповнення  впізнаваль-
ної картки. Картка на особу, що пропала безвісно, вклю-
чає  персонографічні,  соціально-побутові  та  виробничі 
відомості, які слідчий одержує із заяви родичів і близь-
ких,  а  також  за  місцем  роботи  такої  особи.  До  картки 
приєднують  фотознімки  зниклої  особи  та  направляють 
до картотеки області.

Орієнтування  оперативних  підрозділів  органів  вну-
трішніх справ на встановлення місцезнаходження зниклої 
особи.

Надсилання  запитів  у  відомства  та  установи,  напри-
клад такі, як:

– лікарні та психоневрологічні диспансери (про наяв-
ність у них осіб, які за станом здоров’я або інших умов не 
мають можливості повідомити про себе, наявність невпіз-
наних трупів у моргах);

– установи виконання покарань та ізоляторів тимчасо-
вого тримання (про те, чи не перебуває у них зникла без-
вісти особа);

– банки (про наявність відкритих рахунків та виданих 
банківських карток на ім’я безвісно зниклої особи);

– державні та приватні нотаріуси (про наявність в осо-
би рухомого і нерухомого майна);

–  залізничні,  авіаційні  та  морські/річкові,  автобусні 
каси  (про  придбання  проїзних  білетів  безвісно  зниклою 
особою);

– підрозділи ДАІ (про наявність зареєстрованого тран-
спортного засобу на ім’я безвісно відсутньої особи та ві-
домостей про ДТП з його участю);

–  установи  дозвільної  системи  (про  наявність  зареє-
строваної на ім’я безвісно відсутньої особи зброї);

– районні, міські відділи міліції (щодо надання інфор-
мації стосовно виявлення невпізнаних тіл, які мали при-
кмети, схожі з безвісно зниклою особою);

– підрозділи Міністерства оборони України (про те, чи 
перебуває особа на військовій службі);

–  Головний  центр  обробки  спеціальної  інформації 
ДПС України  (щодо  надання  інформації  щодо  перетину 
державного кордону України безвісно зниклою особою).

Вказаний перелік установ, до яких слід направляти за-
пити, є приблизним і може бути доповнений залежно від 
конкретних обставин зникнення людини.

При реалізації плану розслідування у кримінальному 
провадженні повинна дотримуватися послідовність слід-
чих (розшукових) дій, заснована на їхній взаємозумовле-
ності, не можна обійтись і без планування кожної окремої 
слідчої (розшукової) дії.

Для  відпрацювання  будь-якої  версії  по  факту  безві-
сного зникнення особи доречно планувати першочергове 
проведення оглядів житла й останнього місця перебуван-
ня особи, її робочого місця, вилучення і огляд документів, 
пов’язаних з її особистістю, проведення допитів родичів, 
знайомих, колег по роботі, перевірки місць її можливого 
перебування, встановлення зв’язків зниклої і її взаємовід-
носин з найближчим оточенням, негласних слідчих (роз-
шукових) дій, спрямованих на збір даних про особистість 

зниклої особи та осіб, що можуть бути причетні до вчи-
нення злочину щодо неї.

Своєчасне проведення огляду житла й останнього місця 
перебування  особи  дозволяє  виявити  і  зафіксувати  сліди, 
матеріальні  об’єкти  та  інші  речові  докази,  які мають  від-
ношення до зазначеної події, і можуть сприяти встановлен-
ню місцезнаходження  зниклих осіб  або  їх  ідентифікації  з 
невпізнаними трупами. На етапі планування та підготовки 
до огляду необхідно з’ясувати, які засоби криміналістичної 
техніки, освітлювальні прилади тощо необхідно застосову-
вати під час його проведення, яких спеціалістів доречно за-
лучити, визначити методи та межі огляду тощо.

Під час огляду або обшуку особливу увагу  слід при-
діляти об’єктам, де найчастіше можуть знаходитися при-
ховувані сліди: ділянкам стін з переклеєними шпалерами, 
вичищеним  м’яким  меблям,  щілинам  між  дошками  ви-
митої підлоги, ділянкам за плінтусами; фільтрам-відстій-
никам раковин,  зливних труб ванн  і унітазів  (слідова  ін-
формація про злочин в них буде міститься у тому випадку, 
якщо туди зливалася кров потерпілого) [6, с. 68-69]. Вико-
ристання ультрафіолетових освітлювачів, металошукачів, 
приладів, що реагують на продукти біологічного розпаду 
допоможе виявити невидимі сліди та речові докази [7, с. 
26]. Обов’язковому вилученню під час огляду житла або 
останнього місця перебування зниклої особи підлягають: 
предмети-носії  ДНК  інформації  (зубні  щітки,  гребін-
ці, бритви, які належать зниклій особі), її особисті речі і 
предмети ужитку, які повинні були б знаходитися при по-
терпілій особі, якби вона була жива; записні книжки; різні 
документи  (стоматологічні  картки;  амбулаторні  медичні 
картки,  де  містяться  відомості  про  травми,  перенесені 
операції, групу крові тощо); групові фотографії з її учас-
тю, а також об’єкти, що забезпечують в подальшому про-
ведення ідентифікаційних експертиз, фотознімки зниклої 
особи, предмети з відбитками її пальців, зразки волосся, 
предмети одягу, які становлять єдиний комплект з одягом, 
що був на особі в момент зникнення.

Якщо  містяться  відомості  про  причетність  декількох 
осіб  до  вбивства  безвісно  зниклої  людини,  доречним  є 
планування  проведення  взаємодіючими між  собою  слід-
чо-оперативними  групами  декількох  обшуків  у  різних 
місцях, які здійснюються одночасно. Залежно від наявної 
інформації може проводитись обшук приміщення (житла і 
робочого місця), обшук ділянки місцевості, особистий об-
шук або обшук транспортного засобу.

Важливим  під  час  проведення  цієї  слідчої  (розшуко-
вої) дії є дотримання процесуальних приписів. Так, зокре-
ма, перед початком виконання ухвали слідчого судді про 
проведення обшуку, особі, яка володіє житлом чи іншим 
володінням,  а  за  її  відсутності  –    іншій  присутній  особі 
повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. У разі 
відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухва-
ли повинна бути  залишена на  видному місці  у житлі  чи 
іншому  володінні  особи.  При  цьому  слідчий,  прокурор 
зобов’язаний  забезпечити  схоронність  майна,  що  знахо-
диться у житлі чи  іншому володінні особи,  та неможли-
вість доступу до нього сторонніх осіб. 

Якщо  міститься  достатньо  фактів,  які  вказують,  що 
безвісно зниклу особу вбито, важливим є виявлення тру-
пу потерпілого та його ідентифікація. Слід мати на увазі, 
що злочинцями використовуються різні способи знищен-
ня тіла вбитого. Так,  зокрема,  труп спалюється у печі,  в 
котельній,  на  кострі;  використовуються  хімічно-активні 
агресивні  речовини  (наприклад,  концентрований  розчин 
каустичної  соди). При  цьому місця  приховання  трупів  є 
досить різноманітними. Так, якщо злочинець або жертва 
злочину мешкає в приватному будинку, труп може бути за-
копаний в сараї, в огороді; скинуто в озеро, річку, колодязь 
з водою тощо. Якщо труп був знищений шляхом спалю-
вання в печі, то в золі шляхом її просіювання можуть бути 
виявлені залишки кісток [8, с. 34]. 
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Під час планування проведення допитів слід визначи-
ти місце, час та режим його здійснення, встановити коло 
осіб, які підлягають допиту, та спеціалістів, яких доречно 
залучити до його проведення, вирішити питання, пов’язані 
з підготовкою технічних засобів допиту, предметів, речо-
вих доказів, які слідчий планує пред’явити допитуваному, 
визначення  тактичних  прийомів  його  проведення,обрати 
черговість проведення допитів. У плануванні цієї слідчої 
(розшукової)  дії  визначне  місце  займає  постановка  пи-
тань: їх обсяг та формулювання, необхідна послідовність і 
сполучення [9, с. 51]. 

У першу чергу доречно планувати проведення допитів 
у якості свідка заявника й осіб, які добре знали зниклого. 
Під  час  допитів  необхідно  детально  встановити:  обста-
вини зникнення особи й осіб, які мають інформацію про 
зникнення особи; прикмети й анкетні дані  зниклого; до-
кладні відомості про одяг, взуття, документи, цінності та 
гроші, а також інші предмети, що були або могли бути у 
зниклого, хто про це знав; дані про спосіб життя зниклої 
особи, про її розпорядок дня; події, що передували зник-
ненню;  з’ясовуються його  відносини  з  іншими особами, 
місця його можливого перебування і причини зникнення; 
чим  зникнення  обґрунтовується,  якщо  припускається, 
що скоєно вбивство, то хто міг його вчинити, які мотиви 
вбивства; дані про поведінку допитуваного й  інших осіб 
після зникнення особи. Під час допиту доречно акценту-
вати увагу на виявленні суперечностей у показаннях осо-
би, встановленні негативних обставин, доказів поведінки 
допитуваного й інших осіб, які свідчать про причетність 
їх до зникнення особи. Допитуваним можуть також бути 
задані питання про заходи, які були ними зроблені для по-
шуку зниклого [3, с. 15].

При виявленні трупа, його слід пред’являти для впіз-
нання особам, що добре знали потерпілого. Якщо з яких-
небудь  об’єктивних  причин  здійснення  такого  впізнання 
неможливо, ідентифікація особи потерпілого здійснюєть-
ся за допомогою судово-медичної, судово-біологічної, фо-
топортретної,  дактилоскопічної,  молекулярно-генетичної 
експертиз.

У  разі  виявленні  листів,  записок  від  імені  зниклого 
безвісти  або  адресованих  йому,  вони  вилучаються.  Для 
вирішення  питання  про  виконавця  цих  документів  при-

значається  судово-почеркознавча  експертиза.  Також  за 
результатами огляду чи обшуку можуть бути призначені 
судово-медична,  судово-біологічна,  криміналістична  та 
молекулярно-генетична  експертизи,  інші  експертизи  за-
лежно від конкретних обставин справи. 

Застосування  методу  генотипоскопії  в  біологічній 
експертизі,  або  дослідження  мікрослідів  на  клітинному 
рівні дозволяє ідентифікувати злочинця за слідами крові, 
слини,  сперми,  клітинами  епітелію,  частинами  тканин  і 
органів людини, волосся, вилученими з місця події. Вод-
ночас важливо мати на увазі, що проведення такого роду 
експертиз потребує виваженого підходу у послідовності їх 
проведення  з  іншими  експертизами  з метою  збереження 
дослідного матеріалу. А тому при вирішенні питання при-
значення експертиз доцільним є попереднє консультуван-
ня з експертом.

Планувати  проведення  судово-хімічної  експертизи 
необхідно  з  метою  дослідження  часточок  металу,  скла, 
ґрунту, шматочків крейди, цегли, знайдених на місці вияв-
лення трупа, на його одязі, на знаряддях злочину, на одязі 
підозрюваного [10, с. 55]. 

У ході досудового розслідування злочинів, пов’язаних 
із безвісним зникненням особи, якщо відомості про зло-
чин  та  особу,  яка  його  вчинила,  неможливо  отримати  в 
інший спосіб, можуть проводитись негласні  (слідчі) роз-
шукові дії. Рішення про проведення негласних  (слідчих) 
розшукових дій приймає слідчий, прокурор, слідчий суддя 
за клопотанням прокурора, або за клопотанням слідчого, 
погодженого з прокурором. Вони проводяться на підставі 
ухвали слідчого судді, крім зняття  інформації  з  електро-
нних інформаційних мереж, доступ до яких не обмежений 
власником або не пов’язаний з подоланням системи логіч-
ного захисту.

В  статті  була  уточнена  специфіка  висування  слідчих 
версій  та  висвітлені  деякі  особливості  планування  роз-
слідування злочинів, пов’язаних із безвісним зникненням 
особи. Зважаючи на ситуаційну багатоманітність кожного 
конкретного злочину вказаної категорії, дана проблемати-
ка  потребує  подальшого  дослідження  з  метою  розробки 
науково-практичних  рекомендацій  щодо  вдосконалення 
діяльності органів внутрішніх справ в сфері розшуку без-
вісти зниклих осіб.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНОГО 
ПРИ ВИЗНАННІ ТА ВИКОНАННІ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ 

ТА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ

Підгородинська А.В.,
к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу

Національний університет «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена дослідженню проблем забезпечення прав засудженого при визнанні та виконанні рішень іноземних судів та між-
народних судових органів у зв’язку з передачею засуджених осіб. Розглянуто питання оформлення згоди засудженої особи на її передачу, 
визначення кола осіб, які беруть участь у судовому засіданні щодо визнання та виконання іноземного судового рішення, визначення їх 
процесуальних прав та обов’язків.

Ключові слова: засуджений, передача засуджених осіб, визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових 
органів, запит, судовий розгляд.

Подгородинская А.В. / НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ОСУЖДЕННОГО ПРИ ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ РЕ-
ШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ / Нацио-
нальный университет «Одесская юридическая академия», Украина

Статья посвящена исследованию проблем обеспечения прав осужденного при признании и исполнении решений иностранных судов 
и международных судебных органов в связи с передачей осужденных лиц. Рассмотрены вопросы оформления согласия осужденного на 
его передачу, определение круга лиц, участвующих в судебном заседании по признанию и исполнению иностранного судебного реше-
ния, определения их процессуальных прав и обязанностей.

Ключевые слова: осужденный, передача осужденных лиц, признание и исполнение решений иностранных судов и международных 
судебных органов, запрос, судебное разбирательство.

Pidgorodynska A.V. / SOME PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHTS OF THE CONVICTED IN THE RECOGNITION AND EN-
FORCEMENT OF DECISIONS OF FOREIGN COURTS AND INTERNATIONAL JUDICIAL BODIES IN CONNECTION WITH THE 
TRANSFER OF SENTENCED PERSONS / National University «Odessa Law Academy», Ukraine

The article is devoted to problems of ensuring the rights of the convicted person when the recognition and enforcement of decisions of foreign 
courts and international judicial bodies is in connection with the transfer of sentenced persons. Addressed the issues of obtaining the consent of 
the convicted person for the transfer, the identification of persons involved in the hearing concerning the recognition and enforcement of foreign 
judicial decisions, the determination of their procedural rights and obligations. Researched issues of criminal-procedural functions of the court, 
the Prosecutor and the defense during the resolution of the issue of recognition and enforcement of decisions of foreign courts and international 
judicial bodies in connection with the transfer of sentenced persons. It is concluded that in a separate part of the article 610 of the Code of crimi-
nal procedure to specify that in judicial session take part the convicted person in respect of which the issue of recognition and enforcement of a 
sentence of a foreign court; his legal representative in cases provided by Criminal Procedure Code of Ukraine; the defender; the public Prosecu-
tor, and in cases provided for by part three of article 29 of the CPC translator, absence of which makes it impossible for the court to consider the 
question of the enforcement of court sentence of foreign state in accordance with the legislation of Ukraine; in some parts of the article 610 of the 
code of criminal procedure to provide that a convicted person has the rights and obligations of the accused, to the extent necessary to protect 
the rights and legitimate interests when the court is considering the question of the enforcement of court sentence of foreign state in accordance 
with the legislation of Ukraine. In addition, indicated the need in part 1 of article 605 of the Criminal Procedure Code to indicate that the request is 
authorized (Central) authority of a foreign state, the appeal of the convicted person, his legal representative or close relatives or family members, 
as well as the other circumstances stipulated by the law of Ukraine or an international Treaty, the agreement as binding by Verkhovna Rada of 
Ukraine, are the reason for the consideration of the transfer of the convicted person for serving the sentence.

Key words: convicted person, transfer of sentenced persons, recognition and enforcement of decisions of foreign courts and international 
judicial bodies, request, trial.

Однією  з  форм  міжнародного  співробітництва  у  кри-
мінальному провадженні  є  передача  засуджених  осіб,  яка 
здійснюється  з  метою  забезпечення  відбування  засудже-
ним  покарання  у  країні,  громадянином  якої  він  є,  метою 
чого є ресоціалізація засуджених осіб та зменшення витрат, 
пов’язаних  з  притягненням особи до  кримінальної  відпо-
відальності [1, c. 29]. Хоча КПК України і не передбачає для 
засудженого права на відбування покарання у країні свого 
громадянства, про його наявність можна стверджувати, ви-
ходячи із положень ст. 2 та 3 Конвенції про передачу засу-
джених осіб 1983 року (далі –  Конвенція 1983 р.), врахову-
ючи, зокрема, положення про те, що «особу, засуджену на 
території однієї Сторони, може бути передано на територію 
іншої Сторони, відповідно до положень цієї Конвенції, для 
відбування  призначеного  їй  покарання.  З  цією  метою  за-
суджена особа може висловити державі винесення вироку 
або державі виконання вироку своє побажання бути переда-
ною згідно з цією Конвенцією» [2].

Питанням  передачі  засуджених  осіб  присвятили  свої 
наукові праці такі автори, як Н. М. Ахтирська, З. П. Борт-
новська, Н. Г. Габлей, О. М. Дроздов, К. П. Задоя, А. Г. Ма- 
ланюк,  В.  В.  Рожнова,  Г.  П.  Середа,  Я.  І.  Тростянська,  
В. М. Філатов, М.  І. Хавронюк та  ін., однак питання за-

безпечення  прав  засуджених  при  визнанні  та  виконанні 
рішень  іноземних  судів  та міжнародних  судових органів 
у зв’язку з передачею засуджених осіб розглядалися лише 
у межах загальних питань цієї форми міжнародного спів-
робітництва у  кримінальному провадженні. Тому метою 
статті є характеристика нормативної регламентації забез-
печення прав засуджених осіб при визнанні та виконанні 
рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у 
зв’язку з їх передачею, виявлення її недоліків.

Стаття 541 КПК України не надає нормативного визна-
чення передачі засуджених осіб; однак, деякі визначення 
цієї форми міжнародного співробітництва запропоновані 
у доктрині. Як зазначає Я. І. Тростянська, передача засу-
джених осіб до позбавлення волі для відбування покаран-
ня в державі,  громадянами якої вони є, –   це акт міжна-
родної співпраці, що реалізується на основі міжнародного 
та внутрішньодержавного законодавства та полягає в пе-
редачі особи, що вчинила злочин і засуджена однією дер-
жавою, іншій державі, громадянином якої вона є, для ви-
конання покарання у вигляді позбавлення волі  [3, c. 15]. 
На  думку Н.  Г.  Габлей,  під  передачею  засудженої  особи 
слід розуміти процес передачі особи  іноземця або особи 
без громадянства, вирок щодо якої набрав законної сили, 
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державою, яка мала право притягти таку особу до відпо-
відальності і засудити її, державі, громадянином якої така 
особа  є  або  в  якій  постійно  проживає,  для  відбування  в 
цій державі призначеного такій особі покарання [2, c. 97]. 
Таким чином, для передачі  засудженої особи характерно 
передання від держави, яка засудила особу, державі, гро-
мадянином якої є засуджений, юрисдикції виконання по-
карання щодо засудженої особи у випадках та на умовах, 
передбачених міжнародними договорами та національним 
законодавством.

Статтею  2  Конвенції  1983  р.  визначаються  загальні 
принципи передачі  засуджених  осіб. Перш  за  все,  закрі-
плюється  зобов’язання  договірних  держав  якнайтісніше 
співпрацювати у тому, що стосується передачі засуджених 
осіб,  у  відповідності  до  положень  зазначеної  Конвенції. 
Так, особу,  засуджену на  території  однієї держави, може 
бути передано на територію іншої, згідно з положеннями 
Конвенції, для відбування призначеного їй покарання. Та-
ким  чином,  компетентні  органи  держави,  громадянином 
якої  є  засуджена  особа,  виходячи  із  винесеного  вироку, 
мають прийняти рішення щодо його визнання (шляхом ви-
несення окремого процесуального рішення, або без його 
винесення, погодившись виконувати останнє) та виконан-
ня на своїй території. Із запитом про передачу засудженої 
особи може звертатися як держава винесення вироку, так і 
держава виконання вироку. 

Важливою умовою передачі є згода засудженої особи 
або, коли з врахуванням її віку або фізичного чи психічно-
го стану одна із двох держав вважає це за необхідне, –  зго-
да законного представника засудженої особи (п. d ч. 1 ст. 3 
Конвенції 1983 р., п. 4 ч. 1 ст. 606 КПК України). Частина 
3 ст. 606 КПК України передбачає письмову форму згоди, 
однак, як логічно звертає увагу Н. Г. Габлей, така побудова 
правової норми не зовсім вдала, оскільки не визначає ані 
форму документу, ані спосіб ознайомлення особи з право-
вими наслідками передачі [2, c. 98]; тому слід погодитись 
із пропозицією доповнити ч. 3 ст. 606 нового КПК України 
положенням про те, що згода засудженого чи його закон-
ного представника повинна бути висловлена в письмовій 
протокольній формі  [2,  c.  98]. Відмітимо  при  цьому, що 
засуджена особа, яка надала згоду на передачу в іноземну 
державу для подальшого відбування покарання, може від-
мовитися від такої передачі у будь-який час до перетину 
державного кордону України (ч. 7 ст. 606 КПК України); 
тому, відповідно, надалі, при розгляді судом питання про 
приведення  вироку  суду  іноземної  держави  у  відповід-
ність із законодавством України, перевірка добровільності 
згоди  особи на  передачу не  становить  предмет  судового 
розгляду, оскільки вказане питання вирішується Міністер-
ством юстиції України до звернення до суду [4, c. 20].

Підставою  для  розгляду  уповноваженим  органом 
України (яким у провадженні по передачі засуджених осіб 
є Міністерство юстиції України) питання про передачу за-
судженої  особи  для  відбування  покарання  закон  називає 
запит  уповноваженого  (центрального)  органу  іноземної 
держави,  звернення  засудженого,  його  законного  пред-
ставника  або  близьких  родичів  чи  членів  сім’ї,  а  також 
інші  обставини,  передбачені  законом  України  або  між-
народним  договором,  згода  на  обов’язковість  якого  на-
дана  Верховною  Радою України  (ст.  605  КПК України). 
Відмітимо, що КПК України не встановлює спеціальних 
правил оформлення  такого  запиту,  а,  отже, мають  засто-
совуватися  за аналогією ст. 548, 552 КПК України. Крім 
того, слід звернути увагу і на те, що традиційно запит про 
міжнародне співробітництво у межах будь-якої його фор-
ми розглядається не як підстава, а як привід до взаємодії з 
іноземними судовими і правоохоронними органами [5, c. 
951], і тому ст. 605 КПК України у цьому аспекті потребує 
уточнення. 

Із запитом про передачу засудженої особи може зверта-
тися як держава винесення вироку, так і держава виконан-

ня  вироку.  Запити  надсилаються  Міністерством  юстиції 
держави, яка звертається із запитом, Міністерству юстиції 
держави, до якої звернено запит. Відповіді повідомляють-
ся по тих же каналах.

Зміст та форма запиту про передачу засудженої особи 
має відповідати вимогам КПК України (ст. 548, 552 КПК 
України) з урахуванням особливостей міжнародного дого-
вору України. Запит розглядається Міністерством юстиції 
України у розумний строк. Після порушення перед Мініс-
терством юстиції України клопотання про прийняття гро-
мадянина України, засудженого судом іноземної держави 
до позбавлення волі, для подальшого відбування покаран-
ня  в  Україні  центральний  орган  запитує  у  відповідного 
органу іноземної держави документи, необхідні для вирі-
шення питання по суті. Після того, як до Міністерства юс-
тиції України надійдуть всі документи, що необхідні для 
прийняття  рішення  про  передачу  засудженої  іноземним 
судом особи, вони підлягають розгляду та вивченню про-
тягом місяця. Якщо немає законодавчих перешкод для за-
доволення запиту про передачу засудженої особи, Мініс-
терство юстиції України ухвалює рішення про прийняття 
громадянина України,  засудженого  судом  іноземної  дер-
жави, для подальшого відбування покарання на території 
України. 

Після цього Міністерство юстиції України має зверну-
тись до суду першої інстанції за останнім відомим місцем 
проживання засудженої особи в Україні або за місцем зна-
ходження Міністерства юстиції України протягом одного 
місяця  з  моменту  його  надходження  з  клопотанням  про 
приведення  вироку  суду  іноземної  держави  у  відповід-
ність  до  законодавства  України.  Якщо  запит  і  додаткові 
матеріали  надійшли  іноземною  мовою,  строк  розгляду 
продовжується до трьох місяців.

Разом  із  клопотанням  Міністерство  юстиції  України 
подає до суду «пакет документів», які необхідні для вирі-
шення судом питання про приведення вироку іноземного 
суду у відповідність до законодавства України: копію ви-
року разом з документом, що підтверджує набрання ним 
законної сили; текст статей кримінального закону інозем-
ної  держави,  на  якому  ґрунтується  вирок;  документ  про 
тривалість  відбутої  частини  строку  покарання,  у  тому 
числі  інформацію  про  будь-яке  попереднє  ув’язнення, 
звільнення  від  покарання  і  про  будь-які  інші  обставини 
щодо виконання вироку;  заяву  засудженого про  згоду на 
передачу його для відбування покарання в Україні, а у ви-
падку,  передбаченому  міжнародним  договором,  згода  на 
обов’язковість  якого  надана  Верховною  Радою  України, 
заяву  законного  представника  засудженого;  інформацію 
про стан здоров’я і поведінку засудженого.

Відкритим  залишаються  питання,  пов’язані  з  визна-
ченням кола осіб, які беруть участь у судовому засіданні 
щодо визнання та виконання іноземного судового рішен-
ня, визначення їх процесуальних прав та обов’язків.

КПК  України  2012  року  у  ст.  610  передбачено,  що 
обов’язковою є участь прокурора, щодо інших учасників 
спеціальних правил немає; у деяких дослідженнях підкрес-
люється, що участь  засудженої особи не  є обов’язковою 
[4, c. 21]. Проаналізувавши ратифіковані конвенції, низку 
двосторонніх договорів, можна дійти висновків, що в су-
довому засіданні повинні брати участь: засуджений, щодо 
якого  вирішується  питання  про  визнання  та  виконання 
вироку іноземного суду; його законний представник –   у 
випадках,  визначених  кримінальним  процесуальним  за-
коном України, з метою захисту прав і законних інтересів 
особи, яка з об’єктивних причин позбавлена можливості 
на самозахист свого права; прокурор, який є обов’язковим 
учасником  судового  розгляду;  у  випадках  коли  є  відпо-
відне  клопотання  засудженої  особи  –    захисник,  а  у  ви-
падках коли згідно із КПК України (ст. 45 КПК України) 
його участь є обов’язковою –  і без такого клопотання; у 
випадку необхідності –  перекладач. Відповідний перелік 
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учасників слід передбачити в окремій частині ст. 610 КПК 
України.

У зв’язку з наведеним важливо зупинитися на питанні 
про  кримінально-процесуальні  функції,  здійснювані  на-
званими учасниками кримінального провадження при ви-
рішенні  питання  про  визнання  та  виконанні  рішень  іно-
земних  судів  та міжнародних  судових  органів  у  зв’язку  з 
передачею  засуджених  осіб,  оскільки  у  літературі  цьому 
питання увага практично не приділяється. Як зазначає І. В. 
Гловюк, що стосується такої форми міжнародного співро-
бітництва,  як  передача  засуджених  осіб  та  виконання  ви-
років, то її реалізація також здійснюється у межах окремої 
функції –  міжнародного співробітництва. Так, клопотання 
Міністерства юстиції України про виконання вироку суду 
іноземної  держави  розглядається  судом  першої  інстанції, 
суд не перевіряє фактичні обставини, встановлені вироком 
суду  іноземної держави,  та не вирішує питання щодо ви-
нуватості особи (ч. 3 ст. 603 КПК України), що вже не дає 
можливості визначити цей напрямок діяльності  суду пер-
шої  інстанції  як  правосуддя.  Відповідно,  аналогічно  слід 
визначити  функціональну  спрямованість  діяльності  суду 
при розгляді клопотання про приведення вироку суду іно-
земної держави у відповідність із законодавством України 
(ст. 610 КПК України) [6, c. 85-86]. Надалі автор стверджує, 
що у межах цієї ж функції прокурор бере участь у судово-
му розгляді питання про виконання вироку суду іноземної 
держави та питання про приведення вироку суду іноземної 
держави  у  відповідність  із  законодавством  України  [6,  c. 
86-87].  Із цією точкою зору погодитись складно з наступ-
них міркувань. Зокрема, прокурор, беручи участь у судово-
му розгляді питання про виконання вироку суду іноземної 
держави та питання про приведення вироку суду іноземної 
держави  у  відповідність  із  законодавством  України,  про-
довжує  обвинувальну  діяльність  компетентного  органу 
іноземної держави, оскільки вирішується питання про ре-
алізацію наслідку засудження особи –  виконання вироку. І 
хоча ця діяльність із урахуванням іноземного елементу має 
значну специфіку, порівняно із обвинувальною діяльністю 
прокурора  у  межах  лише  національного  кримінального 
провадження, немає підстав заперечувати наявність ознак 
функції обвинувачення, яка, на нашу думку, потребує зміс-
товного розширення і розгляду не тільки як встановлення 
події кримінального правопорушення, викриття особи, яка 
вчинила  кримінальне  правопорушення  (її  встановлення, 
повідомлення  їй  про  підозру),  складання  обвинувального 
акта, пред’явлення обвинувачення, підтримання його в суді, 
застосування  заходів  забезпечення  кримінального  прова-
дження [7, c. 92], а й як забезпечення реалізації засудження 
особи шляхом фактичного виконання вироку. 

Засуджений, його законний представник, захисник, від-
повідно,  реалізують  протилежну  за  спрямуванням  функ-
цію –  функцію захисту, на що прямо вказує п. 19 ст. 3 КПК 
України. У літературі неодноразово підкреслювалася мож-
ливість реалізації цієї функції у стадії виконання судових 
рішень, а засуджений визнається її суб’єктом [8; 9, c. 8; 10, 
c. 11]; цей підхід характерний і для вирішення питання про 
визнання  та  виконання  вироку  іноземного  суду  стосовно 
засудженого, адже у даній процедурі діяльність учасників 
з  боку  захисту  спрямована  на  забезпечення  правильного 
вирішення питання про визнання та виконання вироку іно-
земного суду, дотримання вимог ч. 4-6 ст. 610 КПК України 
при  визначенні  судом  статті  (частини  статей)  закону  про 
кримінальну  відповідальність,  якими  передбачена  відпо-
відальність за кримінальне правопорушення, вчинене засу-
дженим громадянином України, і строку позбавлення волі 
на підставі вироку суду іноземної держави.

Функція суду у стадії виконання судових рішень також 
тлумачиться  у  літературі  неоднаково:  як  функція  право-
суддя  [11,  c.  63;  12];  коригуюча  функція  [13,  с.  180;  14, 
с.  259];  функція  судового  контролю  [11,  c.  63;  15,  с.  4]. 
Вважаємо, що для  визначення правової  природи  судової 

діяльності  у  межах  цієї  стадії  принциповим  є  вирішен-
ня питання про наявність сторін та правового спору між 
ними, оскільки розгляд правосуддя лише як судової діяль-
ності, яка здійснюється шляхом розгляду і вирішення кри-
мінальних справ про злочини та об’єктивно-протиправні 
діяння  по  суті  та  про  застосування  або  незастосування 
заходів  кримінально-правового  впливу  і  застосування  у 
зв’язку із цим норм матеріального права [16, c. 18], не вра-
ховує арбітральний характер діяльності суду у інших, крім 
судового розгляду, стадіях, а правосуддя у широкому зна-
ченні пов’язується у сучасних дослідженнях саме із вирі-
шенням правових спорів (конфліктів) [17, c. 207-213]. При 
вирішенні питання про визнання та виконання іноземного 
судового  рішення  наявність  сторін  та  протилежність  їх 
інтересів,  з  урахуванням  вищенаведеного,  є  очевидною, 
відповідно, завданням суду і є вирішення між ними право-
вого спору (конфлікту) шляхом законного, обґрунтовано-
го  та  справедливого  вирішення  питання  про  визначення 
статті  (частини  статей)  закону  про  кримінальну  відпові-
дальність,  якими передбачена відповідальність  за кримі-
нальне правопорушення, вчинене засудженим громадяни-
ном України,  і  строку  позбавлення  волі,  визначеного  на 
підставі вироку суду іноземної держави, що і являє собою 
реалізацію функції правосуддя. 

Відмітимо, що КПК України чітко не регламентує по-
рядок  розгляду  судом  питання  про  приведення  вироку 
суду іноземної держави у відповідність із законодавством 
України при передачі  засудженої  особи. Враховуючи  су-
довий характер зазначеної процедури, участь у ній сторін, 
необхідність встановлення статті (частини статей) закону 
про кримінальну відповідальність, якими передбачена від-
повідальність  за  кримінальне  правопорушення,  вчинене 
засудженим  громадянином України,  і  строк  позбавлення 
волі, визначений на підставі вироку суду іноземної держа-
ви, можливість розглянути питання про виконання додат-
кового  покарання,  призначеного  вироком  суду  іноземної 
держави,  можливість  вирішити  питання  про  виконання 
вироку суду  іноземної держави в частині цивільного по-
зову і процесуальних витрат, логічним буде застосування 
загального порядку судового розгляду із урахуванням осо-
бливостей,  передбачених  ст.  610  КПК  України,  що  слід 
окремо прописати у ст. 610 КПК України. 

Стаття  610 КПК України  не  регламентує  права  засу-
дженої особи, щодо якої судом розглядається питання про 
приведення  вироку  суду  іноземної  держави  у  відповід-
ність із законодавством України. Як зазначає Я. І. Тростян-
ська, у цьому випадку слід також використовувати анало-
гію закону, а саме ст. 263 КПК України, яка визначає права 
підсудного під час судового розгляду справи. Такий варі-
ант дозволятиме засудженій особі брати активну участь у 
розгляді питання щодо визнання та виконання вироку іно-
земного суду, ефективно відстоювати свою позицію щодо 
перекваліфікації діяння, у зв’язку з яким було засуджено 
особу в країні винесення вироку, у відповідності до норм 
КК України, скасування, залишення чи обрання запобіж-
ного заходу до засудженого, зарахування строку, відбутого 
у державі винесення вироку частини покарання [3, c. 14]. 
Але цю пропозицію було висловлено на основі положень 
КПК 1960 року, у зв’язку з цим вона потребує уточнення, 
особливо з урахуванням того, що КПК 2012 року не перед-
бачає окремо прав засудженого. 

У результаті дослідження сучасної нормативної регла-
ментації  забезпечення  прав  засуджених  осіб  при  визна-
нні та виконанні рішень іноземних судів та міжнародних 
судових органів у зв’язку з їх передачею можна запропо-
нувати:  у  ч.  1  ст.  605 КПК України  зазначити, що  запит 
уповноваженого (центрального) органу  іноземної держа-
ви, звернення засудженого, його законного представника 
або близьких родичів чи членів сім’ї, а також інші обста-
вини, передбачені законом України або міжнародним до-
говором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
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Радою  України,  є  приводом  для  розгляду  питання  про 
передачу  засудженої  особи  для  відбування  покарання;  у 
окремій частині ст. 610 КПК України зазначити, що у су-
довому  засіданні беруть участь:  засуджений, щодо якого 
вирішується питання про визнання  та виконання вироку 
іноземного суду; його законний представник у випадках, 
передбачених КПК України; захисник; прокурор, а у ви-
падках, передбачених ч. 3 ст. 29 КПК України –  перекла-

дач,  неявка  яких  унеможливлює  розгляд  судом  питання 
про приведення вироку суду  іноземної держави у відпо-
відність  із  законодавством  України;  у  окремій  частині  
ст.  610  КПК  України  передбачити,  що  засуджений  має 
права та обов’язки обвинуваченого, в обсязі, необхідному 
для захисту прав та законних інтересів при розгляді судом 
питання про приведення вироку суду іноземної держави у 
відповідність із законодавством України.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ 
ПРИ ТИМЧАСОВОМУ ДОСТУПІ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

Тугарова О.К.,
к.ю.н., доцент кафедри

Національна академія Служби безпеки України

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом при проведенні тим-
часового доступу до речей і документів. На підставі аналізу норм вітчизняного законодавства у сфері обігу інформації в роботі сформу-
льовано поняття інформації з обмеженим доступом, аргументовано необхідність розширення переліку відомостей, що становлять зміст 
охоронюваної законом таємниці у кримінальному судочинстві, окреслено проблемні питання допустимості доказів, що формуються у 
процесі здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Ключові слова: заходи забезпечення кримінального провадження, інформація з обмеженим доступом, допустимість доказів.

Тугарова О.К. / ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ИНФОРМАЦИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО  
ДОСТУПА К ВЕЩАМ И ДОКУМЕНТАМ / Национальная академия Службы безопасности Украины, Украина

В статье исследуются проблемные вопросы обеспечения защиты информации с ограниченным доступом при проведении временно-
го доступа к вещам и документам в уголовном процессе Украины. На основе анализа действующего законодательства в сфере инфор-
мационных отношений формулируется понятие информации с ограниченным доступом, аргументируется необходимость расширения 
перечня видов информации, подлежащих защите в уголовном процессе, исследуются вопросы допустимости доказательств, которые 
могут быть получены при проведении временного доступа к вещам и документам, содержащим информацию с ограниченным доступом.

Ключевые слова: информация с ограниченным доступом, средства обеспечения уголовного процесса, допустимость доказательств.

Tugarova O.K. / CLASSIFIED INFORMATION ENSURING PROTECTION FOR TEMPORARY ACCESS TO OBJECTS AND  
DOCUMENTS / Security Service of Ukraine National Academy, Ukraine

It is the problematic issue of classified information protection during a temporary access to objects and documents containing secrets pro-
tected by law investigated in the scientific article. The concept of classified information as information, access to which has a restricted people 
circle and the disclosure of which could be carried out in exceptional as provided by law as well as by clearly defined procedure is formulated on 
the circulation information current legislation basis. The paper discusses the need for increasing the legislative list of legally protected information 
which is embodied by Ukraine’s Criminal Procedural Code norms. It is observed on the need to eliminate the contradictions between separate 
kinds of laws subject secrets (notary, insurance secrecy, adoption secrecy etc.) and their guarantees protection in criminal proceedings. It is 
analyzed the admissibility potential evidence problematic issues had been obtained during a temporary objects and documents access contain-
ing secrets protected by law based on the fundamental criminal process evidence theory assumptions. It is analyzed the admissibility potential 
evidence problematic issues had been obtained during a temporary objects and documents access containing secrets protected by law based 
on the fundamental criminal process evidence theory assumptions. The idea that the legislative regulation procedural form lack requires a clear 
definition of subjects range in the current Ukraine’s Criminal Procedural Code, procedures and results of the interim access objects and docu-
ments that contain secrets protected by law has being argued. The author underlines the need for mandatory closed proceedings in cases of 
people privacy information disclosure prevention necessity. The position that the closed court session appointment decision should be based on 
duty and not on judge (investigator judge) right provided a reasoned relevant information owner or holder request receipt is being argued. It is 
being proved that such order introduction is additional evidence recognition of the individual priority rights and legitimate interests in the criminal 
proceedings sphere. 

Key words: criminal proceedings measures, undisclosed (classified) information, evidence admissibility. 

Важливим  показником  стану  захищеності  інтересів 
особи, суспільства і держави є ступень забезпечення охо-
рони інформації, доступ до якої обмежено з метою захис-
ту прав і законних інтересів суб’єктів права на таємницю. 
Забезпечення такої охорони здійснюється як технічними, 
так і правовими заходами, що зосереджені в нормативних 
приписах чинного вітчизняного законодавства.

Прийнятий у 2012 році Кримінальний процесуальний 
кодекс України  (надалі  –   КПК України), нормами якого 
визначається  правова  процедура  провадження  у  кримі-
нальних  справах,  містить  низку  законодавчих  положень 
щодо забезпечення гласності і відкритості кримінального 
провадження  як  важливої  умови  неупередженого,  все-
бічного  і  повного  дослідження  обставин  кримінального 
правопорушення  [1].  Водночас  нормативні  приписи  ч.  2 
ст.  27 КПК України  закріплюють певні  обмеження  заса-
ди гласності, зокрема, у випадках необхідності запобігти 
розголошенню  відомостей,  що  становлять  охоронювану 
законом таємницю. Такі обмеження спрямовані на забез-
печення охорони інформації про особисте та сімейне жит-
тя особи, відомостей у сфері оборони, економіки, науки і 
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки й охорони 
правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди на-
ціональній безпеці України. 

У системі заходів забезпечення кримінального прова-
дження виняткового значення набуває тимчасовий доступ 

до  речей  і  документів.  Винятковість  зазначеного  заходу 
зумовлена принаймні трьома чинниками: 

по-перше,  практика  розгляду  слідчими  суддями  кло-
потань  про  застосування  заходів  кримінального  прова-
дження  засвідчує, що  тимчасовий  доступ  до  речей  і  до-
кументів є найбільш поширеним і вживаним заходом, що 
проводиться з метою дієвості вітчизняного кримінального 
провадження [2];

по-друге, під час його проведення існує реальна мож-
ливість  отримання  відомостей  про  факти  й  обставини 
кримінального  правопорушення,  що  можуть  скласти  ін-
формаційну основу для формування потенційних доказів 
у кримінальній справі;

по-третє, у процесі застосування тимчасового доступу 
до речей і документів може відбуватися суттєве обмежен-
ня прав  і  законних  інтересів  особи,  забезпечення  яких  є 
головним обов’язком держави.

З  огляду  на  зазначені  аргументи,  особливої  актуаль-
ності  набувають  питання  забезпечення  законності  при 
проведенні  тимчасового  доступу  до  речей  і  документів, 
що містять охоронювану законом таємницю.

У різні часи дослідженню проблем забезпечення закон-
ності під час проведення процесуальних заходів примусо-
вого характеру присвячували свої роботи М.С. Алексєєв, 
О.Г.  Александровський,  В.І.  Галаган,  В.Г.  Гончаренко, 
Ю.М.  Грошевий,  А.Я.  Дубинський,  В.С.  Зеленецький, 
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З.Ф. Коврига, В.М. Корнуков, Є.М. Лук’янчиков, В.Т. Ма-
ляренко,  О.Р.  Михайленко,  М.М.  Михеєнко,  І.Л.  Петру-
хін, М.А. Погорецький, М.В. Савицький, В.Д. Спасович,  
С.М. Стахівський, М.С. Строгович, Л.Д. Удалова, Ф.Н. Фак- 
туллін,  І.Я.  Фойницький,  М.А.  Чельцов,  С.А.  Шейфер, 
В.П.  Шибіко,  М.Є.  Шумило  та  інші  дослідники.  Вони 
сформулювали низку важливих положень, які продуктив-
но використовуються в кримінальному процесі протягом 
тривалого часу. Проте новий КПК України, який упоряд-
кував  заходи  забезпечення  кримінального  провадження 
в  єдину  систему,  став  каталізатором наукової  активності 
з  означеної  проблематики.  Сьогодні  на  сторінках  юри-
дичних  видань  з’являється  все  більше  публікацій,  при-
свячених  дослідженню  проблемних  питань  тимчасового 
доступу до речей і документів, зокрема й тих, що містять 
охоронювану  законом  таємницю.  Така  ситуація  пояс-
нюється  постійним  розвитком  інформаційних  відносин, 
створенням  нових  видів  інформації,  а  також  внесенням 
відповідних змін до вітчизняного законодавства. З огляду 
на викладене вище, метою даної статті є здійснення аналі-
зу нормативних приписів чинного КПК України в частині 
регулювання  тимчасового доступу до  речей  та  докумен-
тів, спрямованого на визначення проблемних аспектів за-
безпечення охорони інформації з обмеженим доступом, і 
надання на цій підставі пропозицій щодо їх усунення. 

Чинне  кримінальне  процесуальне  законодавство  ви-
значає тимчасовий доступ до речей і документів як захід 
забезпечення  кримінального  провадження, що  полягає  у 
наданні  стороні  кримінального  провадження  особою,  у 
володінні якої перебувають такі речі і документи, можли-
вості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити 
їх (здійснити їх виїмку) (ст. 159 КПК України). Виходячи 
із  законодавчого  тлумачення,  слід  визнати, що  за  своєю 
процесуальною природою тимчасовий доступ до речей  і 
документів є процесуальним примусом і належить до гру-
пи заходів забезпечення кримінального провадження, які 
обмежують суспільне і приватне життя громадян. 

Аналіз нормативних приписів Глави 15 КПК України 
серед об’єктів тимчасового доступу до речей і документів 
дає змогу виділити дві основні групи: 1) речі і документи, 
які містять охоронювану законом таємницю; 2) інші речі 
і  документи,  які  перебувають  у  власності  або  володінні 
фізичної або юридичної особи, і мають значення для вста-
новлення  обставин  у  кримінальному провадженні. Відо-
мості, які належать до першої групи об’єктів тимчасового 
доступу до речей і документів, утворюють зміст інформа-
ції  з  обмеженим  доступом,  тобто  інформації,  доступ  до 
якої має обмежене коло осіб і оприлюднення якої здійсню-
ється  у  виняткових,  передбачених  законом  випадках  за 
чітко визначеною процедурою. 

На відміну від попереднього, чинний КПК України за-
кріпив перелік відомостей, які можуть містити охороню-
вану законом таємницю. Зміст такої таємниці складає ін-
формація з обмеженим доступом, зокрема: 1) інформація, 
що перебуває  у  володінні  засобу масової  інформації  або 
журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства 
або джерела інформації; 2) відомості, які можуть станови-
ти лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть станови-
ти таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденцій-
на інформація, в тому числі така, що містить комерційну 
таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську 
таємницю; 6) особисте листування особи та  інші  записи 
особистого  характеру;  7)  інформація,  яка  знаходиться  в 
операторів  та  провайдерів  телекомунікацій,  про  зв’язок 
абонента,  надання  телекомунікаційних  послуг,  у  тому 
числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів 
передавання тощо; 8) персональні дані особи, що перебу-
вають у її особистому володінні або в базі персональних 
даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 
9)  державна  таємниця  (ст.  162  КПК України).  Водночас 
виключність  зазначеного переліку викликає певні  сумні-

ви.  Так,  за  межами  кримінально-процесуальної  охорони 
залишаються інші види інформації, що передбачають осо-
бливий порядок їх зберігання та розкриття, зокрема: нео-
прилюднена інформація про емітента та його цінні папери 
(інсайдерська  інформація)  [3], відомості про страхуваль-
ника та його майнове становище (таємниця страхування) 
[4], відомості про факт усиновлення та окремі етапи його 
проведення (таємниця усиновлення) [5] тощо. Вбачається, 
що зазначені види інформації з обмеженим доступом та-
кож потребують особливої охорони у сфері кримінального 
судочинства, оскільки ступінь їх захищеності є індикато-
ром  захищеності  приватного життя  особи  будь-якої  дер-
жави і виступає показником реального рівня демократиз-
му та правосвідомості її політичного режиму.

Проведений  аналіз  переліку  відомостей,  які  можуть 
містити охоронювану законом таємницю, засвідчив і тер-
мінологічну неузгодженість у визначенні змісту окремих 
видів інформації. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК 
України, до інформації, що містить охоронювану законом 
таємницю,  належить  таємниця  вчинення  нотаріальних 
дій. Водночас  зміни 2012 року внесли суттєві корективи 
до Закону України «Про нотаріат» [6], зокрема у визначен-
ня поняття нотаріальної таємниці. Перша зміна –  це сама 
назва.  Раніше  законодавець  оперував  словосполученням 
«таємниця вчинення нотаріальних дій», а тепер –  «нота-
ріальна таємниця» [7]. При цьому предметом нотаріальної 
таємниці є сукупність відомостей, отриманих під час вчи-
нення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтер-
есованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті 
майнові  та  немайнові  права  і  обов’язки  тощо  (ч.  1  ст.  8 
Закону). Отже,  законодавець  визнає  таємницю  вчинення 
нотаріальних дій лише складовою нотаріальної таємниці. 
За таких умов тимчасовий доступ і можливе подальше ви-
лучення  речей  і  документів,  що  містять  іншу  змістовну 
частину нотаріальної таємниці (факт звернення особи до 
нотаріуса  без  проведення  нотаріальних  дій,  надання  до-
даткових послуг правового характеру, які не пов’язані  із 
вчинюваними  нотаріальними  діями),  не  забезпечується 
відповідними  гарантіями  кримінального  процесуального 
законодавства.  Аналогічного  законодавчого  врегулюван-
ня  вимагає  встановлення  меж  інформації,  що  перебуває 
у  володінні  операторів  та  провайдерів  телекомунікацій, 
оскільки  вживання  слова  «тощо»  фактично  унеможлив-
лює визначення такого обсягу і може призвести до істот-
ного порушення прав і законних інтересів особи, яка по-
трапляє до сфери кримінального судочинства.

У сучасній науковій літературі тимчасовий доступ до 
речей  і документів включають до системи заходів,  спря-
мованих на встановлення обставин кримінального право-
порушення,  а  також  забезпечення отримання  засобів до-
казування [8, с. 258; 9, с. 165]. У зв’язку із цим особливої 
актуальності набувають питання допустимості потенцій-
них доказів,  отриманих під  час  проведення  тимчасового 
доступу до речей і документів.

Наука  кримінального  процесу  визначає  допустимість 
як  правову  ознаку  доказів,  що  характеризує  доброякіс-
ність та придатність їх використання у процесі доказуван-
ня з позиції законності джерел, методів і прийомів отри-
мання  відповідних  відомостей  [10,  с.  229].  Критеріями 
оцінки  допустимості  доказів  є:  1)  належність  суб’єкта, 
правомочного  проводити  процесуальні  дії,  спрямовані 
на одержання доказів; 2) належність порядку проведення 
процесуальної дії при отриманні доказів та процесуальне 
оформлення її результатів; 3) належність джерела фактич-
них даних (відомостей,  інформації), які становлять зміст 
доказу. З огляду на зазначені критерії слід оцінювати і до-
пустимість потенційних доказів, отриманих при тимчасо-
вому доступі до речей і документів [11, с. 70] .

Чинний КПК України визначає, що суб’єктами прове-
дення тимчасового доступу до речей і документів є сторони 
кримінального провадження (ст. 159 КПК України). Судова 



225

Юридичний науковий електронний журнал
♦

практика свідчить про те, що з клопотаннями про надання 
дозволу на  тимчасовий доступ до речей  і  документів,  які 
містять охоронювану законом таємницю, як правило, звер-
тається сторона кримінального провадження з боку обви-
нувачення, а саме слідчий та прокурор [12]. Проте до без-
посереднього  проведення  тимчасового  доступу  до  речей 
і  документів  нерідко  залучаються  оперативні  підрозділи 
відповідних правоохоронних органів, які  згідно з чинною 
редакцією  КПК  України  не  належать  до  жодної  сторони 
кримінального провадження  (ст. 3 КПК України). У такій 
ситуації допустимість потенційних речових доказів та до-
кументів, отриманих у процесі тимчасового доступу до ре-
чей і документів, матиме сумнівний характер і de jure при-
зведе до неможливості їх дослідження у судовому процесі. 
Між тим оперативні підрозділи de facto є представниками 
сторони обвинувачення і їх залучення до проведення тим-
часового доступу до речей і документів є цілком логічним, 
виправданим і відповідає ідеї кримінально-процесуального 
закону  щодо  функціонального  призначення  оперативних 
підрозділів у кримінальному провадженні.

 Належність порядку проведення тимчасового доступу 
до речей і документів та процесуальне оформлення отри-
маних результатів як другий критерій допустимості дока-
зів є формальною вимогою, що висувається до процедури 
його здійснення. Глава 15 КПК України закріплює загаль-
ний  порядок  здійснення  тимчасового  доступу  до  речей 
і  документів:  1)  звернення  сторони до  слідчого  судді  чи 
суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і до-
кументів; 2) розгляд клопотання та постановлення ухвали 
про надання тимчасового доступу до речей і документів; 
3) виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий 
доступ  до  речей  і  документів. При  цьому  кримінальний 
процесуальний  закон  зобов’язує  особу,  яка  пред’являє 
ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, за-
лишити володільцеві опис речей і документів, які були ви-
лучені, а на його вимогу –  копії вилучених документів (ст. 
165 КПК України). Отже, чинний КПК України не перед-
бачає будь-якої форми фіксування порядку та результату 
проведення  тимчасового  доступу  до  речей  і  документів. 
Такий  підхід  законодавця  не  є  виправданим.  Процедура 
проведення  тимчасового  доступу  до  речей  і  документів, 
у ході якого формуються потенційні докази, повинна мати 
процесуальну форму закріплення –   протокол або  інший 
носій інформації, на якому за допомогою технічних засо-
бів фіксується хід процесуальної дії. У вказаних формах 
фіксації  кримінального  провадження  мають  знайти  своє 
закріплення: процедура і результати проведення тимчасо-
вого доступу до речей і документів; опис наданих та/або 
вилучених речей і документів; спосіб їх ідентифікації; ві-
домості про місце, час процесуальної дії; інформація про 
осіб, які були присутні під час її проведення тощо. Убача-
ється, що саме  зазначені форми фіксування тимчасового 
доступу до речей і документів забезпечать реальну мож-
ливість  простежити  весь шлях  формування  конкретного 
доказу і переконають суд у надійності його джерела.

Належність джерела фактичних даних, які становлять 
зміст  конкретного  доказу,  передбачає  його  отримання  із 
встановлених законом процесуальних джерел з метою за-
безпечення  їх  подальшої  перевірки  у  судовому  процесі. 
Враховуючи специфічну процедуру доступу до  інформа-
ції, що містить охоронювану законом таємницю, чинний 
КПК України запровадив особливий порядок криміналь-
ного провадження, яке містить відомості, що становлять 
державну  таємницю. Відповідно  до  ст.517 КПК України 

охорона державної  таємниці під  час  кримінального про-
вадження  забезпечується  дотриманням  режиму  секрет-
ності, що включає такі специфічні заходи, як: обмеження 
кола учасників особами,  які мають допуск до державної 
таємниці  та  доступ  до  конкретної  секретної  інформації, 
заборона робити виписки та копії з матеріалів, які містять 
державну  таємницю  тощо.  Водночас  положення  ч.  7  ст. 
517 КПК України чітко визначають, що здійснення кримі-
нального провадження, яке містить державну таємницю, 
не є підставою для обмеження прав його учасників, крім 
випадків, передбачених законом та обумовлених необхід-
ністю забезпечення охорони державної таємниці.

Законодавче врегулювання нового виду кримінального 
провадження,  яке містить  державну  таємницю,  безумов-
но, є важливим кроком у напрямі правового забезпечення 
охорони  інформації  з  обмеженим  доступом.  Вбачається, 
що  аналогічний  підхід  повинен  бути  збережений  і  при 
вирішенні  питання  забезпечення  охорони  інших  видів 
інформації, доступ до якої обмежується з метою захисту 
прав і законних інтересів суб’єктів права на таємницю. У 
зв’язку  із  цим  пропонується  внести  зміни  до  ч.  2  ст.  27 
КПК  України,  нормами  якої  визначено  підстави  прове-
дення  закритого  засідання.  Зокрема,  прийняття  рішення 
про здійснення кримінального провадження у закритому 
судовому  засіданні  у  випадках,  передбачених  пп.  3-5  ч. 
2  ст.  27 КПК України,  повинно  визначатися  обов’язком, 
а не правом судді (слідчого судді), за умови надходження 
відповідного обґрунтованого клопотання від власника або 
володільця відповідної інформації. Запровадження такого 
порядку стане додатковим свідченням визнання пріорите-
ту прав і законних інтересів особи у сфері кримінального 
судочинства і створить законодавче підґрунтя для подаль-
шого  вдосконалення  забезпечення  охорони  інформації  з 
обмеженим доступом. 

Висновки. Проведений  аналіз  вітчизняного  законо-
давства  в  частині  регулювання  тимчасового  доступу  до 
речей та документів засвідчив низку нормативних супер-
ечностей  між  нормами  чинного  КПК  і  законами,  якими 
врегульовані  питання  охорони  окремих  видів  таємниць. 
Незважаючи на прогресивні нововведення чинного КПК 
України у напрямі забезпечення охорони інформації з об-
меженим  доступом,  окремі  його  положення  потребують 
подальших розробок і доопрацювань. 

По-перше,  перелік  таємниць,  визначених  нормами 
ст.162 КПК України,  вимагає  подальшого  законодавчого 
розширення шляхом включення до нього іншої інформації 
з обмеженим доступом, що охороняється нормами чинно-
го вітчизняного законодавства. 

По-друге,  потребує  законодавчого  врегулювання  пи-
тання неузгодженості між предметом відповідних охоро-
нюваних  таємниць  (нотаріальної,  таємниці  страхування, 
таємниці усиновлення  тощо)  та  гарантіями  їх охорони у 
кримінальному судочинстві.

По-третє,  недостатня  законодавча  урегульованість 
процесуальної форми вимагає чіткого визначення в чин-
ному КПК України кола суб’єктів, процедури і результатів 
проведення  тимчасового  доступу  до  речей  і  документів, 
які містять охоронювану законом таємницю.

Вбачається, що законодавче вирішення означених про-
блем сприятиме удосконаленню процедури застосування 
тимчасового  доступу  до  речей  і  документів,  що  містять 
охоронювану  законом  таємницю,  та  створить  додаткові 
умови для подальшої  гармонізації  кримінального проце-
суального законодавства.
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ТЯЖКІ НАСЛІДКИ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ ЯК ПІДСТАВА ЙОГО ВІДСТРОЧКИ: 
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Чернієнко А.О.,
аспірант

Національна академія прокуратури України

У статті проаналізовані наукові праці та норми законодавства, що стосуються тяжких наслідків як підстави відстрочки виконання ви-
року. Розглянуті наявні рішення суду, які задовольняли або відмовляли в задоволенні клопотань засуджених про відстрочку виконання 
вироку з даної підстави. Визначено основні ознаки, а також своє бачення сутності даної підстави. 

Ключові слова: кримінальний процес, виконання судових рішень, відстрочка виконання вироку, тяжкі наслідки.

Черниенко А.А. / ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА КАК ОСНОВАНИЕ ЕГО ОТСРОЧКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАК-
ТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ / Национальная академия прокуратуры Украины, Украина

В статье проанализированы научные работы и нормы законодательства, а также судебные решения, которые касаются тяжелых 
последствий как основания отсрочки исполнения приговора. Рассмотрены имеющиеся решения суда, которые удовлетворяли или от-
казывали в удовлетворении ходатайств осужденных об отсрочке исполнения приговора на данном основании. Установлены основные 
элементы, а также свое понимание сущности данного основания.

Ключевые слова: криминальный процесс, исполнение судебных решений, отсрочка исполнения приговора, тяжелые последствия.

Chernienko A.A. / HEAVY CONSEQUENCES EXECUTION OF VERDICT AS A REASON FOR HIS POSTPONEMENT: THEORETI-
CAL AND PRACTICAL ASPECT / The National Academy of Prosecutors of Ukraine, Ukraine

The article investigates the nature and the disclosure of such base for postponement of execution of verdict «if immediate execution of the 
sentence can pull a extremely grave consequences for the convict and his family because of special circumstances (fire, natural disaster, serious 
illness or death of one family member working, etc.)»

It is established that the application of this legal institution legislature identifies two mandatory and interrelated elements such as : immediate 
punishment may lead to extremely serious consequences for the convict or his family; such consequences should occur due to special circumstances.

Studied the phenomenon of «special circumstances». Found that given in para. 3 part. 1 Art. 536 CPC of Ukraine a list of special circum-
stances is not exhaustive. That is court may recognize the reasons for postponement of enforcement and other circumstances indicate that the 
immediate punishment could cause exceptionally grave consequences for the convict or his family.

Analyzed available court decision on this question categories, according to which established that an important element of the grounds 
for the application of the rule is real participation of the convicted person in liquidation exceptional circumstances of which can lead to serious 
consequences. That is necessary to determine whether a convicted person a real opportunity, a desire to take an active part in order to grave 
consequences not come or gone. In other words, when it comes to serious consequences for family members of the convicted person, in this 
case, make sure the person really need his help, and he, in turn, can and wants to provide it.

In addition, the circumstances referred sentenced in his petition should be documented.
Key words: criminal process, enforcement of court decisions, postponement of execution of verdict, heavy consequences.

Згідно  з  таким  принципом  кримінального  права,  як 
«особистий характер відповідальності», виключно та осо-
ба,  яка  вчинила  злочин,  підлягає  кримінальній  відпові-
дальності [1, с. 12]. На жодну іншу особу, крім співучасни-
ків цього злочину, не можуть бути розповсюджені заходи 
кримінально-правового характеру. Водночас низка міжна-
родних документів, а також законів нашої держави наголо-
шують на тому, що людина потребує гуманного ставлення 
до себе, навіть якщо вона вчинила кримінальне правопо-
рушення. Наприклад, у ст. 3 Конституції України вказано: 
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-

ність  і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю» [2]. У ст. 5 Загальної Декларації прав лю-
дини зазначено: «Ніхто не повинен зазнавати тортур, або 
жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його 
гідність,  поводження  і  покарання»  [3].  Дане  положення 
знаходить своє відображення в ст. 11 Кримінального про-
цесуального  кодексу України  [4]  (далі  –   КПК України), 
ч. 1 якої встановлює заборону під час кримінального про-
вадження піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюд-
ському або такому, що принижує її гідність, поводженню 
чи  покаранню  тощо. Ст.  5 Кримінально-виконавчого  ко-
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дексу України [5] (далі –  КВК України) також наголошує 
на тому, що виконання і відбування покарань ґрунтують-
ся на принципах невідворотності виконання і відбування 
покарань,  законності,  справедливості,  гуманізму,  поваги 
до  прав  і  свобод  людини  тощо. Однак  у  повсякденному 
житті нерідко виникають випадки,  коли  застосування до 
засудженого покарання, призначеного вироком суду, може 
призвести до тяжких наслідків як для нього, так і для чле-
нів його сім’ї. 

Однією з форм вирішення такої ситуації, а також реа-
лізації вищевказаних положень у кримінальному процесі 
нашої держави є п. 3 ч. 1 ст. 536 КПК України, який перед-
бачає можливість надання засудженому відстрочку вико-
нання вироку у разі, «якщо негайне відбування покарання 
може потягти за собою винятково тяжкі наслідки для засу-
дженого або його сім’ї через особливі обставини (пожежа, 
стихійне лихо, тяжка хвороба або смерть єдиного працез-
датного члена сім’ї тощо)». Проте для правильного розу-
міння  даної  підстави  відстрочки  виконання  вироку  слід 
ретельно розглянути її обов’язкові елементи, без наявнос-
ті яких застосування в практичному житті є неможливим. 

Ця підстава відстрочки виконання вироку певною мі-
рою досліджувалась такими вченими: Ю.М. Белозеровим, 
В.В. Ніколюком,  І.Д. Перловим,  В.І.  Пінчуком,  Д.В.  Ту-
льянським, М.І. Царєвим та ін. Проте дослідження вказа-
них авторів відбувались здебільшого за радянських часів, 
коли ідеологія суспільного життя, а з ним і кримінальний 
процес були дещо іншими.

Метою цієї статті є розкриття сутності відстрочки ви-
конання вироку у разі, «якщо негайне відбування покаран-
ня може потягти за собою винятково тяжкі наслідки для 
засудженого або його сім’ї через особливі обставини (по-
жежа,  стихійне  лихо,  тяжка хвороба  або  смерть  єдиного 
працездатного члена сім’ї тощо)».

Отже, розкриваючи сутність даної підстави, спочатку 
звернемось до конструкції п. 3 ч. 1 ст. 536 КПК України. 
Так, аналіз даної норми свідчить, що законодавець вважає 
за необхідне існування двох обов’язкових елементів, від-
сутність хоча б одного з яких виключає можливість засто-
сування відстрочки виконання вироку, а саме: по-перше, 
негайне відбування покарання може потягти за собою ви-
нятково  тяжкі  наслідки  для  засудженого  або  його  сім’ї; 
по-друге, такі наслідки повинні наставати через особливі 
обставини. 

З вищевказаного аналізу відразу виникає питання сто-
совно того, про які саме особливі обставини йде мова. Із 
цього  приводу  слушну  думку  висловлювала В.М. Бібіло 
[6, с. 74], яка зазначала, що закон не розшифровує таке по-
няття, як «виняткові обставини», тому в судовій практиці 
вони розуміються досить широко. Для прикладу авторка 
наводила рішення суду, в одному з яких засудженому на-
дано відстрочку виконання вироку для закінчення роботи 
на присадибній ділянці і заготовці палива для сім’ї. І хоча 
дане дослідження проводилося в радянські часи, законом і 
сьогодні не надано відповіді на питання про те, які обста-
вини вважати винятковими. Проте, повертаючись до п. 3 
ч. 1 ст. 546 КПК України, звернемо увагу на те, хоча вказа-
на норма і вказує на такі явища, як пожежа, стихійне лихо, 
тяжка  хвороба  або  смерть  єдиного  працездатного  члена 
сім’ї,  наприкінці  даного  переліку  використовується  спо-
лучник «тощо», який свідчить про їх невичерпність. Тоб-
то суд може визнати підставами для відстрочки виконання 
вироку й інші обставини, які свідчать про те, що негайне 
відбування покарання може спричинити виключно тяжкі 
наслідки для засудженого або його сім’ї [7, с. 447].

Дійсно,  така  позиція  законодавця  є  виправданою, 
оскільки неможливо заздалегідь визначати вичерпний пе-
релік тих обставин, що можуть призвести до тяжких на-
слідків у разі негайного приведення вироку до виконання. 
Проте вони повинні мати об’єктивний характер, тобто не 
залежати від волі і бажань засудженого, а також перешко-

джати негайному виконанню вироку або спричинити осо-
бливо тяжкі наслідки для засудженого, членів його сім’ї [8, 
с. 45], наприклад: якщо засуджений піклується про тяжко 
хворого члена сім’ї та виконання вироку може спричини-
ти смерть ні в чому не винуватої особи; якщо до часу ви-
конання вироку в сім’ї помирає єдиний працездатний член 
сім’ї  і діти залишаються без допомоги; якщо згоріла до-
мівка і сім’я залишилася на вулиці тощо [9, с. 121]. Даний 
перелік  обставин  вочевидь  свідчить  про  те,  що  негайне 
виконання вироку призведе до тяжких наслідків, оскільки 
ставить під загрозу людей, які жодним чином не пов’язані 
із вчиненим засудженим злочином, проте перебувають  із 
ним в родинних відносинах.

Тобто із вказаного слід зробити висновок, що особливі 
обставини, які передбачені п. 3 ч. 1 ст. 536 КПК України, 
повинні бути лише орієнтиром щодо тих ситуацій, які мо-
жуть настати в житті будь-якої людини. Однак у кожному 
конкретному випадку потрібно визначатися з такими мо-
ментами: по-перше, чи є та або інша обставина особливою 
(має  об’єктивний  характер);  по-друге,  чи  перешкоджає 
вона негайному відбуттю покарання або призведе до ви-
нятково тяжких наслідків. 

Зазначені вище положення вказують на потребу в ана-
лізі  практики  застосування  даної  норми,  оскільки  це  є 
важливим,  якщо  не  ключовим,  елементом  теоретичного 
дослідження, яке дасть змогу побачити наявні прогалини 
у практичній реалізації даної норми права та внести свої 
пропозиції щодо їх ліквідації. Така потреба обумовлена й 
тим, що певні дослідники даної підстави відстрочки вико-
нання вироку жодного разу не стикалисья з її практичним 
застосуванням [10, с. 136]. А тому звернемось до навних 
рішень  суду,  які  задовольняли  або  відмовляли  в  задово-
ленні  клопотань  засуджених  про  відстрочку  виконання 
вироку з даної підстави.

Так,  рішенням Тячівського  районного  суду  Закарпат-
ської  області  від  14.03.2014  [11]  задоволено  клопотання 
засудженого  про  відстрочку  виконання  вироку,  в  якому 
він  посилався  на  такі  обставини:  1)  негайне  відбування 
призначеного покарання у вигляді 6 місяців арешту може 
негативно вплинути на матеріальне становище його сім’ї, 
оскільки  на  даний  час  він  проживає  разом  із  дружиною 
та малолітньою  дитиною,  єдиним  годувальником  у  його 
сім’ї є він; 2) його доньці ще не виповнилося двох років; 
3)  дружина  перебуває  у  відпустці  по  догляду  за  дити-
ною,  а житло,  де  вони мешкають,  він  орендує  і  сплачує 
щомісяця  близько  1000  грн;  4)  утримання  дитини  також 
потребує  значних коштів,  які  його дружина,  враховуючи 
орендну плату за житло, не в змозі заробити; 5) за місцем 
проживання він характеризується позитивно; 6) раніше не 
притягувався до кримінальної відповідальності; 7) вчинив 
неумисний злочин невеликої тяжкості, у вчиненому щиро 
покаявся та критично оцінив свої вчинки; 8) є  інвалідом 
третьої групи з дитинства.

Із цими доводами суд погодився, зазначивши при цьо-
му, що «негайне відбуття покарання засудженого може по-
тягнути  за  собою  тяжкі  наслідки  для  його  сім’ї,  а  саме: 
без матеріальної  допомоги його  сім’я  залишається мате-
ріально  незабезпеченою,  тобто  без  джерела  доходів  та 
може залишитись без житла, оскільки отриманої дружи-
ною соціальної виплати по догляду за дитиною без його 
допомоги може не вистачити для утримання самої дитини 
та виплати оренди за квартиру». Тому для того, щоб дати 
можливість покращити матеріальне становище сім’ї засу-
дженого, слід застосувати відстрочку виконання вироку з 
підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 536 КПК України. 

Однак  протилежним  за  наслідками  є  рішення  колегії 
суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апе-
ляційного  суду  Полтавської  області  від  15.07.2015  [12], 
де відмовлено в задоволенні клопотання засудженого про 
відстрочку виконання вироку із цієї підстави, незважаючи 
на те, що на утриманні перебувають мати пенсійного віку, 
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сестра інвалід II групи з дитинства та рідний брат, який є 
інвалідом III групи. Як вказав суд, доводи засудженого про 
настання винятково тяжких наслідків у разі його відбуван-
ня покарання за вироком суду не ґрунтуються на відповід-
них даних, оскільки він не працює та не утримує даних 
членів  сім’ї,  а  навпаки,  вказані  особи  самостійно  забез-
печують своє існування (мають доходи у вигляді пенсії). 

Проаналізувавши дані рішення, приходимо до того, що 
вагомим елементом даної підстави відстрочки виконання 
вироку в практичному житті є встановлення факту реаль-
ної участі засудженого в ліквідації виняткових обставин, 
які можуть призвести до тяжких наслідків. 

Тобто при застосуванні відстрочки виконання вироку 
з даної підстави перевіряється: 1) чи має засуджена осо-
ба  реальну можливість,  бажання  взяти  активну участь  у 
тому, щоб тяжкі наслідки не настали або зникли. Інакше 
кажучи, якщо мова йде про тяжкі наслідки для членів сім’ї 
засудженого,  то  в  цьому  випадку  слід  пересвідчитись, 
що дані особи дійсно потребують його допомоги, а він у 
свою чергу може та бажає  її надати.  Інакше підстав для 
застосування відстрочки виконання вироку не може бути; 
2) чи є у розпорядженні суду документи, що підтверджу-
ють: стихійне лихо, яке завдало значної шкоди; загибель 
майна, житлової будівлі в результаті пожежі, повені; хво-
робу, смерть близького родича засудженого, що є єдиним 
працездатним  членом  сім’ї  засудженого,  тощо  [8,  c.  46]. 
Наприклад, рішенням колегії суддів судової палати в кри-
мінальних справах апеляційного суду Тернопільської об-
ласті від 27.05.2015 [13] відмовлено в задоволенні апеля-
ційної скарги засужденого, в якій він просив задовольнити 
клопотання про відстрочку виконання вироку. 

Так, у своїй скарзі засуджений вказав, що суд першої 
інстанції необґрунтовано дійшов висновку про відсутність 
підстав для відстрочки виконання вироку, які зазначені у 
ст. 536 КПК України, оскільки надані ним документи, які 
підтверджують наявність підстав для відстрочки виконан-
ня  вироку,  передбачених  п.  3  ч.  1  ст.  536 КПК України, 
взагалі не були предметом дослідження в суді першої ін-
станції. Подаючи апеляційну скаргу,  засуджений повтор-

но подав дані документи, а саме: копію трудової книжки, 
свідоцтва про народження дітей, копію лікарняної. На це 
апеляційний суд відповів, що жоден із документів не під-
тверджує підстави відстрочки виконання вироку, зазначе-
ної  у п.  3  ч.  1  ст.  536 КПК України,  на  яку посилається 
скаржник. Самі доводи апеляційної скарги є такими, що 
суперечать  чинному  кримінальному  процесуальному  за-
конодавству,  оскільки  засуджений  вчинив  злочин,  який 
належить  до  категорії  тяжких,  що  відповідно  до  ч.  2  
ст. 536 КПК України виключає можливість застосування 
п. 3 ч. 1 ст. 536 КПК України.

Висновки. З  урахуванням  зазначеного  вкажемо,  що 
для  існування  та  правильної  реалізаціі  відстрочки  вико-
нання вироку у разі, «якщо негайне відбування покарання 
може потягти за собою винятково тяжкі наслідки для засу-
дженого або його сім’ї через особливі обставини (пожежа, 
стихійне лихо, тяжка хвороба або смерть єдиного працез-
датного члена сім’ї тощо)», в практиці необхідно: 1) вста-
новлювати наявність усіх  елементів даної підстави  та  їх 
взаємозв’язку (негайне відбування покарання призводить 
до настання винятково тяжких наслідків як для самого за-
судженого, так і для членів його сім’ї через особливі об-
ставини); 2) враховувати той факт, що перелік обставин, 
зазначених у п. 3 ч. 1 ст. 536 КПК України, не є вичерпним, 
проте іншими можуть бути лише ті, які мають об’єктивний 
характер, тобто не залежать від волі і бажання засуджено-
го, а також перешкоджають негайному виконання вироку 
та можуть спричинити особливо тяжкі наслідки як для за-
судженого, так і для членів його сім’ї; 3) застосування від-
строчки виконання вироку з даної підстави повинно ґрун-
туватись на таких додаткових факторах, як реальна участь 
засудженого в ліквідації виняткових обставин, які можуть 
призвести до тяжких наслідків для нього або членів його 
сім’ї; 4) якщо ж це стосується членів сім’ї, то слід переко-
натися, що вони дійсно потребують його допомоги, тобто 
самостійно не можуть уникнути тяжких наслідків, які мо-
жуть настати через виняткові обставини; 5) обставини, на 
які посилається засуджений у своєму клопотанні, повинні 
бути документально підтверджені. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
В МЕЖАХ ПРОВАДЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Бєляков М.С.,
помічник адвоката адвокатського об’єднання

Бучанська міська колегія адвокатів

У статті розкрито основні положення щодо реалізації прокурором повноважень суб’єкта провадження про адміністративні право-
порушення. Охарактеризовано нормативно-правові аспекти регулювання адміністративної відповідальності за корупційні та пов’язані з 
ними діяння. Обґрунтовано необхідність ліквідації інституту адміністративної відповідальності у сфері корупції, доведено необхідність 
включення окремих складів правопорушень до Кримінального кодексу України та інших розділів КУпАП. Проаналізовано діяльність Спе-
ціалізованої антикорупційної прокуратури, запропоновано шляхи вдосконалення правоохоронного законодавства. Акцентовано увагу на 
взаємодії органів прокуратури і Національного агентства з питань запобігання корупції.

Ключові слова: адміністративне корупційне правопорушення, діяння, пов’язане з корупцією, Спеціалізована антикорупційна про-
куратура, корупційний протокол, адміністративна відповідальність.

Беляков М.С. / ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ / Бучанская городская коллегия адвокатов, Украина

В статье раскрыты основные положения относительно реализации прокурором полномочий субъекта производства об администра-
тивных правонарушениях. Охарактеризованы нормативно-правовые аспекты регулирования административной ответственности за кор-
рупционные и связанные с ними деяния. Обоснована необходимость ликвидации института административной ответственности в сфере 
коррупции, доказана необходимость включения отдельных составов правонарушений в Уголовный кодекс Украины и иные разделы КУ-
оАП. Проанализирована деятельность Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложены пути усовершенствования 
правоохранительного законодательства. Акцентировано внимание на взаимодействии органов прокуратуры и Национального агентства 
по вопросам предотвращения коррупции.

Ключевые слова: административное коррупционное правонарушение, деяние, связанное с коррупцией, Специализированная 
антикоррупционная прокуратура, коррупционный протокол, административная ответственность.

Belyakov М.S. / ACTIVITIES OF THE ANTI-CORRUPTION PROSECUTOR IN THE PROCEEDINGS ON ADMINISTRATIVE OF-
FENSES / Bucha city bar association, Ukraine

In article basic provisions concerning realization by the prosecutor of powers of the subject of production about administrative offenses are 
opened. Standard and legal aspects of regulation of administrative responsibility for corruption and related acts are characterized. The attention 
is focused on division of illegal acts in the sphere of corruption on directly corruption and the acts connected with corruption.

Need of liquidation of institute of administrative responsibility for the sphere of corruption by cancellation of the Section XIII of the Code of 
Ukraine on administrative offenses is proved, need of inclusion of separate structures of offenses in the Criminal code of Ukraine and other sec-
tions of the Code of Ukraine on administrative offenses is proved. In the latter case actually it is about liberalization of the anti-corruption legisla-
tion, in general it will allow to accumulate a attention of law enforcement agencies on fight against directly corruption acts.

Activity of Specialized anti-corruption prosecutor’s office is analysed, ways of improvement of the law-enforcement legislation are offered. 
The attention is focused on interaction of bodies of prosecutor’s office and National agency concerning prevention of corruption.

In particular, problem aspects of such interaction, such as inadmissibility of excessive concentration of powers by National agency con-
cerning prevention of corruption are defined. Need to define through nature of competence of prosecutor’s office in the sphere of fight against 
administrative corruption, from drawing up administrative reports before participation in judicial review is reasoned. It is specified imperfection of 
definition of prosecutor’s office as specially authorized subject in the sphere of counteraction of corruption. Opinions of authoritative Ukrainian 
scientists concerning a place and a role of bodies of prosecutor’s office of Ukraine in law-enforcement system of the state are characterized. The 
absence problem in the law «About Prosecutor’s Office» of an accurate legal regulation of function of participation of the prosecutor in production 
on administrative corruption offenses is formulated. The specified is caused including elimination of function of supervision of observance and 
performance of laws according to complex reform of bodies of prosecutor’s office according to the European standards.

Key words: administrative corruption offense, act connected with corruption, Specialized anti-corruption prosecutor’s office, corruption  
protocol, administrative responsibility.

Боротьба із корупцією виступає одним із найважливі-
ших  компонентів  побудови  правової  демократичної  дер-
жави. Саме наявність такого суспільно небезпечного яви-
ща, як корупція в різних ешелонах влади, створює реальну 
загрозу трансформаційним процесам у вітчизняній право-
вій системі. Президент України П. Порошенко 02 квітня 
2015 року під час візиту до Тернопільської області заявив, 
що боротьба із корупцією в Україні буде посилюватися і 
руйнуватимуться всі корупційні схеми: «І для тих, хто на-
магається корупцію влаштувати у військкоматах, і для тих, 
хто намагається корупцію влаштувати в правоохоронних 
органах і в прокуратурі, і для тих, хто збирається влашту-
вати  корупцію  в  органах  місцевого  самоврядування,  на 
державних підприємствах, всюди –  випалена земля буде 

під  тими,  хто  займається  корупцією»  [1].  Отже,  дослі-
дження ролі органів прокуратури України як суб’єкта ад-
міністративного провадження у справах щодо адміністра-
тивних правопорушень, пов’язаних  із  корупцією,  сприяє 
збільшенню рівня розкриття адміністративних корупцій-
них правопорушень та позитивно впливає на запобігання 
корупції.

Протидія  корупції  досліджується,  зокрема,  в  працях 
наступних науковців: О. Кальмана, П. Андрушко, В. Куца, 
С. Ківалова, М. Хавронюка, Р. Комісарчук, Є. Стрєльцо-
ва, О. Бантишева, С. Кузьміна, В. Бихалова, О. Гладуна, 
О. Дудорова, Т. Тертиченка, С. Мірошниченка, О. Ками-
шова та ін. Діяльність органів прокуратури, в тому числі 
щодо протидії корупції, була предметом наукового аналі-
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зу О. Литвака, Є. Блажівського, В. Долежана, М. Руденка,  
О. Головкіна, Г. Середи, М. Косюти та ін. Водночас остан-
ні  зміни в антикорупційному законодавстві  актуалізують 
необхідність  його  детального  наукового  дослідження  та 
пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності про-
куратури в нових умовах.

Завданням  даної  наукової  розвідки  є  стисла  характе-
ристика  проблемних  питань  адміністративної  відпові-
дальності за адміністративні корупційні правопорушення, 
аналіз існуючих шляхів протидії корупції органами проку-
ратури України в контексті реформування прокурорської 
системи, а також вироблення результативних шляхів такої 
протидії.

Органи прокуратури посідають провідне місце в сис-
темі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції. Водночас в умовах комплексного реформування 
прокуратури,  а  також  революційних  змін  антикорупцій-
ного  законодавства  діяльність  прокуратури щодо  проти-
дії корупції наповнюється якісно новим змістом. Так, на 
думку  Г.  Середи,  розвиток  прокуратури,  так  само,  як  і 
інших державно-правових  інститутів зумовлюється зако-
номірностями і тенденціями загальних процесів розвитку 
нашої держави, політичними, соціальними та економічни-
ми умовами. Від самого початку формування української 
державності та юридичної легітимації прокуратури, її ор-
ганізаційно-правовий  статус,  обсяг  і  зміст  повноважень 
прокурорів перебувають у стані перманентного реформу-
вання  [2,  c. 9]. О. Литвак та П. Шумський в свою чергу 
вважають, що розвиток  і реформування прокуратури по-
винні мати комплексний, системний і науково обґрунтова-
ний характер,  враховувати цінності демократичного сус-
пільства  та  міжнародні  зобов’язання  України.  Водночас 
реформування потрібно здійснювати виважено й поступо-
во, щоб не втратити цінного, напрацьованого десятиріччя-
ми практичного досвіду [3, c. 6].

Говорячи  про  матеріально-правову  складову  анти-
корупційної  діяльності  прокуратури,  слід  зазначити,  що 
склади адміністративних корупційних правопорушень пе-
редбачені главою ХІІІ-А Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення  (далі –   КУпАП), до якої  входять 
6 статей, що передбачають відповідальність за корупційні 
правопорушення. Взагалі всі корупційні прояви, як адмі-
ністративні, так і кримінально карані, умовно можна поді-
лити на дві групи: безпосередньо корупційні правопору-
шення (закріплені переважно в розділі XVII та частково в 
інших розділах КК України) та правопорушення, пов’язані 
із корупцією (містяться здебільшого у главі ХІІІ КУпАП).

На наш погляд, корупція в силу особливо загрозливо-
го характеру цього явища в загальнонаціональних масш-
табах має в усіх випадках бути кримінально караною. По 
суті, після виключення з глави ХІІІ-А КУпАП ст. 172-2 та 
172-3 більшість інших адміністративних правопорушень, 
які в ній залишилися, є правопорушеннями, пов’язаними 
із корупцією, а відповідно несуть значно меншу шкоду для 
суспільних відносин. Це  ставить на порядок денний пи-
тання скасування всієї глави ХІІІ-А із розміщенням скла-
дів  правопорушень,  які  були  нею  передбачені,  в  інших 
розділах КУпАП. В  той же  час  деякі  склади  правопору-
шень, передбачені КУпАП, за юридичною конструкцією, 
а також ступенем суспільної небезпечності наближаються 
до злочинів, тому можуть бути включені до КК України.

Так, наприклад, на увагу заслуговує ст. 172-9 КУпАП, 
в  якій  встановлено  стягнення  за  невжиття  заходів  щодо 
протидії  корупції посадовими та  службовими особами у 
разі  виявлення  корупційного  правопорушення  [4].  Така 
бездіяльність  стимулює  подальше  скоєння  корупційних 
діянь,  створює  в  соціумі  негативне  уявлення  про  систе-
му державного управління, і таким чином завдає істотної 
шкоди державним та громадським інтересам. Нагадаємо, 
що згідно п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду Укра-
їни від 26 грудня 2003 року № 15 «Про судову практику 

у справах про перевищення влади або службових повно-
важень», зокрема,  істотною шкодою можуть визнаватися 
підрив  авторитету  та  престижу  органів  державної  влади 
чи органів місцевого самоврядування, приховування зло-
чинів  [5].  Таким чином,  постає  питання щодо наявності 
в  даному  випадку  ознак  складу  злочину,  передбаченого  
ст.  367  КК  України,  що  ставить  під  сумнів  існування  
ст.  172-9  КУпАП.  Близькими  до  кримінально  караних  
діянь є також ст. 172-5 та ч. 3 ст. 172-6 КУпАП: в першому 
випадку  очевидною  є  подібність  до  ст.  368 КК України,  
а в другому –  до ч. 1 ст. 366 КК України.

Говорячи  про  інші  склади  корупційних  правопору-
шень,  передбачених  КУпАП,  необхідно  дослідити  мож-
ливість  їх розміщення в  інших главах кодексу. Фактично 
мова йде про лібералізацію антикорупційного законодав-
ства, оскільки в такому випадку неможливо буде задіяти 
ч.  2  ст.  65  Закону  України  «Про  запобігання  корупції» 
від 14 жовтня 2014 року (далі –   Закон), згідно якої осо-
би, яких притягнуто до адміністративної відповідальності 
за корупційні правопорушення, в усіх випадках притяга-
ються  до  дисциплінарної  відповідальності  [6]. В  той же 
час у цілому зазначені зміни принесуть позитивний ефект, 
оскільки  акумулюють  увагу  спеціально  уповноважених 
суб’єктів  у  сфері  протидії  корупції  саме на  корупційних 
діяннях,  «розвантаживши»  їх  в  частині  виявлення  і  роз-
криття правопорушень, що хоча  і пов’язані  з корупцією, 
однак  корупцією  по  своїй  правовій  природі  не  виступа-
ють.  Виведення  вказаних  правопорушень  зі  складу  ко-
рупційних дозволить правоохоронним органам повністю 
зосередитися на боротьбі з кримінальною корупцією і за-
стосовувати для цього весь наявний арсенал оперативно-
розшукових заходів та слідчих дій.

Окремою проблемою правового регулювання притяг-
нення  осіб  до  адміністративної  відповідальності  за  ко-
рупційні правопорушення є, на наш погляд, необхідність 
адаптації  даної  сфери  до  реформи  органів  прокуратури, 
започаткованої  Законом  України  «Про  прокуратуру»  від 
14 жовтня 2014 року (далі –  Закон). Це обумовлено тим, 
що  за  своїм  змістом  повноваження  прокурора  в  адміні-
стративному провадженні є набагато ширшими, ніж ком-
петенція будь-якого іншого правоохоронного органу.

Нагадаємо, важливим нововведенням вітчизняного за-
конодавства стало створення Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури. На наш погляд, незважаючи на те, що 
вона знаходиться лише на стадії формування, сам по собі 
цей крок вказує, що законодавець на нормативному рівні 
визнав важливість вжиття рішучих заходів по боротьбі з 
корупцією, до яких відноситься в тому числі запроваджен-
ня  принципу  антикорупційної  спеціалізації  у  прокурор-
ській роботі.

З даною тезою погоджується і М. Руденко, зазначаючи, 
що утворення спеціалізованих прокуратур у системі орга-
нів прокуратури обумовлено об’єктивною закономірністю 
здійснення прокурорської діяльності у відповідних сферах 
правовідносин, що мають особливу вагу для суспільства і 
держави та характеризуються тією специфікою, котра не 
може бути повною мірою засвоєна територіальними про-
куратурами [7].

Згідно п. 1 Розділу ХІІІ «Перехідні положення» Зако-
ну прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням 
прав  і  свобод  людини  і  громадянина  виключно  у  формі 
представництва  інтересів  громадянина  або  держави  в 
суді. Фактично  дана  норма  ліквідує  функцію  нагляду  за 
додержанням  і  застосуванням законів  і кардинально змі-
нює роль і місце органів прокуратури у правовій системі 
суспільства в цілому. Внаслідок цього, як вважають В. Кі-
селичник та М. Стефанчук, згідно з положеннями Закону 
України «Про запобігання корупції» органи прокуратури 
хоч і віднесені до спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері  протидії  корупції,  однак  серед  функцій  Спеціалі-
зованої  антикорупційної прокуратури у ч.  5  ст.  8 Закону 
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України  від  14  жовтня  2014  року  «Про  прокуратуру»  в 
контексті адміністративного провадження умовно можна 
виділити лише функцію представництва [8, c. 98].

Згідно п. 11 ч. 1 ст. 255 КУпАП особою, уповноваженою 
на  складання  корупційних протоколів,  є  прокурор. Таким 
чином,  правом  скласти  протокол  про  адміністративне  ко-
рупційне правопорушення наділені працівники всіх ланок 
прокуратури [4]. Згідно даних Форми № 1-КОР «Звіт про 
стан протидії корупції» за 7 місяців 2015 року органи про-
куратури склали 1118 протоколів про корупцію [9].

Водночас  у  зв’язку  із  формуванням  Спеціалізованої 
антикорупційної  прокуратури,  яка  згідно ч.  5  ст.  8  Зако-
ну [10] наділена повноваженнями щодо нагляду за Націо-
нальним антикорупційним бюро України, виникає питан-
ня щодо  подальшої  реалізації  повноважень  прокурора  у 
сфері адміністративної корупції. Оскільки, як було зазна-
чено  вище,  Спеціалізована  антикорупційна  прокуратура 
не  наділена  такими  повноваженнями,  протидією  адміні-
стративним  корупційним  діянням  продовжать  займатися 
територіальні прокуратури.

У  структурі  Генеральної  прокуратури  України  на 
правах  самостійного  структурного  підрозділу  функціо-
нував  також  відділ  з  питань  запобігання  та  протидії  ад-
міністративним корупційним правопорушенням. У Наказі 
Генерального прокурора України від 16 липня 2015 року 
№ 55-шц, яким затверджено нову структуру Генеральної 
прокуратури України, існування такої структурної одини-
ці  свого відображення не  знайшло  [9]. Водночас  замість 
нього у структурі Департаменту нагляду за додержанням 
законів  органами,  які  ведуть  боротьбу  з  організованою 
злочинністю  і  корупцією  створено  відділ  організації  ді-
яльності у сфері запобігання і протидії корупції з анало-
гічними функціями.

Екстраполюючи останні законодавчі зміни на площи-
ну адміністративної відповідальності, необхідно визнати, 
що нагляд за додержанням і застосуванням законів протя-
гом усього часу свого існування був свого роду доказовим 
підґрунтям  для  складення  прокурорами  протоколів  про 
адміністративні корупційні правопорушення. Відповідно, 
виявлення корупції під час проведення наглядових переві-
рок дозволяло більш ефективно організувати її розкриття 
та притягувати винних осіб до відповідальності.

Однак на сьогодні жодне з цих питань у законодавчому 
порядку не вирішене, тому виникає ситуація правового ва-
кууму, коли діяльність прокурора на досудовій стадії адмі-
ністративного провадження деталізована лише в частині 
складення протоколу про адміністративне корупційне пра-
вопорушення, а питання збору доказової бази залишилось 
поза межами нормативного регулювання. По суті, в роз-
порядженні прокурора залишаються лише представниць-
кі правові засоби, передбачені ч. 4 ст. 23 Закону України 
«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, однак їх явно 
недостатньо для ефективного виявлення корупції та пра-
вопорушень, пов’язаних із нею.

Окремо  слід  зупинитися  на  алгоритмі  складання  ко-
рупційних  протоколів  прокурорськими  працівниками. 
Згідно ст. 255 КУпАП прокурор наділений правом склада-
ти протоколи про адміністративні корупційні правопору-
шення, передбачені ст. 172-4-172-9 КУпАП [4]. В той же 
час сам процес складання такого протоколу є не початко-
вою,  а  середньою  стадією притягнення  винної  особи  до 
адміністративної відповідальності за корупцію –  початко-
вим етапом виступає виявлення такого правопорушення.

Іншими словами, в сучасних умовах прокурор у біль-
шій частині випадків може виявити корупційне правопо-
рушення  лише  отримавши  відповідні  матеріали  з  інших 
органів, наприклад, від Національного агентства з питань 
запобігання корупції (далі –  Агентство). Однак, оскільки 
Агентство вправі самостійно складати адміністративні ко-
рупційні протоколи, то необхідність надсилати корупційні 
матеріали до прокуратури по суті втрачає будь-який сенс. 

Фактично функція контролю у сфері запобігання корупції 
на  докримінальному  етапі  перейшла  саме  до Агентства, 
яке наділене для цього досить широкими можливостями 
згідно ч. 1 ст. 12 Закону України «Про запобігання коруп-
ції» [6]. Як бачимо, виникає неоднозначна ситуація, коли 
Агентство  повністю  проводить  профілактичну  роботу, 
виявляє  правопорушення,  в  тому  числі,  і  адміністратив-
но  карані,  наділене  правом  складати  протоколи  про  ад-
міністративні  корупційні  правопорушення,  однак  не має 
повноважень щодо доведення вини особи у судовому по-
рядку. З огляду на це, вважаємо, що функції з притягнення 
особи  до  адміністративної  відповідальності  за  корупцію 
(зокрема  і  в  частині  складання  корупційних  протоколів) 
доцільно централізувати в межах одного органу.

Проте концентрація такого масиву повноважень у меж-
ах компетенції Агентства або  іншого органу, працівники 
якого мають право складати корупційні протоколи, на наш 
погляд, недоцільна, адже корупційні та пов’язані  з ними 
правопорушення  за  своєю  природою  тяжіють  до  сфери 
кримінального законодавства, а, відповідно, для боротьби 
з  ними  необхідний  організаційний  апарат,  кваліфіковані 
кадрові ресурси, сувора дисципліна,  ієрархічна побудова 
та повноваження, які є в розпорядженні тільки правоохо-
ронних органів. Агентство, незважаючи на значний адмі-
ністративний  ресурс,  так  чи  інакше  залишається  контр-
олюючим органом і не здатне в повному обсязі замінити 
такі  структури,  як  прокуратура, Національне  антикоруп-
ційне бюро, Державне бюро розслідувань чи Міністерство 
внутрішніх  справ  України.  Тому  вважаємо  за  доцільне 
зберегти на перехідний період, до втрати чинності главою 
ХІІІ-А КУпАП, повноваження щодо складання корупцій-
них  протоколів  за  органами  прокуратури,  з  одночасним 
затвердженням спільного Тимчасового положення про по-
рядок передачі матеріалів про адміністративні корупційні 
правопорушення Національним агентством з питань запо-
бігання корупції органам прокуратури України. Таке поло-
ження має передбачати обсяг відомостей, строки передачі, 
процедуру та суб’єктів передачі матеріалів, механізм вза-
ємного інформування, а також інші питання, необхідні для 
повноцінного співробітництва Агентства і прокуратури в 
даній сфері.

В  правовому  регулюванні  прокурорської  діяльності 
боротьби  із  корупцією  в  галузі  довкілля  існують  й  інші 
недоліки.  Так,  згідно  Закону  України  «Про  запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 року, прокуратура, як і інші 
правоохоронні органи не фігурує в якості спеціально упо-
вноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, хоча по-
передній Закон України «Про засади запобігання і проти-
дії корупції» від 07 квітня 2011 року у ст. 5 такий перелік 
визначав [11].

Отже,  органи  прокуратури  в  Україні  посідають  про-
відне місце в системі спеціально уповноважених суб’єктів 
у  сфері протидії  корупції. Водночас  їх діяльність в умо-
вах  реформування  системи  прокуратури,  започаткова-
ного Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 
2014 року, докорінно трансформується, що безпосередньо 
впливає на стан протидії корупції в Україні. Так, базовою 
віхою  стало  створення  Спеціалізованої  антикорупційної 
прокуратури, яка здійснює нагляд за додержанням законів 
під час проведення оперативно-розшукової діяльності, до-
судового  розслідування  Національним  антикорупційним 
бюро України.

Однією  із  ключових  проблем  матеріально-правового 
регулювання боротьби із корупцією є перспективи співвід-
ношення  адміністративних  корупційних  правопорушень 
та  корупційних  злочинів. Всі  існуючі  корупційні  прояви 
можна поділити на безпосередньо корупційні правопору-
шення та правопорушення, пов’язані  з  корупцією. Після 
виключення  із  глави  ХІІІ  КУпАП  ст.  172-2  та  ст.  172-3  
в ній  залишились переважно правопорушення, пов’язані 
з корупцією, що обумовлює необхідність скасування всієї 
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глави ХІІІ КУпАП та розміщення передбачених нею скла-
дів в інших розділах. Та частина адміністративних коруп-
ційних діянь, що за ступенем суспільної тяжкості набли-
жаються до злочинів, може бути включена до КК України.

Після  початку  останнього  етапу  реформи  прокурор-
ської  системи  виник  ряд  практичних  проблем.  Так,  зо-
крема, після ліквідації нагляду за додержанням і застосу-
ванням  законів  єдиною  законодавчо  визнаною функцією 
прокуратури  щодо  боротьби  з  адміністративною  коруп-
цією  залишилось  представництво  інтересів  громадянина 
або держави в суді.

Ліквідація  нагляду  за  додержанням  і  застосуванням 
законів  значно  звузила  можливості  прокуратури  щодо 
збирання доказової бази для доведення вини правопоруш-

ника в суді згідно норм КУпАП. Як наслідок, прокурор у 
більшій частині випадків може виявити корупційне право-
порушення, лише отримавши матеріали з  інших органів, 
таких як Національне агентство з питань запобігання ко-
рупції. Отже, виникає необхідність у концентрації повно-
важень щодо складання корупційних протоколів та участі 
у  судовому  розгляді  корупційних  справ  в  межах  одного 
органу, яким може стати саме прокуратура України.

За  наслідками  даної  наукової  розвідки  пропонуємо 
удосконалити законодавство про адміністративні право-
порушення в частині протидії корупції. Також в умовах 
реформування прокуратури необхідно деталізувати у за-
конодавстві  статус  прокуратури  як  органу  протидії  ко-
рупції.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ 
ПРОКУРОРСЬКИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ 

НА ОБ’ЄКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗА МЕЖАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Озерський І.В.,
д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та правосуддя

Запорізький національний університет

У даній науковій праці висвітлені окремі теоретичні, організаційні та психолого-правові питання щодо реалізації прокурором поза 
межами кримінально-правової сфери виховної функції як суттєвого засобу контролю та оптимізації здійснення судовими інстанціями 
та іншими учасниками процесуального судочинства покладених на них обов’язків, а також належної форми забезпечення їх правових 
гарантій. У представленій роботі розглянуті основні тенденції реалізації такої функції органів прокуратури, як представництво інтересів 
громадян і держави в судах та досудове врегулювання спору в межах здійснення виховного впливу на об’єкти професійної діяльності. 
У контексті означеного виокремлені позитивні та негативні аспекти можливості застосування виховного впливу та його практичності на 
ґрунті психолого-правових механізмів, задіяних у цьому процесі. Перспективним убачається видання монографічних робіт щодо реаліза-
ції означеної функції органів прокуратури з метою її подальшої оптимізації в межах виховної діяльності.

Ключові слова: досудове врегулювання спору, представництво, прокурор, спілкування, виховний вплив, суд.

Озерский И.В. / ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКИМИ РАБОТНИКАМИ ВОС-
ПИТАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ НА ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИМ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ / Запо-
рожский национальный университет, Украина

В данной научной работе освещены отдельные теоретические, организационные и психолого-правовые вопросы относительно ре-
ализации прокурором за пределами уголовно-правовой сферы воспитательной функции как существенного способа контроля и опти-
мизации выполнения судебными инстанциями и другими участниками процессуального судопроизводства возложенных на них обязан-
ностей, а также надлежащей формы обеспечения их правовых гарантий. В представленной научной работе рассмотрены основные 
тенденции реализации такой функции органов прокуратуры, как представительство интересов граждан и государства в судах и досу-
дебное урегулирование спора в рамках осуществления воспитательного воздействия на объекты профессиональной деятельности. В 
контексте указанного выделены положительные и отрицательные аспекты возможности применения воспитательного воздействия и его 
практичности на почве психолого-правовых механизмов, задействованных в этом процессе. Перспективным видится издание моногра-
фических работ о реализации указанной функции органов прокуратуры с целью ее дальнейшей оптимизации в рамках воспитательной 
деятельности.

Ключевые слова: досудебное урегулирование спора, представительство, прокурор, коммуникация, воспитательное влияние, суд.

Ozersky I.V. / ORGANIZATIONAL AND LEGAL DETERMINANTS OF THE REALIZATION OF AN EDUCATIONAL INFLUENCE 
BY PROSECUTOR’S WORKERS ON THE OBJECTS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OUT OF LIMITS OF CRIMINAL JUSTICE /  
Zaporizhzhya national university, Ukraine

There are separate theoretical, organizational, psychological and legal questions are lighted up in the relation to realization a public pros-
ecutor out of limits of criminal and legal sphere of educational function as substantial control and optimization of realization judicial instances 
and other participants of the judicial rule-making of the duties fixed on them, and also proper form of providing of them legal guarantees in this 
scientific work. the basic tendencies of realization of such function of organs of office’s public prosecutor as representative office of interests of 
citizens and state in courts and pre-trial settlement of dispute are considered within the limits of realization of educator influence on the objects 
of professional activity in the presented work. In the context marked the positive and negative aspects of possibility of application of educational 
influence and his practicality are distinguished on the soil of psychological and legal mechanisms which involved in this process. Perspective is 
seen the edition of monographic works in part of realization of the marked function of public’s office’s organs with the aim of his further optimiza-
tion within the limits of educator activity.

Key words: pre-trial settlement of dispute, representative office, public prosecutor, commonunication, educator influence, court.

Зміни, що  відбуваються  в  країні,  комплексне  реформу-
вання  правоохоронних  органів,  доведення  судово-право-
вої  реформи  до  логічного  завершення,  інтеграція  та  узго-
дження  національного  законодавства  зі  стандартами  ЄС, 
упровадження в процесуальному судочинстві поза межами 
кримінальної юстиції відновного правосуддя передбачають 
активну роль у цьому прокурора як представника певної сто-
рони спору. Прокурор завдяки здійсненню виховного впливу 
на сторони спірних правовідносин під час, скажімо, досудо-
вого врегулювання спору виступає ніби медіатором та схиляє 
осіб до примирення, якщо для цього вбачаються підстави.

Виховний  вплив  на  об’єкти  професійної  діяльнос-
ті  поза  межами  кримінальної  юстиції  варто  розглядати 
в  контексті  реалізації  органами  прокуратури  України 
конституційної  функції  –    «представництва  прокурату-
рою інтересів громадян та держави в судах» (п. 2 ст. 121 
Конституції України [1]), що конкретизована в ст. 23 За-
кону України  «Про  прокуратуру»  (2014  р.)  [2]  та  наказі 
Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 р.  
№ 6гн «Про організацію роботи органів прокуратури щодо 
представництва інтересів громадянина або держави в суді 
та їх захисту при виконанні судових рішень» [3].

Мета цієї наукової праці –  розглянути організаційне, 
правове та психологічне опосередкування діяльності про-
курора поза межами кримінальної юстиції, що неминуче 
пов’язано  зі  здійсненням  останнім  виховного  впливу  на 
учасників  означених  правовідносин.  Це,  у  свою  чергу, 
дасть змогу суттєво підвищити результативність реаліза-
ції прокуратурою представницької функції в суді та досу-
дового врегулювання спору.

Питання  організаційно-правового  опосередкування 
представницької діяльності органів прокуратури висвітле-
ні  у наукових працях Г. Середи, Р. Шестопалова, М. Ру-
денка, М. Штефана, В. Сухоноса, М. Косюти, Т. Дунаса,  
О. Михайленка,  Т. Маслової, М.  Гадіятової, В. Пшонки,  
О. Севрук, Ю. Трача та інших. Проте організаційно-пра-
вові  аспекти  виховного  впливу  в  межах  процесуальної 
діяльності прокуратури (представництво та досудове вре-
гулювання  спору)  лишилися  поза  увагою  в  юридичній, 
психологічній та педагогічній науці. 

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про проку-
ратуру»  (2014  р.)  [2]  представництво  прокурором  інтер-
есів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні 
процесуальних  та  інших  дій,  спрямованих  на  захист  ін-
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тересів громадянина або держави, у випадках та порядку, 
встановлених законом. Слід зазначити, що прокурор здій-
снює представництво в суді інтересів громадянина (грома-
дянина України,  іноземця або особи без громадянства) у 
разі, якщо така особа не спроможна самостійно захистити 
свої порушені чи оспорювані права або реалізувати про-
цесуальні  повноваження  через  недосягнення повноліття, 
недієздатність або обмежену дієздатність, а законні пред-
ставники або органи, яким законом надано право захища-
ти права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють 
або неналежним чином здійснюють  її  захист  (ч.  2  ст. 23 
Закону України «Про прокуратуру» (2014 р.) [2].

Одним  з  аспектів  проблеми  представницької  функції 
прокурора в адміністративному, господарському і цивіль-
ному  судочинстві  є  оптимізація  його  виховного  впливу 
на учасників судового процесу з метою мобілізації їхньої 
належної  правосвідомої  поведінки  та  ефективного  здій-
снення  прокуратурою  правозахисної  діяльності  в  суді  
[4, с. 349]. Варто зазначити, що елемент виховного впливу 
закладений законодавцем у ч. 2 ст. 22 ГПК України і випи-
саний у такій редакції: «Сторони зобов’язані добросовіс-
но користуватися належними їм процесуальними правами, 
виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом 
інтересів  другої  сторони….».  Означене  положення  має 
бути закріплене  і в ст. 49 КАС України (назва –   «Права 
та обов’язки осіб, які беруть участь у справі») та у ст. 27 
ЦПК України (назва –   «Права та обов’язки осіб, які бе-
руть участь у справі»), оскільки справи, що розглядають-
ся в означених видах судочинства, потребують не меншої 
уваги  до моральної  сторони  правовідносин  їх  учасників 
[4, с. 349], що обстоюють предмет заявленого спору. 

Найбільш  яскраво  відображений  виховний  вплив 
прокурора  у  його  виступах  з  промовами  та  репліками. 
Як відомо, відповідно до ч.1 ст.193 ЦПК України та ч. 1  
ст. 152 КАС України, прокурору, як і всім іншим особам, 
які беруть участь у справі, надано право виступати у судо-
вих дебатах з промовами [4, с. 350, 351]. З позицій вихов-
ного впливу варто розглядати виступи прокурора з промо-
вами та репліками під час судових дебатів як у цивільному  
(ст. 193 ЦПК України), так і в адміністративному судочин-
стві (ст. 152 КАС України). Тут від прокурора вимагається 
неабияке красномовство під час представницької промо-
ви, яка за психологічними та риторичними характеристи-
ками схоже на обвинувальну промову в суді [5, с. 187]. 

Слід  зазначити,  що  прокурор  може  використовувати 
засоби виховного впливу  також  і на  суд  (суддів). Одним 
дієвим  засобом  застосування  виховного  (превентивного) 
впливу на суд (суддів) є приведення в суді свідків (ч.ч. 5,6 
ст. 180 ЦПК України; ч.ч. 4, 5 ст.141 КАС України) та екс-
пертів (ч.ч. 2, 3 ст. 171 ЦПК України; ч.ч. 2, 3 ст. 131 КАС 
України)  до  присяги. Дієвість  інституту  «приведення  до 
присяги»,  на  думку  автора,  цілком  залежить  від  позиції 
прокурора щодо  переконаності  у  справедливості  та  чес-
ності  кожного  учасника  судового  процесу.  На  практиці 
приведення  свідка  чи  експерта  до  присяги  відбувається 
через безособову комунікацію,  тобто лише  засвідченням 
на  прохання  судді  її  тексту  особистим підписом,  як  від-
значили в проведеному нами опитуванні 59 % прокурорів. 

Таку практику може викоренити сам прокурор, скорис-
тавшись заявленням клопотання про дотримання суддею 
виписаної  у  процесуальному  законі  процедури  приве-
дення свідка та експерта до присяги, тобто виголошення 
ними  публічно  в  суді  сумлінного  та  об’єктивного  вико-
нання своїх обов’язків з дотриманням встановлених зако-
ном правил. У цьому з психологічних позицій вбачається 
певна оптимізація виховного впливу прокурора опосеред-
ковано, через присягу, на осіб, які беруть участь в судово-
му процесі, оскільки через зазначене клопотання та його 
публічне  донесення  свідком  чи  експертом  до  свідомості 
кожного іншого учасника судового розгляду справляється 
враження про серйозність намірів прокурора і його тверду, 

переконливу позицію як представника певної особи (сто-
рони) в судовому процесі [4, с. 349, 350]. 

Не виключений виховний вплив прокурора і на суддю, 
наприклад, у висловленні заперечення проти розгляду ад-
міністративної справи у робочому кабінеті судді, а не в залі 
судових засідань (ч. 4 ст. 122 КАС України) [5, с. 195]. Цієї 
ж позиції дотримується й професор В. Долежан [6, с. 43].  
Як  зауважує  А.  Ципкін,  прокурор  зобов’язаний  реагу-
вати  на  кожний  необґрунтований  і  незаконний,  на  його 
переконання,  вирок,  цим  самим  забезпечуючи  принцип 
публічності в судовому процесі [7, с. 12]. Це теоретичне 
положення цілком узгоджується з п. 13 та п. 6.8 наказу Ге-
нерального  прокурора України  від  28  листопада  2012  р.  
№  6гн  «Про  організацію  роботи  органів  прокуратури 
щодо представництва інтересів громадянина або держави 
в суді та їх захисту при виконанні судових рішень» [3], в 
якому вимагається від прокурорів забезпечувати своєчас-
не  та  принципове  реагування  на  виявлені  під  час  реалі-
зації представницьких повноважень факти незаконних дій 
(бездіяльності)  суддів,  постановлення  ними  неправосуд-
них рішень,  тяганини  з розглядом справ  (п. 13),  а  також 
реагування на факти безпідставної відмови судами у при-
йнятті та поверненні позовів (заяв, подань), тяганини при 
їх розгляді (п. 6.8).

Такою ж повинна бути реакція прокурора й на ознаки 
дисциплінарного проступку судді чи порушення останнім 
присяги під час здійснення правосудної діяльності. Це дає 
можливість  прокурору  одразу  зреагувати  на  такі  вчинки 
судді, що узгоджується з вимогами згаданого вище наказу 
Генерального прокурора України № 6гн [3], а саме: 

– у разі встановлення даних про вчинення суддею дис-
циплінарного  проступку  прокурорам  обласного  рівня  в 
межах  визначених  законом  строків  застосування  дисци-
плінарного стягнення ініціювати питання про притягнення 
судді до відповідальності шляхом звернення у встановле-
ному законом порядку із заявою до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України (п. 13.1);

– у разі виявлення фактів порушення суддею присяги 
прокурорам  обласного  рівня  надсилати  до  Генеральної 
прокуратури України вмотивоване клопотання щодо ініці-
ювання питання про звільнення судді з посади. До клопо-
тання долучати копії матеріалів справи, в тому числі судо-
вих рішень, які підтверджують висновки про порушення 
суддею присяги, та документи, що свідчать про настання 
негативних наслідків (п. 13.2);

–  галузевому  підрозділу  Генеральної  прокуратури 
України  ініціювати,  у  визначеному  законом порядку, пи-
тання щодо звільнення суддів з посади та притягнення до 
дисциплінарної  відповідальності  суддів  вищих  спеціалі-
зованих судів і Верховного Суду України (п. 13.3).

Найкращим прикладом нормативного закріплення за 
прокурорами-представниками виховної функції  в  суді  є 
положення ч. 2 ст. 24 Кодексу професійної етики та по-
ведінки працівників прокуратури (2012 р.), де зазначено, 
що «працівник прокуратури не має права залишати поза 
увагою поведінку  інших учасників процесу, включаючи 
головуючого у судовому засіданні, яка суперечить зако-
ну, порушує права  і  свободи громадян,  та повинен реа-
гувати на ці прояви у порядку, передбаченому законодав-
ством» [8].

«Саме  інформування  про  те, що  ці  заходи  вжиті  або 
будуть  вжиті»,  на  слушну думку  І. Озерського,  «формує 
погляди про невідворотність покарання за порушення за-
кону» [4, с. 351]. Однак наявність таких повноважень про-
курора, що в межах виховної діяльності є заходами здій-
снення останнім виховного впливу на суддів, не означає їх 
реальну реалізацію та дієвість. Це пояснюється  тим, що 
прокурори побоюються впливати у передбачений наказом 
Генерального  прокурора України №  6гн  від  28  листопа-
да 2012 р. «Про організацію роботи органів прокуратури 
щодо представництва інтересів громадянина або держави 
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в суді та їх захисту при виконанні судових рішень» [3] спо-
сіб на суддів,  зважаючи на  їхній суддівський  імунітет та 
статус, адже наслідком цього радше може бути притягнен-
ня самого прокурора до дисциплінарної відповідальності. 

Підтвердженням  такої  пасивності  прокуратури  щодо 
реагування на факти незаконних дій  (бездіяльності)  суд-
дів,  постановлення  останніми  неправосудних  рішень  та 
тяганини з розглядом справ є застереження, передбачене 
п. 8 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» (2014 р.) 
(назва –  Підстави для притягнення прокурора до дисци-
плінарної відповідальності), в якій ідеться мова про при-
тягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у 
порядку  дисциплінарного  провадження  у  разі  втручання 
чи будь-якого іншого впливу (у нашому разі –  виховного) 
у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, 
у службову діяльність суддів, у тому числі шляхом публіч-
них висловлювань стосовно їхніх рішень, дій чи бездіяль-
ності,  за  відсутності при цьому ознак  адміністративного 
чи  кримінального  правопорушення  [2].  Незважаючи  на 
означене, виховний вплив прокурора порівняно з іншими 
учасниками судового процесу (адвокатами, захисниками, 
представниками та  ін.) виявляється більш дієвим. Це, на 
думку І Озерського, забезпечується тим, що прокурор по-
винен  встановити  причини  й  умови  цивільних  (у широ-
кому сенсі) деліктів, а отже, і надати їм оцінку [4, с. 351]. 

Вважаємо  цілком  прийнятною  позицію  І.  Озерського 
стосовно  того, що  виховний  вплив прокурора  розпочина-
ється ще до початку судового розгляду справи, адже деякі 
порушення прав та законних інтересів держави і громадян 
він може виявити під час досудового врегулювання спору, 
що реалізується, як правило, у позапроцесуальних умовах, 
в обстановці, неврегульованій процесуальним законом, яку 
можна назвати напівофіційною, адже тут спілкування між 
сторонами спору і прокурором відбувається у приміщенні 
прокуратури і являє собою не допит, а діалог, бесіду [5, с. 196].  
Подібну позицію висловлює й А. Луцький, наголошуючи 
на  тому,  що  морально-виховна  діяльність  суб’єктів  судо-
чинства проявляється і поза межами зали судових засідань, 
шляхом проведення бесід із громадянами [9, с. 225].

Варто нагадати, що згідно з ч. 5. ст. 23 Закону Украї-
ни «Про прокуратуру» (2014 р.) прокурор з метою вжиття 
заходів із досудового врегулювання спору та поновлення 
ймовірно  порушеного  права  громадянина  або  законного 
інтересу держави після підтвердження судом підстав для 
представництва має право направити до органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, військових 
частин,  суб’єктів  державного  та  комунального  секторів 
економіки,  органів Пенсійного фонду України  та фондів 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання,  рішення,  дії  чи бездіяльність  яких  створюють  за-
грозу  порушення  або  ймовірно  порушують  законні  ін-
тереси  громадянина  чи  держави,  звернення,  що  містить 
викладення обставин та вимог, передбачених процесуаль-
ним  законом,  про  можливість  досудового  врегулювання 
спору [2].

Тож, виходячи з положень ч. 5. ст. 23 Закону України 
«Про прокуратуру» (2014 р.), досудове врегулювання спо-
ру є підфункцією представництва  інтересів  громадянина 
або держави  в  суді,  котра  здійснюється прокурорськими 
працівниками через призму взаємин з особами, які станов-
лять  професійний  інтерес,  спілкування  з  якими  почасти 
проходить у площині виховного впливу чи виховної про-
філактичної  роботи.  Адже  «прокурори  в  процесі  прове-
дення перевірок, вивчення матеріалів звернень виявляють 
складні взаємозв’язки міжособистісних відносин, психо-

логічні  суб’єктивні  властивості  людей,  мотиви,  що  спо-
нукали їх до порушення правових норм» [5, с. 152, 153]. 

Можна  визначити  такі  характеристики  спілкування 
під час здійснення прокурором досудового врегулювання 
спору: 1) певна визначена мета контакту (ситуаційність);  
2)  юридичний  характер  (правовідносини  для  прокуро-
ра є режимом його дій); 3) рольовий характер (різниця у 
статусі  співрозмовників);  4)  пізнавальний  (і  прокурор,  і 
інша особа сприймають, роблять висновки щодо себе та 
інших);  5)  міжособистісний  характер  (розмовляють  осо-
бистості  з  певним  ставленням  один  до  одного,  які  під-
даються  почуттям,  бажають  вплинути  один  на  одного);  
6)  інтерактивність  (організація  внутрішньо-зовнішньої 
взаємодії,  обмін  поведінковими  сигналами);  7)  інформа-
ційність  (обмін  інформацією)  [10,  c.  58,  59]  та,  на нашу 
думку, виховний характер. 

Тепер  слід  звернути  увагу  на  інститут  примирення 
(медіації) сторін у процесуальному судочинстві та вихов-
ну роль у цьому прокурора, оскільки самі по собі адміні-
стративний,  цивільний  та  господарський  процеси  є  кон-
фліктними за змістом. У зв’язку  із цим одним із завдань 
оптимізації  виховної  діяльності  прокурора  в  судах  поза 
сферою кримінальної юстиції має стати розширення сфе-
ри застосування процедур відновного і примирного право-
суддя, відповідно до яких суд прийматиме рішення щодо 
угоди про примирення (мирової угоди) сторін у розгляну-
тому  юрисдикційному  процесі.  Нагадаємо,  що  інститут 
примирення  (медіації)  у  судовому процесі  передбачений 
у конкретних нормах процесуального права  (ч.  3  ст.  130 
та ч. 3 ст. 31 ЦПК України, ч. 3 ст. 111 КАС України («По-
переднє судове засідання»). ч. 1 ст. 173 ЦПК України, ч. 1 
ст. 135 КАС України («Початок розгляду справи по суті»). 

Вважаємо, що прокурор,  навіть не  будучи  стороною, 
якій надано право укладати мирову угоду (ч. 1 ст. 46 ЦПК 
України), може завдяки вмілому використанню методів ви-
ховного впливу під час реалізації підфункції –  досудового 
врегулювання спору –  скористатися подібною практикою. 
Прокурор у цьому разі має встановити між сторонами спо-
ру належний психологічний, довірчий контакт та взаємо-
розуміння, допомогти сторонам усвідомити необхідність 
та взаємовигоду примирення (укладення мирової угоди). 

Отже, саме прокурор зможе шляхом виховних заходів 
вплинути на позитивне розв’язання спору між сторонами, 
адже, як зазначає І. Резніченко, останній у непроцесуаль-
ному  спілкуванні  отримує  можливість  використовувати 
неофіційні,  але  формально  дозволені  методи  впливу  –  
бесіду,  умовляння,  полеміку,  посилання  на  різноманітні 
факти,  звернення  до  честі,  совісті  людини  і  т.  п.,  тобто 
здійснити безпосередній виховний вплив в умовах психо-
логічного контакту [11, с. 57]. 

Проведене  узагальнення  стану  розробки  проблеми 
виховного  впливу  прокурора  поза  межами  кримінальної 
юстиції дає змогу стверджувати, що така діяльність міс-
тить у собі виражену психологічну специфіку, пов’язану 
з необхідністю організації та продуктивного розвитку вза-
ємовідносин  із  суб’єктами  правозастосовного  процесу. 
Тож можна  зробити висновок, що процедура досудового 
врегулювання спору як «підфункція» представництва реа-
лізується в межах виховного впливу прокурора на об’єкти 
професійної діяльності, а відповідно, включає в себе комп-
лекс психологічних закономірностей, знання і врахування 
яких  дає  змогу  прокурорському  працівнику  побудувати 
відповідну лінію поведінки, вибрати оптимальні варіанти 
прийняття процесуальних рішень, дає змогу використову-
вати відповідні комунікативні процедури. 
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ДВОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ  
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З КОСМОСУ

Бек М.В.,
здобувач кафедри міжнародного права

Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті досліджуються двосторонні міжнародні договори у сфері комерційної діяльності з дистанційного зондування Землі з космосу 
(ДЗЗ). Автор здійснює правовий аналіз норм двосторонніх міждержавних договорів про співробітництво щодо контролю за діяльністю 
комерційних систем ДЗЗ, про співробітництво з третіми державами щодо поширення їм даних ДЗЗ про їхні території, а також договорів 
США із зондованими державами про передачу їм первісних даних ДЗЗ системи «Landsat» про їхні території.

Ключові слова: дистанційне зондування Землі з космосу (ДЗЗ), комерційна діяльність з ДЗЗ, міжнародне співробітництво у сфері 
комерційної діяльності з ДЗЗ, двосторонні міжнародні договори у сфері комерційної діяльності з ДЗЗ.

Бек М.В. / ДВУСТОРОННИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ЗОНДИРОВАНИЮ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА / Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Украина

В статье исследуются двусторонние международные договоры в области коммерческой деятельности по дистанционному зондиро-
ванию Земли из космоса (ДЗЗ). Автор осуществляет правовой анализ норм двусторонних международных договоров о сотрудничестве 
касательно контроля деятельности коммерческих систем ДЗЗ, о сотрудничестве с третьими государствами касательно предоставления 
им данных ДЗЗ об их территориях, а также договоров США с зондированными государствами о передаче им первичных данных ДЗЗ об 
их территориях.

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли из космоса (ДЗЗ), коммерческая деятельность по ДЗЗ, международное 
сотрудничество в области коммерческой деятельности по ДЗЗ, двусторонние международные договоры в области коммерческой дея-
тельности по ДЗЗ.

Bek M.V. / BILATERAL INTERNATIONAL TREATIES AS AN INSTRUMENT OF REGULATION OF COMMERCIAL EARTH REMOTE 
SENSING ACTIVITIES / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

The UN Principles relating ERS of 1986 do not extend to commercial Earth remote sensing activities (hereinafter –  ERS activities). Under 
the circumstances bilateral international treaties in the field of commercial ERS activities (hereinafter –  BITs on commercial ERS activities) 
show themselves as an effective instrument of international regulation of commercial ERS activities not only in the foreign markets, but also in 
the internal ones. Two kinds of BITs on commercial ERS activities are considered to cover such legal aspects of commercial ERS activities as 
transmission by cooperating sensing states of primary ERS data to sensed states for commercial purpose, and operation of commercial ERS 
systems. The Complementary Protocol to the Framework Agreement Between Brazil and China on Cooperation in the Peaceful Applications of 
Outer Space Science and Technology on the Cooperation for CBERS Application System of November 12, 2004 is examined as a BIT on com-
mercial ERS activities regulating a paid transmission of requested CBERS data by each of the parties to the Protocol to licensed representatives 
of sensed states under the respective license contracts. For comparison, the author analyzes bilateral international treaties between USGS and 
international cooperators for cooperation in the use of U.S. Landsat primary ERS data under the Principle XII of the UN Principles relating ERS 
of 1986. The Agreement between Canada and USA concerning the Operation of Commercial Remote Sensing Satellite Systems, 16 June 2000 
is presented as a unique BIT on commercial ERS activities containing mutual obligations of the parties to control their commercial ERS systems 
in a comparable manner in order to protect and serve shared national security and foreign policy interests.

Key words: remote sensing of the Earth from outer space (ERS), commercial ERS activities, international cooperation in the field of  
commercial ERS activities, bilateral international treaties of cooperation in the field of ERS activities.

Принципи дистанційного зондування Землі з космічного 
простору, прийняті Резолюцією ГА ООН 41/65 від 03 груд-
ня 1986 року (далі –  Принципи ДЗЗ 1986), які вважаються 
єдиним універсальним міжнародно-правовим документом у 
сфері діяльності з дистанційного зондування Землі з космосу 
(далі –  ДЗЗ), не регулюють питання комерційної діяльності 
з ДЗЗ. У зв’язку  із цим, враховуючи об’єктивно обумовле-
ну інтенсифікацію комерціалізації поширення даних ДЗЗ як 
одного з предметних видів діяльності з ДЗЗ, держави врегу-
льовують комерційну діяльність з ДЗЗ на рівні двосторонніх 
міжнародних договорів (далі –   ДМД). Таким чином, акту-
альною проблемою, що потребує дослідження,  є правовий 
аналіз ДМД у сфері комерційної діяльності з ДЗЗ.

Проблема правового аналізу ДМД у сфері комерційної 
діяльності з ДЗЗ не була об’єктом спеціальних досліджень 
іноземних та вітчизняних вчених  і,  відповідно, потребує 
дослідження.

Метою статті  є визначення юридичного змісту норм 
ДМД у сфері комерційної діяльності з ДЗЗ.

ДМД у сфері комерційної діяльності з ДЗЗ за предме-
том регулювання можна розподілити на:

1)  міжнародні  договори  про  співробітництво  з  третіми 
державами щодо поширення їм даних ДЗЗ про їхні території;

2)  міжнародні  договори  про  співробітництво  щодо 
контролю за діяльністю комерційних систем ДЗЗ.

Перший  вид  ДМД  стосується  системи  ДЗЗ,  спільної 
для двох держав, результати діяльності якої –  дані ДЗЗ –  
держави-учасниці проекту прагнуть реалізовувати третім 
державам у комерційних цілях (поширення даних ДЗЗ за 
встановлену плату). Натомість, друга група ДМД стосуєть-
ся приватних систем ДЗЗ, діяльність яких регулюється на-
ціональним законодавством держав. Однак, у разі відсут-
ності такого законодавства у державі, з території якої або 
під юрисдикцією якої здійснюється відповідна діяльність, 
інші держави можуть звернутися до першої з пропозиці-
єю встановити взаємні міжнародно-правові  зобов’язання 
щодо  адекватного  регулювання  та  здійснення  контролю 
за діяльністю комерційних систем ДЗЗ на їхній території 
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або під їхньою юрисдикцією. Цей вид ДМД базується на 
принципі захисту та забезпечення інтересів національної 
безпеки та зовнішніх справ держав у зв’язку з комерціа-
лізацією діяльності з ДЗЗ. Перший вид ДМД відноситься 
до рідкісних, а другий –  до унікальних інструментів між-
народно-правового регулювання у сфері діяльності з ДЗЗ.

Перший  вид  ДМД  укладається  у  результаті  довго-
строкового міждержавного партнерства у зв’язку з розви-
тком космічної системи ДЗЗ. Прикладом довгострокового 
(більш  ніж  30-літнього)  двостороннього  міждержавного 
співробітництва у  сфері  діяльності  з ДЗЗ,  зокрема щодо 
спільного  здійснення  діяльності  з  ДЗЗ,  яка  включає  всі 
предметні  види  діяльності  з  ДЗЗ  та  враховує  сучасні 
тенденції  комерціалізації,  є  Китайсько-Бразильська  про-
грама CBERS  (англ.  –    Chinese-Brazilian Earth Resources 
Satellite  –   Китайсько-бразильський природно-ресурсний 
супутник, далі –  CBERS). За період 1982-2005 років Бра-
зилія та Китай підписали 15 двосторонніх договорів і ви-
значили  своє  співробітництво  як  «стратегічне  партнер-
ство» [6, c. 275].

Як  приклад  ДМД  першої  групи,  юридичну  цінність 
становить  Додатковий  протокол  до  Рамкової  угоди  між 
Федеративною Республікою Бразилія та Китайською На-
родною  Республікою  про  співробітництво  у  сфері  мир-
ного  використання  космосу  у  науково-технічних  цілях 
від 08 листопада 1994 року про співробітництво щодо за-
стосування  системи CBERS  від  12  листопада  2004  року 
(далі –  Додатковий протокол 2004) [5]. Виконання доку-
менту покладене на Китайську національну космічну ад-
міністрацію та Космічне агентство Бразилії. 

Структурно  Додатковий  протокол  2004  складається 
з 13 статей та 1 додатка. Згідно зі ст. 1 цього Протоколу 
метою  документу  є  встановлення  правових  рамок  між-
народного співробітництва Бразилії та Китаю як держав-
учасниць CBERS  з  третіми державами щодо поширення 
даних  CBERS  у  комерційних  цілях.  В  основному  доку-
мент регламентує організаційно-технічні аспекти співро-
бітництва з третіми державами, що обумовлено не лише 
специфікою діяльності з ДЗЗ, але й тим, що реалізація цих 
форм  співробітництва  є  передумовою  співробітництва  у 
сфері поширення даних CBERS. Додаток до Додаткового 
протоколу 2004 містить детальні правила поширення да-
них CBERS.

Частина 3 ст. 3 Додаткового протоколу 2004 визначає 
процедуру спільної попередньої оцінки Бразилією та Ки-
таєм (далі в контексті Додаткового протоколу 2004 –  Сто-
рони) масштабних проектів та рішень щодо співробітни-
цтва  Комітетом  спільного  проекту  CBERS  та  Комітетом 
координації програми CBERS з подальшим погодженням 
кожною із сторін. Крім того, відповідно до ст. 4 Додатко-
вого протоколу 2004 Сторони погодилися призначити або 
створити відповідну організацію чи спільний комітет, від-
повідальний за організацію та виконання проектів співро-
бітництва, запропонованих на підставі цього Протоколу. 

Стаття  6  Додаткового  протоколу  2004  передбачає, 
що  міждержавні  відносини  щодо  поширення  продуктів 
CBERS третім державам є предметом регулювання Полі-
тики даних CBERS, що міститься в додатку до протоколу 
та є його невід’ємною частиною [6, c. 281-285]. Згідно з 
цим документом дохід  від поширення продуктів CBERS 
Сторони розподіляють між собою порівну. 

Політика даних CBERS містить правила прийому, об-
робки  та  поширення  даних  CBERS  для  третіх  держав. 
Структурно документ складається із 7 розділів.

Розділ  «Загальні  положення»  передбачає, що переда-
ча даних з супутника на наземну станцію є відкрита для 
будь-якої держави та організації  і базується на концепції 
поширення даних CBERS через ліцензованих представни-
ків, які є операторами наземних станцій, що здійснюють 
прийом  та  обробку  даних  ДЗЗ.  Кожна  наземна  станція 
приймає з супутника первісні дані ДЗЗ (англ. –  image raw 

data)  і  шляхом  обробки  виготовляє  оброблені  дані  ДЗЗ 
(англ. –    image products), які в подальшому поширюють-
ся користувачам. Ліцензування прийому первісних даних 
CBERS базується на  оплаті  похвилинних  зборів  (англ.  –  
per minute fees). При цьому у кількох спеціальних випад-
ках  на  основі  проведення  взаємних  консультацій  Китай 
та  Бразилія  можуть  прийняти  рішення  про  безоплатну 
передачу  даних. Дохід  від  поширення продуктів CBERS 
Сторони розподіляють між собою порівну з узгодженням 
обліку кожних 6 місяців.

У  розділі  «Наземні  станції  Бразилії  та Китаю»  визна-
чено, що наземні  станції Китаю та Бразилії,  операторами 
яких є Центр супутникових даних та  їх  застосування Ки-
таю  (далі  –   CRESDA)  та Національний  інститут  косміч-
них досліджень Бразилії (далі –  INPE) відповідно, мають 
необмежений доступ до всіх даних, зібраних в зоні їхнього 
покриття. Політика поширення даних цих наземних стан-
цій  визначається  кожним  з  операторів. Поширення  даних 
CBERS третім державам здійснюється операторами само-
стійно на основі міжнародного прейскуранту, погодженого 
спільно CRESDA та INPE, за винятком випадків, коли Ки-
тай та Бразилія на основі проведення взаємних консульта-
цій прийняли рішення про безоплатну передачу даних.

Розділ «Ліцензійна політика для міжнародних назем-
них  станцій» містить  виключний  перелік  вимог  до між-
народної наземної станції, а саме:

1. Прийом, обробка та поширення даних CBERS тре-
тім державам здійснюється ліцензованими представника-
ми, спільно призначеними CRESDA та INPE.

2. Ліцензований представник отримує дохід за переда-
чу даних з супутника на наземні станції на основі щоріч-
ного фіксованого збору, що базується на зборі, визначено-
му CRESDA та INPE.

3. Факторами  визначення  розміру щорічного  збору  є 
умови наземної станції, включаючи географічне розташу-
вання та зону покриття антени.

4.  Постачальниками  систем  прийому  та  обробки 
CBERS є китайські та бразильські компанії. 

5. Угоди про прийом даних обмежені технічними по-
тужностями супутника.

Розділ «Політика поширення продуктів» містить умо-
ви комерційних угод, що укладаються між ліцензованими 
представниками та дистриб’юторами, зокрема:

1. Право приймати, обробляти та поширювати дані CBERS 
надається дистриб’ютору ліцензованим представником.

2.  З  метою  поширення  продуктів  CBERS  (тобто  об-
роблених  даних  ДЗЗ),  назва,  визначення,  зміст,  рівень 
обробки, носій, вигляд для перегляду та пошуку і проце-
дура  замовлення повинні  відповідати формату  стандарт-
ного  продукту,  визначеному  у  спеціальному  документі 
CRESDA та INPE.

3.  Авторизація  дистриб’ютора  CBERS  надається  ви-
ключно після схвалення зразка його продукту CRESDA та 
INPE.

4.  CRESDA  та  INPE  встановлюють,  підтримують  та 
публікують  каталог  даних CBERS,  включаючи метадані, 
дані перегляду та пов’язані оновлені технологічні дані.

5. Всі дані перегляду CBERS повинні надсилатися до 
центрального каталогу хоча б раз на місяць.

6.  Кожен  дистриб’ютор  може  самостійно  визначити 
прейскурант даних для поширення цих даних виключно в 
межах відповідного національного ринку.

7. Дані, поширені дистриб’ютором в межах відповід-
ного національного ринку, не можуть бути предметом екс-
порту.

8.  У  разі  поширення  даних  за  кордон  дистриб’ютор 
повинен базуватися на міжнародному прейскуранті, вста-
новленому CRESDA та INPE.

9.  Дистриб’ютор  повинен  надати  свій  національний 
прейскурант  –    ціни  для  національних  користувачів  –  
CRESDA та INPE.
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10. Кожні  6 місяців  дистриб’ютор  надає CRESDA  та 
INPE звіт про поширення даних.

11.  Дистриб’ютор  повинен  надавати  та  оновлювати 
такі документи для користувачів: (1) довідник для корис-
тувачів  CBERS,  (2)  стандарт  карти  PATH/ROW,  (3)  про-
гноз  орбіти  CBERS  та  (4)  демонстраційний  додаток  на 
CD-диску.

Крім того, згідно зі ст. 7 Додаткового протоколу 2004, 
спеціальними проектами співробітництва є проекти щодо 
будівництва систем прийому та обробки даних для супут-
ників CBERS як частина діяльності у напрямку поширення 
продуктів CBERS третім державам. Такі проекти направ-
ляються в Комітет координації програми CBERS через Ко-
мітет спільного проекту CBERS для схвалення Сторонами 
та повинні відповідати Політиці даних CBERS.

Таким чином, Додатковий протокол 2004 є зразковим 
ДМД,  який  визначає  правові  рамки  комерційного  по-
ширення  даних ДЗЗ  державами-учасницями,  які  спільно 
здійснюють  діяльність  з  ДЗЗ,  третім  державам  шляхом 
укладення  ліцензійних  договорів  з  операторами  назем-
них станцій цих держав (ліцензованими представниками). 
Крім того, у Додатковому протоколі 2004 Сторони визна-
чили умови комерційних угод, які укладаються на другому 
рівні поширення даних ДЗЗ –  між ліцензованим представ-
ником та дистриб’ютором, що свідчить про комплексний 
правовий підхід до комерційного поширення даних ДЗЗ. 

Поряд  із  цим,  враховуючи  більш  ніж  40-річну  дво-
сторонню міжнародну договірну практику США у сфері 
співробітництва  із  зондованими  державами  щодо  вико-
ристання  даних ДЗЗ  про  їхні  території,  вважаємо  за  до-
цільне  проаналізувати  американський  правовий  підхід 
щодо поширення даних ДЗЗ системи «Landsat» зондова-
ним державам на прикладі Угоди між Геологічною служ-
бою США Міністерства внутрішніх справ США (USGS) 
та Агентством геоінформатики та розвитку космічних тех-
нологій Таїланду (GISTDA) про співробітництво у сфері 
використання супутникових даних американської системи 
«Landsat» від 29 квітня 2013 року (далі –  Угода 2013) [3]. 
Цей документ є одним із цілої низки аналогічних міжна-
родних договорів, укладених між США та іншими держа-
вами  і  міжнародними  організаціями  на  основі  типового 
договору, розробленого USGS [8] (згідно з типовим дого-
вором, всі контрагенти USGS називаються міжнародними 
кооператорами (англ. –  International Cooperator)). 

Структурно  документ  складається  з  13  статей  та  2 
додатків  (Додаток  1  «Визначення  термінів»  та  Додаток 
2  «Угода  про щорічний  збір  за  доступ  до  даних»),  які  є 
невід’ємною  частиною  Угоди  2013.  Предметом  Угоди 
2013  є  міжнародні  відносини  співробітництва  щодо  ви-
користання даних «Landsat», які передбачають зі сторони 
Геологічної служби США Міністерства внутрішніх справ 
США (далі –  USGS) передачу первісних даних ДЗЗ, а зі 
сторони Агентства геоінформатики та розвитку космічних 
технологій Таїланду (далі –  GISTDA) –  прийом, обробку, 
архівування, поширення та обмін такими даними.

Стаття 2 Угоди 2013 визначає права та обов’язки USGS 
та GISTDA (далі разом в контексті Угоди 2013 –  Сторони). 
До основних прав та обов’язків USGS належить, зокрема:

1. Програмування супутників ДЗЗ на збирання та на-
дання  даних ДЗЗ  про  територію  в межах  зони  покриття 
наземних  станцій  GISTDA,  враховуючи  що  такі  запити 
можуть бути відкореговані супутником.

2.  Складання  графіку  передачі  даних  ДЗЗ,  аби  за-
довольнити  вимоги  усіх  міжнародних  кооператорів  у 
справедливий  та  збалансований  спосіб,  враховуючи  ре-
комендації  щодо  вирішення  конфліктів,  направлені  усім 
станціям.

3. Залишення за собою права скорочувати або припи-
няти передачу супутникових даних з таких причин, зокре-
ма:  (1)  обмеження  супутника  або  наземного  обладнання 
USGS та (2) несплата щорічного збору за доступ до даних. 

У такому разі USGS повідомляє GISTDA та обговорює за-
плановані дії в якомога швидший спосіб.

4.  На  вимогу  GISTDA  надає  обґрунтовану  кількість 
первісних даних ДЗЗ, вилучених з архіву USGS, в попере-
дньо погодженому форматі  та  доставлених  електронним 
способом або через носії за домовленою ціною.

До основних прав та обов’язків GISTDA належать, зо-
крема:

1) Управління наземними станціями з метою прийому, 
обробки, архівування, поширення та обміну даними ДЗЗ 
USGS  за  власний рахунок,  включаючи  вартість  встанов-
лення та управління каналами зв’язку з відповідними цен-
трами USGS.

2) Виготовлення оброблених даних згідно з форматами 
поширення USGS.

3)  Гарантування,  що  всі  дані  ДЗЗ  USGS,  отримані 
GISTDA,  є  доступними  для  продажу  або  поширення  на 
відкритій недискримінаційній основі.

4) На вимогу USGS надання англомовних копій будь-
яких  домовленостей  щодо  поширення  нею  даних  ДЗЗ 
USGS,  підписаних  GISTDA.  Такі  домовленості  повинні 
відповідати Угоді 2013.

Стаття  9  передбачає, що USGS  не  гарантує, що  дані 
ДЗЗ USGS підійдуть для будь-яких цілей, а також не несе 
відповідальності  за  будь-яку  шкоду  або  збитки,  завдані 
використанням систем ДЗЗ USGS та їхніх даних. USGS є 
власником усіх первісних даних ДЗЗ, отриманих за допо-
могою її супутників. 

Важливо  підкреслити,  що,  згідно  з  ч.  3  ст.  9  Угоди 
2013, USGS не встановлює жодних обмежень для GISTDA 
щодо  розголошення,  поширення,  використання,  зміни, 
використання  для  виробництва  продуктів  або  продажу 
даних ДЗЗ USGS, окрім зазначеної вище вимоги доступ-
ності цих даних для продажу та поширення на відкритій 
недискримінаційній основі.

Стандартні  розцінки,  передбачені  у  Додатку  2  до 
Угоди 2013, а також в  інших ДМД США з відповідними 
міжнародними  кооператорами,  проаналізованих  у  цілях 
цієї статті, становлять: первинний збір (англ. –   one-time 
initialization  fee)  –    35  тис.  дол. США, щорічний  збір  за 
доступ до даних ДЗЗ (англ. –  annual access fee) –  100 тис. 
дол. США за одну станцію та 50 тис. дол. США за кож-
ну додаткову станцію, а також збір за переміщення анте-
ни –    15  тис.  дол. США. Отримання плати  за доступ до 
первісних даних ДЗЗ здійснюється з метою забезпечення 
управління  USGS  усіма  операціями  глобальної  мережі 
співробітництва  наземних  станцій  прийому  даних  ДЗЗ, 
згідно із законодавством США, і не вважається отриман-
ням прибутку, а передача первісних даних ДЗЗ не вважа-
ється  комерційною  діяльністю.  Термін  «комерційний»  у 
США не застосовується до діяльності уряду [1, с. 32]. 

Таким чином, Угоду 2013 можна назвати реалізацією 
принципу доступу зондованої держави до даних ДЗЗ, зо-
крема  до  первісних  даних  ДЗЗ, щодо  своєї  території  на 
недискримінаційній основі  та на розумних умовах опла-
ти,  закріпленого  у  Принципі  XII  Принципів  ДЗЗ  1986. 
Угода  2013  та  Додатковий  протокол  2004  є  прикладами 
застосування  різних  правових  концепцій  зовнішнього 
поширення  даних ДЗЗ. США обрали  концепцію переда-
чі  первісних  даних  ДЗЗ  міжнародними  кооператорами 
(які  є  операторами  наземних  станцій)  за  розумну  плату, 
однак не в комерційних цілях  (базуючись на Принципах 
ДЗЗ 1986), не встановлюючи до міжнародного кооперато-
ра жодних вимог щодо поширення даних ДЗЗ, окрім ви-
моги доступності цих даних для продажу та поширення 
на  відкритій  і  недискримінаційній  основі.  Така  правова 
позиція  США  може  розцінюватися  як  виконання  ними 
своїх  міжнародно-правових  зобов’язань  щодо  надання 
доступу зондованим державам до даних ДЗЗ про їхні те-
риторії з метою подальшого здійснення діяльності з ДЗЗ 
на  основі  принципу  свободи  здійснення  цієї  діяльності. 
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Правова формула США стосовно виконання міжнародних 
зобов’язань щодо надання доступу зондованим державам 
до даних ДЗЗ про їхні території додатково базується на ст. 
60113 Кодексу США (Закон США 1992). Натомість, Китай 
та Бразилія закріпили концепцію комерційного поширен-
ня даних CBERS через ліцензованих представників, які є 
операторами наземних станцій зондованих держав, визна-
чивши низку правових вимог до поширення даних ДЗЗ на 
похідних рівнях поширення цих даних.

Сьогодні  єдиним  прикладом  міжнародного  договору 
про співробітництво у сфері контролю за діяльністю комер-
ційних систем ДЗЗ є Угода між Урядом Канади та Урядом 
США щодо діяльності комерційних систем дистанційного 
зондування Землі з космосу від 16 червня 2000 року (далі –  
Угода  2000)  [2].  Укладення  Угоди  2000  було  обумовлене 
стартуванням у 1998 році програми щодо запуску супутни-
ка RADARSAT-2, власником та оператором якого була при-
ватна канадська компанія ADM, на  відміну від урядового 
супутника RADARSAT-1, запущеного у 1995 році. Супут-
ник RADARSAT-2 було запущено у 2007 році.

Структурно документ складається з преамбули, п’яти 
статей  та  2  додатків,  які  є  невід’ємною частиною Угоди 
2000. У преамбулі цієї Угоди Сторони закріпили принцип 
взаємного  інтересу  у  регулюванні  та  контролі  комерцій-
них  систем ДЗЗ, що  здійснюють свою діяльність  з  їхніх 
територій  або під  їхньою юрисдикцією  згідно  із  законо-
давством та політикою сторін.

Предметом  Угоди  2000  є  двосторонні  міждержавні 
відносини щодо регулювання та контролю використання 
і діяльності комерційних систем ДЗЗ, зокрема канадської 
системи RADARSAT-2 та інших систем, які Сторони мо-
жуть  погодити  як  об’єкт  цієї  Угоди.  Оскільки  об’єктом 
відносин є канадський супутник RADARSAT-2, остільки 
Угода 2000 головним чином закріплює обов’язки Канади, 
а також 2 обов’язки, однакові для обох держав.

У ст. 1 Угоди 2000 закріплено обов’язок кожної з дер-
жав контролювати комерційні системи ДЗЗ «на основі по-
рівняння» (англ. –  in a comparable manner) з метою захисту 
та забезпечення спільних інтересів національної безпеки 
та зовнішньої політики. Формулювання «на основі порів-
няння» передбачає законодавче закріплення в Канаді такої 
ж системи контролю, яка існувала в США [7, c. 1], тобто 
обов’язок Канади привести своє законодавство у відповід-
ність до законодавства США. Зокрема, Додаток 1 до Уго-
ди 2000 містить проект такого акту Канади, розроблений 
на  основі  національного  законодавства США. Наріжний 
принцип системи регулювання і контролю діяльності ко-
мерційних систем ДЗЗ –  принцип захисту спільних інтер-
есів національної безпеки та зовнішніх справ –  бере свій 
початок у Законі США про комерціалізацію1984.

Стаття 4 містить ще один обов’язок обох держав про-
водити регулярні консультації за  ініціативою будь-якої  із 
Сторін щодо виконання Угоди 2000 та зміцнення співро-
бітництва у більш широких аспектах відповідної урядової 
політики щодо комерційних систем ДЗЗ.

З метою виконання Угоди 2000 Канада розробила за-
значений  вище  проект  Політики  контролю  за  доступом 
щодо комерційних систем ДЗЗ, які перебувають у власнос-
ті, управлінні або зареєстровані в Канаді (далі –  Політика 
контролю).  На  момент  підписання  Угоди  2000 Політика 

контролю не була прийнята у формі закону Канади і мала 
статус документу, оголошеного урядом Канади 09 червня 
1999 року. У зв’язку з цим, згідно зі ст. 2 Угоди 2000 на 
Канаду було покладено обов’язок не вносити жодних змін 
до тексту Політики контролю доти, доки документ не буде 
прийнятий у формі закону Канади.

Політика контролю передбачає права уряду Канади (3) 
та обов’язки власника, оператора або зареєстрованої в Ка-
наді особи (17). В подальшому цей документ не був при-
йнятий як окремий закон, натомість був повністю вклю-
чений  у  Закон Канади  про  космічні  системи ДЗЗ  від  25 
листопада 2005 року [4], який за своїм юридичним зміс-
том дуже подібний до американського закону. 

Отже, Угода 2000 в  тексті Додатку 1 до неї передба-
чає такі права уряду Канади в рамках реалізації Політики 
контролю за діяльністю комерційних систем ДЗЗ, а саме:

1)  Перевірка  та  схвалення  всіх  комерційних  систем 
ДЗЗ,  які  перебувають  у  власності,  управлінні  або  зареє-
стровані в Канаді, враховуючи доступ до даних ДЗЗ, ар-
хітектуру  системи,  характеристики  системи  та  іноземну 
власність на індивідуальній основі в кожному випадку, а 
також  встановлюючи  обмеження,  необхідні  та  достатні 
для захисту  інтересів національної безпеки та зовнішніх 
справ Канади.

2)  Переривання  стандартних  комерційних  послуг, 
якщо  доступність  даних  може  завдати  шкоди  інтересам 
національної безпеки та зовнішніх справ Канади. Інструк-
ції щодо контролю доступу можуть включати просторові, 
часові специфічні відмови або обмеження виконавцям чи 
користувачам (або в поєднанні), якщо вважається за необ-
хідне на індивідуальній основі в кожному випадку. Рішен-
ня про видачу, зміну або анулювання інструкції контролю 
(так звана інструкція «контролю віконниці» (англ. –  shutter 
control directive)) приймається або встановлюється на рів-
ні федерального міністра або уповноваженої особи.

3) Отримання права пріоритетного доступу, якщо до-
ступність  даних  може  бути  вигідною  для  національної 
безпеки  та  зовнішніх  справ  Канади.  Рішення  задоволь-
нити вимоги пріоритетного доступу приймається на рів-
ні  заступника федерального міністра  або  уповноваженої 
особи.

Крім того, Канада зобов’язалася здійснювати контроль 
за оператором RADARSAT-2, згідно з Додатком 2 до Угоди 
2000, який становить комерційну таємницю. 

Таким чином, Угода 2000 стала міжнародно-правовим 
інструментом отримання США гарантій від Канади щодо 
прийняття нею законодавства про контроль за діяльністю 
комерційних систем ДЗЗ Канади, аналогічного законодав-
ству США.

Виходячи  із  результатів  проведеного  дослідження, 
можна  зробити  висновок, що ДМД про  співробітництво 
з третіми державами щодо поширення їм даних ДЗЗ про 
їхні  території  та ДМД про  співробітництво щодо контр-
олю за діяльністю комерційних систем ДЗЗ є ефективни-
ми  інструментами  міжнародно-правового  регулювання 
комерційної діяльності з ДЗЗ як на зовнішніх, так і на вну-
трішніх ринках даних ДЗЗ.

Перспективи подальших досліджень полягають у про-
веденні  аналізу  ДМД  про  співробітництво  у  сфері  здій-
снення предметних видів діяльності з ДЗЗ.
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У статті проаналізовано процес становлення спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу, на підставі 
аналізу положень Договорів ЄС досліджені зміни, що відбулися у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, виділені 
та охарактеризовані основні нововведення, виявлені позитивні та негативні явища, що виникли після набрання чинності Лісабонським 
договором 2007 року у даній сфері.
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СКОГО СОЮЗА / Донецкий национальный университет, Украина

В статье проанализирован процесс становления общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза, на осно-
вании анализа положений Договоров ЕС исследованы изменения, произошедшие в сфере общей внешней политики и политики без-
опасности ЕС, выделены и охарактеризованы основные нововведения, выявлены позитивные и негативные явления, возникшие после 
вступления в силу Лиссабонского договора 2007 года в данной сфере.
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Among the international legal means of ensuring of international security, the most important is creation of a system of collective state’s se-
curity on universal and regional basis and implementation of the collective measures for the prevention of armed conflict and the achievement of 
general and full disarmament. In Europe solidity of various institutes of international cooperation on security issues is the highest in the world. The 
main organizations, whose activities are somehow related to the problems of security in the region, are the OSCE, EU, NATO, the Council of Eu-
rope, CIS, CSTO, UN and a number of structures, which are oriented to the sub-regional cooperation. They are devoted to providing a wide range 
of tools for resolving common security issues and developing a comprehensive approach to crisis management and carrying out operations.

European security system, which is based on the European Union, has not been formed yet. However, there is the concept of the security 
based on cooperation in the EU Treaties.

According to O. L. Hylko, members of EU are organized around their common liberal ideological values. In addition, EU makes use of all 
factors, which should be considered by all the states during creating a security system based on cooperation (EU Member States are linked by 
all elements of security architecture, there is a common foreign and security policy).

One of the key areas of developments in the legal principles of the European Union in Lisbon treaty 2007 is the reform of its foreign policy 
competence, which aims to strengthen of the decision-making procedures in the EU, internal democracy and consolidation of the European 
Union’s foreign policy

The author analyzes the process of formation of the common Foreign and Security Policy of the European Union by dint of analysis of the 
provisions of the EC Treaty and investigation of the changes in common Foreign and Security Policy of the EU, distinguishes and describes the 
main innovations, defines positive and negative effects caused by Lisbon Treaty in 2007 in this field. 

Key words: common foreign and security policy, European Union, collective security, safety.

Раніше  політика,  як  внутрішня,  так  і  зовнішня,  була 
функцією  виключно  національної  держави.  Кожна  дер-
жава  вирішувала  проблеми  своєї  оборони  і  безпеки  або 
самостійно, або в коаліції з  іншими державами. Так, Ве-
ликобританія впродовж усього ХІХ століття реалізовувала 
політику  «блискучої  ізоляції»,  а  США  майже  до  Другої 
світової  війни  відмовлялися  від  «зобов’язуючих  союзів» 
з іншими державами.

Сьогодні  ситуація  змінюється,  весь  світ  стає  єдиним 
комплексом.  Міждержавна  система  доповнюється  пев-
ною двосистемою,  в  якій,  як  писали Б.  Баді  та П.  Бірн-
баум «логіка розвитку держави співіснує із логікою зрос-
таючої автономізації суб’єктів» [1]. Ускладнення процесу 
прийняття рішень призвело до зменшення спроможності 
урядів вирішувати сучасні  суспільні проблеми. Збільшу-

ється роль діяльності та рішень, що приймаються далеко 
за межами національних держав, іншими урядами або різ-
ного роду міжнародними організаціями.

Не  применшуючи  значення  всіх  міжнародно-право-
вих засобів забезпечення міжнародної безпеки, найбільш 
важливими  слід  визнати  створення  системи  колективної 
безпеки держав на універсальних  і регіональних засадах 
та  здійснення  державами  колективних  заходів  щодо  за-
побігання  збройному  конфлікту  і  досягнення  загального 
і повного роззброєння. Саме ці засоби більшою мірою за-
безпечують рівну безпеку для всіх держав і баланс їх ін-
тересів [2, с. 587].

Необхідно відзначити, що в Європі щільність різнома-
нітних інститутів міжнародної взаємодії з питань безпеки 
є найвищою в світі. Основними організаціями, діяльність 
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яких так чи інакше зачіпає проблематику безпеки в регіо-
ні, є ОБСЄ, ЄС, НАТО, Рада Європи, СНД, ОДКБ, а також 
ООН і низка структур, орієнтованих на розвиток субрегіо-
нального співробітництва. Всі вони покликані надати ши-
рокий діапазон засобів для вирішення загальних завдань 
безпеки та вироблення міжнародного комплексного підхо-
ду до врегулювання криз та проведення операцій [3, с. 43].

Треба зазначити, що окремі аспекти становлення і роз-
витку європейської системи безпеки досліджувалися в ро-
ботах М. О. Баймуратова, А. З. Георгіци, В. Н. Денисова, 
О.  А.  Делінського,  С.  В.  Кульчицького,  Л.  Д.  Тимченка,  
С. В. Толстова, М. Ю. Черкеса й інших. Концептуальні за-
сади міжнародної співпраці у сфері міжнародної безпеки 
досліджувалися і зарубіжними фахівцями-міжнародника-
ми і політологами, зокрема, Е. Адлера, М. Арах, М. Бар-
нетта, Ю. А. Борка, Р. Гарднера, Ф. Демішеля, А. Джоржа, 
К. Дойча, П. Л. Іванова, М. Крейга та ін.

Метою статті є дослідження процесу становлення та 
реформування  спільної  зовнішньої  політики  та політики 
безпеки ЄС.

Вперше співробітництво у сфері зовнішньої політики 
і політики безпеки в Європі стало визнаною необхідністю 
після появи у 1950 році проектів Європейського оборон-
ного співробітництва. У серпні того ж року У. Черчилль 
висунув ідею створення Європейської Армії під керівни-
цтвом Європейського Міністра Оборони. За цією пропо-
зицією пішов план Міністра оборони Франції (так званий 
план Плевена), суть якого полягала в тому, щоб включити 
Міністра  оборони Європи  в  інституційні  рамки,  подібні 
з  тими, що  були  в ЄОВС. План Плевена  був  втілений  у 
Договорі про Європейське Оборонне Співтовариство, під-
писаному державами-засновницями ЄОВС (Франція, Ні-
меччина, Італія та Бенілюкс) 27 травня 1952 року. Відпо-
відно до Договору Європейське Оборонне Співтовариство 
повинно було мати «наднаціональний характер», загальні 
інститути, загальні збройні сили та загальний бюджет. 

Але, незважаючи на те, що Договір був підписаний, він 
був підданий критиці і, перш за все, говорили про відсут-
ність єдиної Європейської Оборонної політики як такої  і 
пов’язаної з нею зовнішньої політики, а також слабкий де-
мократичний  характер Європейського Оборонного Спів-
товариства.

Формуванню договірних та інституційних засад спіль-
ної політики безпеки і оборони (СПБО) ЄС в значній мірі 
сприяв Західноєвропейський Союз (далі –  ЗЄС), який бере 
свій  початок  від Брюсельського  договору,  підписаного  17 
березня 1948 року. Відповідно до Договору країни-учасниці 
(Бельгія, Великобританія, Люксембург, Нідерланди, Фран-
ція) створювали Західний Союз і у випадку збройного напа-
ду на будь-яку з них брали на себе зобов’язання «надавати 
атакованій стороні військову підтримку та іншу допомогу».

Значення Брюсельського договору  і Західного Союзу, 
відповідно, щодо забезпечення колективної безпеки в Єв-
ропі невелике, оскільки у квітні 1949 року за ініціативою 
США у Вашингтоні була підписана Угода про створення 
військово-політичного  блоку  –    Організації  Північноат-
лантичного договору –  НАТО, до якої фактично перейшли 
функції Організації Брюсельського договору. 

Остаточно статус ЗЄС був закріплений у так званому 
«модифікованому  Брюсельському  договорі»  (Паризькій 
угоді 1954 року), його основними цілями визнавалося: на-
дання відповідно до Статуту ООН військової та іншої вза-
ємодопомоги як у підтримці міжнародного миру і безпеки, 
так  і  в протидії  будь-якій  агресивній політиці;  сприяння 
єдності Європи; тісне співробітництво з НАТО; зміцнення 
і забезпечення демократії, особистої та політичної свобо-
ди, конституційних традицій, поваги до закону; встанов-
лення більш тісних економічних, соціальних і культурних 
зв’язків між державами-учасницями.

Треба відзначити, що оскільки члени ЗЄС одночасно 
входили і в альянс, а також внаслідок відсутності власної 

повноцінної  військової  структури  існування  ЗЄС  до  по-
чатку 80-х років ХХ ст. носило певною мірою символіч-
ний характер.

Певна  «реанімація»  діяльності  ЗЄС  відбулася  після 
підписання Римської декларації 1984 року, яка проголоси-
ла його «європейською опорою» системи безпеки в рам-
ках НАТО, визначила курс на розвиток керівних органів 
ЗЄС, активізацію співробітництва в галузі озброєнь, під-
вищення миротворчого потенціалу союзу.

Відродження ж  цієї  регіональної  організації  відбуло-
ся  після  підписання  у  1992  році Маастрихтського  дого-
вору про створення ЄС. Відповідно до Договору ЄС брав 
на  себе  повноваження  з  вирішення  питань  європейської 
зовнішньої  політики  і  політики  безпеки,  а  ЗЄС  ставав 
«невід’ємною  частиною процесу  європейської  інтеграції 
і  майбутнього  інструменту  оборони ЄС поряд  з НАТО  і 
ОБСЄ». У той же час на нього було покладено завдання з 
реалізації політики країн континенту в галузі оборони, що, 
на думку В. Олевського, перетворювало його у військову 
складову ЄС і «європейську опору Альянсу» [4]. Саме в 
Маастрихтському  договорі  вперше  з’являється  термін 
«спільна  зовнішня політика  і  політика безпеки». Ст.  J.  1 
глави V Маастрихтського договору містила формулюван-
ня «ЄС і держави-члени ЄС будуть визначати і здійснюва-
ти спільну зовнішню політику і політику безпеки...».

Петерсбергська декларація 1992 року закріпила мож-
ливість  використання  збройних  сил  держав-членів  ЗЄС 
для проведення військових операцій та гуманітарних мі-
сій, відповідно створення групи планування і формування 
багатонаціональних оперативних сил.

У  розвиток  цих  ініціатив  Рада  міністрів  ЗЄС  у  1995 
році схвалила ініціативу Іспанії, Італії і Франції про ство-
рення  сухопутного  та  військово-морського  сполучень  –  
ЄВРОФОР і ЄВРОМАРФОР, які визнавалися підзвітними 
цій організації і призначалися для задіяння за планами ЄС 
і НАТО.

В свою чергу, ще у 1991 році президент Франції Ф. Міт-
теран і канцлер Німеччини Г. Коль повідомили про намір 
просувати ідею спільної європейської оборони як підтвер-
дження  остаточного  примирення  і  довіри  між  країнами, 
відповідно у 1992 році був створений франко-німецький 
корпус зі штаб-квартирою у Страсбурзі. Командування та 
обов’язки були розподілені у рівних частинах між пред-
ставниками  обох  держав.  Підрозділ  отримав  назву  Єв-
рокорпус  і  був  відкритий  для  вступу  всіх  європейських 
країн. У 1993 році до Єврокорпусу приєдналася Бельгія, 
в 1994 році –  Іспанія, у 1996 році –  Люксембург. Всі кра-
їни, що приєдналися, мають такі ж права, як і Німеччина, 
і Франція. Таким чином, станом на 2010 рік в рамках Єв-
рокорпусу було п’ять країн (Франція, Німеччина, Бельгія, 
Іспанія, Люксембург), що мають статус основних. Пізніше 
до Єврокорпусу приєдналися  військові  підрозділи Поль-
щі, Австрії, Греції та Туреччини, які одержали статус асо-
ційованих членів [5]

У подальші роки були прийняті  рішення про форму-
вання під егідою ЗЄС британо-голландських та іспансько-
італійських  амфібійних  сил,  інституту  проблем  безпеки, 
супутникового та ситуаційного центрів.

Проте,  за  оцінками  більшості  західних  експертів  –  
ефективність миротворчої  діяльності  цієї  організації  була 
незначна,  в  її  діяльності  наявна  недосконалість  існуючих 
механізмів  прийняття  воєнно-політичних  рішень,  відсут-
ні  ефективні  силові  структури  для  вирішення  складних 
завдань  у  сфері  безпеки,  і  взагалі  положення Маастрихт-
ського  договору  про  формування  загальноєвропейських 
структур безпеки на основі ЗЄС занадто оптимістичні і не 
відповідають можливостям Європи у забезпеченні безпеки.

У  травні  2000  року  на  засіданні  Ради  ЗЄС  в  Порту 
(Португалія) міністри закордонних справ і оборони схва-
лили рішення про поступове реформування організації та 
передачу деяких інститутів та повноважень у сфері управ-
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ління  кризами  відповідним  структурам ЄС,  а  також  про 
відкриття прямого  доступу до  експертних  оцінок  опера-
тивних структур ЗЄС. Остаточне рішення про передачу ЄС 
функцій і оперативних компонентів ЗЄС було прийнято в 
Марселі 13 листопада 2000 року. При цьому глави зовніш-
ньополітичних та військових відомств країн ЗЄС затвер-
дили так звані залишкові функції структури (не пов’язані 
із  функціями  з  управління  кризами),  які  передбачали 
співробітництво у галузі озброєнь (у рамках Західноєвро-
пейської групи з питань озброєнь та центру досліджень у 
галузі озброєнь), реорганізацію та подальше відкриття ар-
хівів, вирішення питань по справах осіб, що пішли у від-
ставку. Що стосується  інших аспектів діяльності ЗЄС та 
його структур (наприклад, супутниковий центр,  інститут 
досліджень безпеки), то вони передавалися ЄС.

Відповідно, в нову редакцію Договору про ЄС (ДЄС), 
підписаної  у  Ніцці  26  лютого  2001  року,  були  внесені 
зміни, що  виключили  положення  про  використання  вій-
ськово-політичної організації ЗЄС в процесі формування 
спільної оборонної політики ЄС. 

Номінально ЗЄС зберігався в якості окремого інституту, 
компетенція якого зводилася до забезпечення взаємних га-
рантій країн-учасниць у разі агресії (стаття про автоматичне 
застосування колективної оборони) та підготовки щорічної 
доповіді радою цієї організації для парламентської асамблеї 
ЗЄС. Така ситуація в статусі ЗЄС зберігалася до прийнят-
тя формального рішення про його розпуск у березні 2010 
року. Згідно із заявою на офіційному сайті ЗЄС, офіційно 
він припинив існування 30 червня 2011 року.

Також треба нагадати, що неофіційно з 1970 року (на 
підставі  звіту  Давиньона)  вводилося  Європейське  полі-
тичне  співробітництво,  яке  було  інституціолізоване  піз-
ніше Єдиним  європейським  актом  (1987  рік)  і  в  рамках 
якого  передбачалася  узгодженість  дій  держав-учасниць 
у питаннях зовнішньої політики. Цей звіт, як зазначає Р. 
Вессель [6], є важливим і значним документом з Європей-
ського політичного співробітництва і, на думку І. Кочина 
[7], відноситься до джерел спільної зовнішньої політики і 
політики безпеки. 

Основним  завданням  звіту  було  посилити  політичне 
співробітництво через введення механізму зустрічей міні-
стрів закордонних справ (двічі на рік) і Політичного комі-
тету, що складається з директорів з політичних питань на-
ціональних МЗС (тричі на рік). Більш того, створювалися 
спеціальні  робочі  групи  з  особливих  питань  потенційно 
загального інтересу. 

Cтаття 30 глави 3 Єдиного європейського акту визна-
чає,  що  «Високі  Договірні  Сторони  будуть  спільно  до-
кладати зусилля до того, щоб формулювати і здійснювати 
європейську  зовнішню  політику...»,  закріплює  механізм 
консультацій «з будь-якого зовнішньополітичного питан-
ня, що  зачіпає  спільні  інтереси...»,  встановлює, що «Єв-
ропейська Комісія буде повністю підключена і пов’язана з 
процесом політичного співробітництва...» (ст. 30 п. 3 (в)), 
а  також, що  зовнішні  політики  та  політики,  узгоджені  в 
рамках ЄПС, повинні бути послідовними.

Ніццький договір зробив можливим застосування про-
сунутого  співробітництва  в  рамках  спільної  зовнішньої 
політики і політики безпеки (СЗППБ), але лише при про-
веденні Спільних дій та реалізації Спільних позицій. Під 
час іракської кризи у 2003 році в результаті розбіжностей 
в позиціях Німеччини, Франції, Бельгії  та Люксембургу, 
з  одного боку,  та США  і Великобританії,  з  іншого боку, 
з’явилися пропозиції створити Європейський союз безпе-
ки і оборони (ESDI), в основі якого могла б лежати кон-
цепція просунутого співробітництва. Дана пропозиція ви-
явила противників європейської  інтеграції в оборонному 
секторі, проти виступили навіть такі нейтральні країни, як 
Австрія, Ірландія, Фінляндія та Швеція. 

Реформа зовнішньополітичної компетенції, що має на 
меті  зміцнення  процедури  ухвалення  рішень  в  ЄС,  вну-

трішньої  демократії  Союзу  і  консолідацію  європейської 
зовнішньої  політики,  є  також  одним  із  ключових  напря-
мів перетворень правових засад ЄС в Лісабонському до-
говорі 2007 року. Основні зміни у зовнішньополітичному 
напрямку  можна  підрозділити  на  такі  змістовні  групи:  
1) зміни правових механізмів проведення зовнішньополі-
тичних напрямків діяльності ЄС; 2) зміни інституціональ-
ного  механізму  щодо  міжнародного  представництва  ЄС 
та щодо  здійснення  зовнішньополітичних напрямів  його 
діяльності; 3) зміни правового статусу та об’єму СЗППБ.

Передусім, головним недоліком Лісабонського догово-
ру в даній сфері представляється залишення без істотних 
змін  наявного  дуалізму  зовнішньої  діяльності  Союзу,  її 
розщеплювання на дві відносно самостійні гілки: 

–  діяльність ЄС відносно «загальнополітичних» про-
блем міжнародного життя, включаючи питання міжнарод-
ного миру, безпеки і військової співпраці, що, як і раніше, 
здійснюватиметься в рамках СЗППБ, яка відповідно до ст. 
21 ДЄС підпорядкована спеціальним правилам та проце-
дурам; 

–  інші,  зокрема  всі  економічні  аспекти  міжнародної 
діяльності Союзу, що відносилися раніше до ведення Єв-
ропейського співтовариства  і які виступатимуть відтепер 
предметом спеціальних правил Договору про функціону-
вання ЄС (ДФЄС), у ч. 4 ст. 2 якого визначається, що Союз 
має компетенцію відповідно до положень ДЄС визначати 
та  реалізовувати  СЗППБ,  включаючи  поступове  форму-
вання спільної оборонної політики.

Що стосується реформи правових механізмів зовніш-
ньополітичної діяльності, то найважливіші підсумки цієї 
реформи полягають у тому, що, зберігаючи за державами-
членами суверенні права відносно заходів СЗППБ, розроб-
ники Лісабонського договору 2007 року постаралися од-
ночасно максимально удосконалити механізм підготовки і 
здійснення зовнішньополітичних актів Союзу –  ухвален-
ня  спільних  орієнтирів  і  рішень,  причому  за  допомогою 
останніх ЄС закріплює акції, визначає позиції, закріплює 
домовленості для виконання рішень по акціях і позиціях, 
всіляко укріплює систематичну співпрацю держав-членів 
для забезпечення політики (ст. 25 ДЄС).

Необхідно зазначити, що найбільш важливим нововве-
денням в області СЗППБ було введення посту Верховно-
го представника Союзу у закордонних справах і політиці 
безпеки (далі –   Верховний представник). Відповідно до 
ст. 18 ДЄС Верховний представник є основним суб’єктом 
підготовки і реалізації всіх заходів Союзу на міжнародній 
арені –   як в рамках СЗППБ, так і за  іншими напрямами 
зовнішньої політики Союзу, включаючи зовнішньоеконо-
мічні зв’язки. Ця посада поєднає колишні функції Високо-
го представника ЄС з питань СПБЗ і Європейського Комі-
сара в справах зовнішніх відносин, крім того, Верховний 
представник  є  одним  з  віце-президентів  Європейської 
Комісії і головою (за посадою) «формації» Ради Європей-
ського Союзу, відповідальної за розробку зовнішньої по-
літики ЄС –  «Ради із закордонних справ». Таким чином, 
Верховний  представник  фактично  належить  до  керівни-
цтва відразу двох політичних інститутів Союзу [8, с. 499].

Крім того, роль Верховного представника підсилює та 
обставина,  що  засновницькі  документи  «нового»  Союзу 
надають йому можливість діяти незалежно від Комісії або 
тільки  «за  підтримкою»  останньої  (ст.  30  ДЄС).  Також, 
параграф 2 ст. 22 ДЄС визначає, що Комісія і Верховний 
представник  уповноважені  вносити  «спільні  пропозиції 
Раді ЄС». До Верховного представника переходять також 
повноваження щодо виконання актів, прийнятих в рамках 
СЗППБ, у взаємодії з державами-членами. З цією метою 
він, зокрема, забезпечує втілення у життя зовнішньополі-
тичних рішень, прийнятих Європейською радою і Радою 
(ст.ст. 18, 24 ДЄС), «координує дії держав-членів в рамках 
міжнародних організацій і на міжнародних конференціях, 
отримує  інформацію  від  держав-членів  про  роботу між-
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народних  інстанцій,  зокрема Ради Безпеки ООН»  (ст. 34 
ДЄС). Крім того, відповідно до параграфу 2 ст. 27 ДЄС він 
уповноважений представляти ЄС на міжнародній арені з 
питань, що відносяться до СЗППБ, щодо решти (зокрема 
соціально-економічних) аспектів зовнішньої політики Со-
юзу право здійснювати його представництво на міжнарод-
ній арені зберігається за Європейською комісією в цілому 
(параграф 1 ст. 17 ДЄС) [9, с. 192]. 

Відповідальними ж за розробку СЗППБ є Європейська 
рада і Рада Європейського Союзу. Ці міжурядові інститути 
зберігають прерогативи щодо ухвалення в рамках СЗППБ 
всіх рішень –  із стратегічних питань (Європейська рада) 
або відносно поточних проблем зовнішньої політики (Рада 
ЄС). Серед значних змін в даному аспекті (крім отримання 
Європейською радою статусу інституту Союзу) виділяєть-
ся введення посади президента Європейської ради.

Тобто,  на  основі  вищевикладеного  необхідно  зазна-
чити, що  на  сьогодні  є  достатньо  заплутаною  структура 
співвідношення  повноважень  у  трикутнику:  Єврокомі-
сія  –    Верховний  представник  –    Європейська  Рада.  На 
даний момент, згідно Лісабонській угоді кожна з них має 
зовнішньополітичні  повноваження,  проте  чітке  розмеж-
ування цих повноважень відсутнє. І найбільш гострим за-
лишається  питання  співвідношення  повноважень Верхо-
вного Представника з президентом Єврокомісії, тому що 
кандидатуру на посаду заступника президента Єврокомі-
сії призначає Європейська Рада, а він звітує Раді з питань 
зовнішніх справ, що, у свою чергу, призводить до дублю-
вання відповідальності. Також немає чіткого нормативно 
закріпленого механізму підзвітності єврокомісарів Верхо-
вному представнику. 

Останньою  з  визначених  вище  вказаних  груп  новел 
є  зміна  правового  статусу  СЗППБ.  Як  вже  зазначалось, 
вона  підпорядкована  спеціальним  правилам  і  процеду-
рам, при цьому серед напрямів  зовнішньої політики Со-
юзу  все  більшу  актуальність  набуває  останніми  роками 
спільна політика безпеки і оборони (СПБО), яка визнана 
юридично автономним напрямом діяльності ЄС та покли-
кана забезпечити ЄС власним військовим потенціалом як 
для  оборонних  цілей,  так  і  для  здійснення миротворчих 
операцій за його межами (ст.ст. 42-46 ДЄС). Крім того, в 
Договорах  вперше  зафіксовано  принцип  колективної  са-
мооборони держав-членів, тобто обов’язок держав-членів 
надавати допомогу і сприяти тій із них, яка стане жертвою 
збройної агресії з-за кордону. Так, якщо держава-член стає 
жертвою збройної агресії щодо її території, інші держави-
члени зобов’язані допомогти державі, що піддалася агре-
сії, всіма засобами відповідно до ст. 51 Статуту ООН. Це, 
згідно параграфу 2 ст. 42 ДЄС, не повинно відображати-
ся на специфічному характері політики безпеки окремих 
держав-членів  та  зобов’язання по кооперації  в цій  сфері 
повинні  бути  узгоджені  із  зобов’язаннями  перед  НАТО, 
що визнається основою і форумом по здійсненню колек-
тивного захисту держав-членів. В цілях розвитку техніч-
ного оснащення збройних сил передбачена діяльність спе-
ціальної установи –  Європейського оборонного агентства 
(параграф 3 ст. 42 і ст. 45 ДЄС), відкритого для всіх дер-
жав-членів, охочих бути його членом. 

Нагадаємо,  що  Європейське  оборонне  агентство 
(ЄОА) було засновано Радою ЄС у 2004 році у відповід-
ності  з механізмом просунутого співробітництва у сфері 
СЗПБ, що відносно повно отримав відображення у Ніцць-
кому договорі. Головною метою ЄОА було сприяння роз-
витку ЄПБО. ЄОА є фактично продовженням ЗЄС. Агент-
ство брало участь у передачі функцій від ЗЄС ЄС. В якості 
основних напрямків декларувалося розвиток оборонного 
потенціалу,  сприяння  європейському  співробітництву  в 
галузі  озброєння;  створення конкурентоспроможного  єв-
ропейського  ринку  військового  обладнання;  підвищення 
ефективності європейських оборонних досліджень  і тех-
нологій  [10].  До  першочергових  завдань  ЄОА  належать 

питання  стратегічних  засобів  доставки,  системи  управ-
ління і зв’язку, а також військові аспекти науково-дослід-
ницької діяльності у галузі космосу і безпілотних літаль-
них апаратів.

Що  стосується  питань  статусу, функцій ЄОА на  сьо-
годні, то вони достатньо досліджені в науковій літературі, 
хоча зустрічаються дослідження, які мають достатньо су-
перечливий і спірний характер. Так, наприклад, С. В. Ан-
дрюшин у своєму дослідженні «Роль Європейського обо-
ронного агентства у військовій  інтеграції Європейського 
Союзу»  [11],  аналізуючи  ЄОА,  говорить,  що  «...  держа-
ви-члени домовилися  заснувати новий  інститут,  який би 
дозволив  усім  країнам  ЄС  брати  участь  у  його  роботі  і 
який би сприяв гармонізації військових потенціалів країн-
членів, а, отже, виробленню єдиних стандартів оборонної 
промисловості та розвитку загальної системи оборонних 
замовлень», а далі за текстом –  «... Цей орган відкритий 
для всіх держав-членів...», «... Цей інститут не володіє ре-
альними каналами впливу...». 

Як представляється, ЄОА не є ані інститутом ЄС, на що 
прямо вказує ст. 13 ДЄС (в редакції Лісабонського догово-
ру), не називаючи його серед інститутів ЄС, ані органом 
ЄС, оскільки відповідно до ст. 6 Спільної акції 2004/551/
СЗПБ Ради від 12 червня 2004 року про створення ЄОА 
агентство наділяється правосуб’єктністю, необхідною для 
виконання  ним  своїх  функцій  та  досягнення  ним  своїх 
цілей, держави-члени дбають про те, щоб Агентство ко-
ристувалося  максимально  широкою  правоздатністю,  що 
надається згідно з їх законодавством юридичним особам, 
що відносить ЄОА до установ ЄС.

Лісабонський  договір  розширив  також  можливості 
співпраці держав-членів ЄС  з питань СЗППБ  і  встановив 
нові обов’язки для них. Так, Лісабонський договір вперше 
в  історії ЄС уповноважує ті держави-члени, чиї  військові 
здібності  відповідають  вищим  критеріям,  і  які  прийняли 
взаємні зобов’язання по відношенню один до одного у сфе-
рі зовнішньої політики, політики безпеки  і оборони, здій-
снювати  «постійну  організовану  співпрацю»  у  військовій 
сфері, що зазначене у параграфі 6 ст. 42, ст. 46 ДЄС і у Про-
токолі  «Про  постійну  організовану  співпрацю».  За  ст.  32 
ДЄС ЄС забезпечує конвергенцію і солідарність дій у сфері 
СЗППБ, оскільки крім «забезпечення спільного підходу» у 
питаннях СЗППБ, держави-члени приймають зобов’язання 
інформувати  один  одного  і  консультуватися  з  іншими  в 
межах Європейської ради або Ради ЄС перед здійсненням 
будь-якої акції на міжнародній арені або вступом в будь-яке 
зобов’язання, що могло б впливати на інтереси ЄС. 

Так, наприклад, у 2010 році був укладений Договір про 
співробітництво у сфері оборони та безпеки між Франці-
єю  та  Великобританією  [12],  заснований  на  принципах 
промислової  спеціалізації  і  спрямований  на  досягнення 
певних цілей з питань спільної безпеки і оборони.

З  урахуванням  раніше  проведених  досліджень  [13] 
можна зробити наступні висновки:

По-перше,  інституційні  зміни  у  зовнішньополітичних 
напрямках діяльності ЄС після укладення Лісабонського до-
говору є достатньо суттєвими, про що свідчить перетворен-
ня Європейської ради у інститут ЄС, встановлення нарешті 
постійного (на два з половиною роки) головування в цьому 
інституті та введення нового посту Верховного представника 
Союзу у закордонних справах і політиці безпеки, який фак-
тично виконує функції та роль Міністра закордонних справ 
ЄС і є в значній мірі незалежним від інших інститутів ЄС. 
Завдяки останньому  значно  координується  система  ініцію-
вання, прийняття та виконання рішень ЄС у зовнішньополі-
тичних сферах, вона стає більш послідовною. 

По-друге,  безперечним позитивним моментом  є фор-
мування  чітко  визначеного  кола  інститутів,  установ,  по-
садових осіб, що проводять СЗППБ і СПБО. 

Проте  є  певні  недоліки  щодо  перерозподілу  повно-
важень  між  президентом  Єврокомісії,  Верховним  Пред-
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ставником  та  головою  Європейської  Ради  і  актуальним 
залишається питання щодо ролі і ступеня залучення дер-
жав-членів до здійснення СЗППБ та СПБО. 

Крім того, визиває сумніви доцільність залишення без іс-
тотних змін дуалізму зовнішньої діяльності Союзу, її розще-

плювання на дві відносно самостійні гілки: діяльність ЄС від-
носно  «загальнополітичних»  проблем  міжнародного  життя, 
включаючи питання міжнародного миру, безпеки і військової 
співпраці, що здійснюється в рамках СЗППБ, та інші, зокрема 
всі економічні, аспекти міжнародної діяльності Союзу.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гаджиев К. С. Введение в геополитику : Учебник / К. С. Гаджиев. –  Москва : Логос, 2000. –  257 с. [Электронный ресурс] –  Режим 

доступа : http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_195.html.
2. Хилько О. Л. Сучасні концептуальні підходи в забезпеченні європейської безпеки / О. Л. Хилько // Держава і право. –  2011. –   

Випуск 52. –  С. 583–591.
3. Бычковская О. Взаимоотношения ЕС и НАТО в контексте евроатлантической безопасности / О. Бычковская // Журнал междуна-

родного права и международных отношений. –  2011. –  № 1. –  С. 43–49.
4. Олевский В. Западноевропейский Союз в системе европейской безопасности / В. Олевский // Зарубежное военное обозрение. –  

2010. –  № 11. –  С. 3–9.
5. Бабынина Л. Дифференциация в рамках ОВПБ/ЕПБО Евросоюза / Л. Бабынина // Обозреватель-Observer. –  2010. –  № 4. –  С. 65.
6. Wessel R. A. The European Union’s Foreign and Security Policy / R. A. Wessel. –N. : Kluwer, 1999. –  400 p.
7. Кочин И. А. Об источниках и правовой природе европейского политического сотрудничества / И. А. Кочин [Электронный ресурс] –  

Режим доступа : http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990195_West_pravo_2002_1(5)/B_5.pdf.
8. Грицаєнко Л. Л. Реформування інституційного механізму Європейського Союзу в світлі Лісабонського договору / Л. Л. Грицаєнко // 

Держава і право. –  2009. –  Випуск 45. –  С. 496–501.
9. Рябоштан Є. В. Спільна зовнішня та безпекова політика Європейського Союзу після Лісабонської угоди. Політико-інституційний 

аспект / Є. В. Рябоштан // Право України. –  2011. –  № 2. –  С. 188–196.
10. Council Joint Action of 12 July 2004. On the establishment of the European Defence Agency // Official Journal of the European Union L 

245/17. –  2004/551/CFSP. –  Article 1-5.
11. Андрюшин С. В. Роль Европейского оборонного агентства в военной интеграции Европейского Союза / С. В. Андрюшин // Вопросы 

безопасности. –  2013. –  № 6 [Электронный ресурс] –  Режим доступа : http://e-notabene.ru/nb/article_10681.html.
12. Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic for defence and security co-operation : 

London, 02 November 2010 [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://www.official-documents.gov.uk/document/cm79/7976/7976.asp.
13. Турченко О. Г. Спільна зовнішня політика та політика безпеки Європейського Союзу в контексті Лісабонського договору /  

О. Г. Турченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. –  2012. –  Випуск 19. –  Том 4. –  С. 269–271.

УДК 341

КОНЦЕПЦИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Цвики В.Ю.,
аспирант кафедры международного права

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

В данной статье анализируются различные аспекты международно-правовой защиты лиц от насильственных исчезновений. Рас-
сматриваются предпосылки необходимости международно-правового регулирования отношений государств по противодействию дан-
ному явлению. Определяется специфика насильственных исчезновений как преступления против человечности. Анализируются обя-
зательства государств по Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а также её контрольный 
механизм.

Ключевые слова: насильственное исчезновение лица, международное право прав человека, преступления против человечности, 
международный договор.

Цвікі В.Ю. / КОНЦЕПЦІЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗНИКНЕНЬ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ / Львівський національний університет імені 
Івана Франка, Україна

У статті аналізуються різні аспекти міжнародно-правового захисту осіб від насильницьких зникнень. Розглядаються передумови 
необхідності міжнародно-правового регулювання відносин держав щодо протидії даному явищу. Визначається специфіка насильницьких 
зникнень як злочину проти людяності. Подається характеристика зобов’язань держав відповідно до Міжнародної конвенції про захист 
всіх осіб від насильницьких зникнень.

Ключові слова: насильницьке зникнення особи, міжнародне право прав людини, злочини проти людяності, міжнародний договір.
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Ukraine

Various aspects of international legal protection of persons from enforced disappearances are specified. The article also analyzes the precon-
ditions necessary for the international legal regulation of relations between the states in order to combat the specified phenomenon. The article 
introduces the phenomenon of enforced disappearances, analyzes its multiple nature and overviews the latest developments in drafting legally 
binding documents within the UN framework. This article examines the need for the new Convention by analysing the shortcomings of existing 
avenues for holding perpetrators of enforced disappearance responsible under international criminal law, and by identifying gaps in the criminali-
sation of enforced disappearances. The article then examines key provisions of the Convention in light of these existing gaps and shortcomings, 
and assesses the likely role and effectiveness of the new Convention in bringing individual perpetrators to justice. The characteristic features of 
the States’ obligations under the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance are analyzed. Enforced 
disappearance is specified as a crime against humanity.
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Насильственное исчезновение  в настоящее  время  яв-
ляется одним из наиболее жестоких нарушений прав че-
ловека. Проблема насильственных исчезновений актуали-
зируется и благодаря вступлению в  силу в декабре 2010 
года Международной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений.

Целью статьи  является  анализ  насильственного  ис-
чезновения как преступления против человечества, а так-
же  характеристика  договорного  механизма  защиты  всех 
лиц от насильственных исчезновений.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблемы  квалификации  и международно-правой  защи-
ты человека от насильственных исчезновений стали объ-
ектом  исследования  следующих  учёных:  Т.  Сковацци  и  
Г. Цитрони, О.Клауда, В.Карташкина, М.Новакк, Л. Отт,  
Б. Финьюкейн, M.Л. Фермойлен.

Практика  насильственных  исчезновений  не  является 
новым  феноменом  в  истории  международных  отноше-
ний. Не  смотря на  то,  что первые упоминания о  тайном 
задержании  людей  берут  своё  начало  ещё  во  времена 
французского абсолютизма, большинство исследователей 
связывают  возникновение  международной  практики  на-
сильственных исчезновений с нацистской Германией [1]. 
Термин «насильственное исчезновение» впервые был при-
менён  неправительственными  организациями Латинской 
Америки; в нём раскрывалась концепция насильственного 
исчезновения  как жестокого нарушения прав человека и 
преступления,  совершённого  непосредственно  или  при 
поддержке государственных органов с целью устранения 
политических  оппонентов.  Таким  образом,  данное  явле-
ние  получило  широкое  распространение  во  второй  по-
ловине ХХ  века  во многих  странах Латинской Америки 
в форме  государственной политики  систематических ре-
прессий против неугодных лиц [2]. Первыми государства-
ми, в которых насильственные исчезновения представля-
ли собой неотъемлемую часть государственной политики, 
характерную для диктаторского режима, стали Гватемала 
и Аргентина  в  60-х  и  70-х  годах. А  уже  на  протяжении 
70-х и  80-х  годов данная практика  стала  обыденной и  в 
большинстве стран Латинской Америки, особенно в Ар-
гентине, Чили, Перу, Колумбии, Гондурасе и Уругвае. Так, 
например, согласно данным American Watch[3], в Чили во 
время правления военной группы Пиночета каждая деся-
тая семья стала жертвой насильственных исчезновений.

Практика использования насильственных исчезновений 
не  была  ограничена  государствами  Латинской  Америки. 
Подтверждением  этому  служит нарушение прав  человека 
в Ираке в 80-х  гг.:  согласно данным Amnesty  International 
более  10  000  людей  стали  жертвами  насильственных  ис-
чезновений. Практика насильственных исчезновений полу-
чила значительное распространение и во время конфликта 
Турции и Кипра, Второй Чеченской  войны 1999  г.,  граж-
данской войны в Алжире (1999-2001 г.) Согласно данным 
созданной  по  инициативе  Генеральной  Ассамблеи  ООН 
Рабочей группы по насильственным или недобровольным 
исчезновениям (UNWGEID), с момента начала её деятель-
ности  (1980  г.)  в  90  государствах  было  зарегистрировано 
более 51 тыс. случаев насильственных исчезновений людей 
[4]. Как следствие, UNGWEID определила насильственное 
исчезновение  как  феномен,  который  возникает  во  время 
внутренних  военных  конфликтов,  во  время  режимов,  ха-
рактеризующихся значительными политическими переме-
нами, а также во время режимов, использующих репрессии 
против политических оппонентов.

Следует заметить, что до 80-х гг. насильственное ис-
чезновение не рассматривалось как самостоятельное пре-
ступление.[5]  Насильственные  исчезновения  приводят  к 
нарушению целого комплекса прав, провозглашённых во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в Междуна-
родном Пакте гражданских и политических прав 1966 г., 
в Европейской конвенции прав человека и фундаменталь-

ных  свобод  1950  г.,  а  именно:  права  на жизнь,  права  на 
свободу и безопасность личности, права не подвергаться 
пыткам, права на справедливое судебное разбирательство 
и на судебные гарантии.

На  сегодняшний  день  существует  договорной  меха-
низм защиты лиц от насильственных исчезновений, в ко-
торых закреплено новое право человека –   не быть под-
верженным  насильственным  исчезновениям.  В  данный 
механизм  входят  следующие  международные  правовые 
акты: Декларация ООН о защите всех лиц насильственных 
исчезновений 1992 г., Межамериканская конвенция о на-
сильственном исчезновении лиц 1994 г., Международная 
конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчез-
новений 2006 г., а также Римский статут Международного 
уголовного суда 1998 г. Впервые в Декларации ООН было 
указано то, что любой акт насильственного исчезновения 
является унижением человеческого достоинства, а также 
то,  что  он  признаётся  жестоким  нарушением  основных 
прав и свобод человека. Однако данная Декларация ООН 
имеет  лишь  рекомендательный  характер  и  не  содержит 
контрольный  механизм.  Первым юридически  обязатель-
ным международно-правовым актом в данной сфере стала 
Межамериканская конвенция 1994 г., но её действие рас-
пространяется  лишь  на  незначительное  количество  го-
сударств  Латинской  Америки.  Учитывая  необходимость 
принятия  универсального  международного  договора,  в 
1998 г. Подкомиссия ООН по поощрению и защите прав 
человека  подготовила  1  проект Международной  конвен-
ции для  защиты всех лиц от насильственных исчезнове-
ний. Со временем ГА ООН приняла данную Конвенцию 
на  61-й  сессии  20-го  декабря  2006  г.  Данная Конвенция 
открыта  для  подписания,  ратификации и  присоединения 
всех  государств-членов  ООН  [6].  Конвенция  вступила  в 
силу 23-го декабря 2010 года, после получения Генераль-
ным Секретарём ООН 20-й ратификационной грамоты.

Следует заметить, что в основных международных до-
кументах,  которые  регулируют  международно-правовую 
защиту лиц от насильственных исчезновений, содержатся 
различные составные элементы, которые составляют суть 
понятия «насильственные исчезновения». Изначально по-
нятие  «насильственное  исчезновение»  разрабатывалось 
UNWGEID. Однако  ни  в Декларации ООН,  ни  в Межа-
мериканской конвенции о насильственном исчезновении 
не было закреплено чёткое определение понятия «насиль-
ственное исчезновение». Так, в обоих документах подчёр-
кивается  непрекращающийся  характер  насильственных 
исчезновений, который состоит в том, что «лица подвер-
гаются аресту, задерживаются или похищаются против их 
воли  или  каким-либо  иным  образом  лишаются  свободы 
должностными  лицами  различных  звеньев  или  уровней 
правительства, организованными группами или частными 
лицами, действующими от имени правительства, при его 
прямой или косвенной поддержке, с его разрешения или 
согласия, при последующем отказе сообщить о судьбе или 
месте нахождении таких лиц, что ставит данных лиц вне 
защиты закона» .

В Международной конвенции 2006 г.  содержится бо-
лее  унифицированное  и  обобщённое  определение  поня-
тия насильственного исчезновения, которое было принято 
в  результате  длительных дискуссий:  «арест,  задержание, 
похищение или лишение свободы в любой другой форме 
представителями государства или же лицами или группа-
ми лиц, действующими с разрешения, при поддержке или 
с согласия государства, при последующем отказе признать 
факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или 
местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это 
лицо оставлено без защиты закона» [7].

Таким образом, данное определение содержит в себе 
следующие ключевые составные элементы, которые рас-
крывают  сущность  «насильственного  исчезновения»:  
1)  лишение  свободы  против  воли  затрагиваемого  лица; 
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2) субъектами могут быть исключительно представители 
государств или лица, действующие с их разрешения или 
согласия; 3) отказ признать факт лишения свободы и со-
общить  о  судьбе  или  месте  нахождении  затрагиваемого 
лица. Первый элемент, лишение свободы, не был дискус-
сионным: оно может происходить в любой форме задержа-
ния, похищения или ареста. При этом для квалификации 
данного преступления не имеет значения, что произошло 
после лишения свободы: жертву переместили в место за-
ключения, или она была сразу же убита. Второй элемент, 
субъекты насильственного исчезновения, стал предметом 
многочисленных  дискуссий  во  время  принятия  текста 
Конвенции. Предлагалось  внести  пункт,  который  зафик-
сировал бы более широкое применение Конвенции, «осо-
бенно в отношении актов насильственного исчезновения, 
совершённых группами лиц либо отдельными лицами», а 
не только представителями государства или лицами, дей-
ствующими с их согласия [8]. Данное положение не было 
принято,  в  противном  случае  указание  на  совершение 
преступления организованными группами или частными 
лицами привело бы к тому, что ответственность за такое 
преступление несло бы не только государство, что значи-
тельно осложнило бы имплементацию Конвенции. Более 
того,  в  таком  случае  разграничить  квалификацию  пре-
ступлений  «насильственное  исчезновение»  и  «похище-
ние лиц» (которое находит своё закрепление в уголовных 
кодексах большинства государств) стало бы практически 
невозможно.

 Но  в  то же  время  (учитывая  развитие  мирового  со-
общества) на практике субъектами насильственных исчез-
новений  являются  и  негосударственные  субъекты,  такие 
как  политические  организации.  Так,  в  Римском  статуте 
МУС политические организации указаны в качестве воз-
можных участников насильственных исчезновений. «По-
литические организации», указанные в Римском статуте, 
не рассматриваются в классическом понимании: в течение 
определённого периода они выполняют отдельные функ-
ции  государства.  Так,  например,  в  Колумбии  в  80-х  гг., 
после  того  как  официальное  правительство  фактически 
потеряло контроль над управлением государством, основ-
ные государственные функции исполнялись партизански-
ми движениями. 

Также  в  Конвенции  2006  г.  закреплено  положение 
о  том,  что  широко  распространённая  или  систематиче-
ская  практика  насильственных  исчезновений  является 
преступлением  против  человечности.  В  своих  докладах 
UNWGEID  разграничивает  понятия  единичного  пре-
цедента  насильственного  исчезновения  и  его  система-
тической  практики  использования.  В  последнем  случае 
насильственное  исчезновение  является  объектом  право-
го  регулирования  Римского  статута  Международного 
уголовного  суда,  в  котором  данное  явление  относится  к 
преступлениям против человечности. Согласно ст. 7 ста-
тута МУС насильственное исчезновение определяется как 
«арест,  задержание  или  похищение  людей  государством 
или политической организацией или с их разрешения, при 
их поддержке или с их согласия, при последующем отказе 
признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе 
или местонахождении этих лиц в целях лишения их защи-
ты со стороны закона в течение длительного периода» [9].

Международная  конвенция  для  защиты  всех  лиц  от 
насильственных исчезновений стала первым универсаль-
ным международным юридически обязательным соглаше-
нием,  который  закрепил  самостоятельное  и  абсолютное 
право человека не подвергаться насильственным исчезно-
вениям. 

Кроме этого, в ч. 2. ст. 1 обеспечивается абсолютный 
характер  данного  права:  «Никакие  исключительные  об-
стоятельства, какими бы они не были, будь то состояние 
войны  или  угроза  войны,  внутренняя  политическая  не-
стабильность  или  любое  другое  чрезвычайное  положе-

ние, не могут служить оправданием насильственных ис-
чезновений». С целью охраны и обеспечения этого права 
в Конвенции закреплён ряд позитивных обязательств го-
сударств-участников, например обязательство принимать 
соответствующие  меры  для  расследования  указанных 
действий,  которые  совершаются  лицами  или  группами 
лиц, действующими без соглашения или поддержки госу-
дарства, и для передачи правосудию ответственных за это 
лиц [10]. Кроме того, каждое государство обязано принять 
необходимые  меры  для  квалификации  насильственного 
исчезновения в качестве правонарушения в национальном 
уголовном праве.

Международная система защиты лиц от насильствен-
ных исчезновений состоит из четырёх ключевых элемен-
тов:  запрет,  предотвращение,  мониторинг  и  наказание. 
Конвенция содержит перечень норм, которые закрепляют 
порядок преследования обвиняемых лиц, а также между-
народное  сотрудничество, целью которого  является при-
влечение виновных к ответственности. Следует заметить, 
что значительная часть норм Конвенции посвящена пре-
дотвращению  насильственных  исчезновений:  обеспече-
ние основных прав и свобод человека во время ареста и 
содержания под стражей; запрет использования при этом 
тайных или неизвестных мест заключения; обязательство 
составления и регулярного обновления официального ре-
естра лиц, лишённых свободы [11].

Одним  из  наиболее  важных  положений  Конвенции 
является  широкое  определение  «жертвы»:  «любое  исчез-
нувшее лицо и любое физическое лицо,  которому причи-
нён непосредственный вред в результате насильственного 
исчезновения». Таким образом, жертвами насильственных 
исчезновений  могут  являться  и  члены  семьи  исчезнув-
шего  лица,  которым  государство  обязано  предоставить 
«право  на  получение  быстрого,  справедливого  и  адекват-
ного возмещения нанесенного им ущерба и компенсации».  
В Конвенции указаны следующие формы возмещения ма-
териального  и  морального  вреда:  реституция,  реабилита-
ция, сатисфакция, включая восстановление чести и доброго 
имени;  гарантии  неповторения. Кроме  того,  насильствен-
ное исчезновение является преступлением продолжитель-
ного характера, а это означает, что оно не может считаться 
завершённым, пока не будет определено местонахождение 
и судьба лица. Установление продолжительного характера 
международного противоправного деяния имеет  значение 
для установления объёма негативных последствий и, соот-
ветственно, размера компенсации и сатисфакции.

Функцию мониторинга  за  выполнением  государства-
ми –    участниками  своих обязательств –    исполняет Ко-
митет  по  насильственным  исчезновениям,  учреждённый 
для  реализации  положений  данной  Конвенции,  который 
осуществляет:  1)  рассмотрение  докладов  государств-
участников о принятии ими мер с целью исполнения обя-
зательств; 2) рассмотрение индивидуальных прошений от 
заинтересованных  лиц  о  розыске  и  установлении  места 
нахождения  пропавшего  лица;  4)  рассмотрение  сообще-
ний  от  государств-участников  о  невыполнении  другими 
обязательств  по  Конвенции;  5)  информирование  Гене-
ральной Ассамблеи ООН о случаях, когда использование 
насильственных исчезновений приобретает характер ши-
роко  распространённой  или  систематической  практики. 
При подаче индивидуальных заявлений заинтересованные 
лица имеют право сообщать о нарушении любого положе-
ния Конвенции [10].

Таким  образом,  международно-правовая  защита  лиц 
от  насильственных  исчезновений  происходит  благодаря 
признанию как на региональном, так и на международном 
уровне  права  человека  не  быть  подверженным  насиль-
ственному исчезновению. Ключевым моментом также яв-
ляется признание  абсолютного характера данного права. 
Принятие  Международной  конвенции  для  защиты  всех 
лиц от насильственных исчезновений стало основой для 
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закрепления данного права на универсальном уровне. Ба-
зовыми положениями Конвенции стали: признание ново-
го права; создание контрольного механизма; закрепление 
позитивных обязательств государств-участников Конвен-
ции, а также таких понятий, как жертва, возмещение вре-
да. Однако на сегодняшний день ещё существуют пробелы 

в правовом регулировании защиты лиц от насильственных 
исчезновений:  признание  политических  организаций  в 
качестве  субъектов насильственных исчезновений; недо-
статочное правовое регулирование в контексте признания 
насильственных  исчезновений  преступлениями  против 
человечности.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Андреєв Д.В.,
д.ю.н., доцент, директор Інституту інтелектуальної власності

Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті розглядаються проблемні питання вдосконалення правових механізмів забезпечення професійної діяльності журналістів. 
Зокрема досліджуються специфічні ознаки належності осіб до журналістської професії. Особлива увага приділяється аналізу правових 
джерел, які визначають процес настання кримінальної відповідальності за перешкоджання журналістській діяльності та напрямам за-
конодавчої роботи щодо його покращення.

Ключові слова: інформаційне суспільство, засоби масової інформації, суб’єкти інформаційної діяльності, професійна діяльність 
журналіста, соціальний захист журналіста, перешкоджання журналістській діяльності.

Андреев Д.В. / СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖУРНАЛИСТОВ / Институт интеллектуальной собственности Национального университета «Одесская юридическая академия, Украина

В статье рассматриваются проблемные вопросы совершенствования правовых механизмов обеспечения профессиональной дея-
тельности журналистов. В частности исследуются специфические признаки принадлежности лиц к журналистской профессии. Особое 
внимание уделяется анализу правовых источников, которые определяют процесс наступления уголовной ответственности за препят-
ствование журналистской деятельности и направлениям законодательной работы относительно его улучшения.

Ключевые слова: информационное общество, средства массовой информации, субъекты информационной деятельности, про-
фессиональная деятельность журналиста, социальная защита журналиста, препятствование журналистской деятельности.

Andreev D.V. / IMPROVEMENT OF LEGAL FRAMEWORKS TO SUPPORT PROFESSIONAL ACTIVITIES OF JOURNALISTS / 
Institute of Intellectual Property of National University «Odesa Law Academy», Ukraine

The article considers issues of improving legal frameworks to support professional activities of journalists. In particular we examine specific 
features for belonging people to the journalistic profession. Special attention is paid to the analysis of legal sources that define the process for 
criminal liability for obstruction of journalistic activities and directions of legislative work to improve it.

While we explore legal sources of regulation of the information sector and the legal basis for the functioning of mass media in Ukraine, we 
cannot but touch legal means to solve problematic issues connected with professional activity of journalists. First of all, you need to pay attention 
to the inconsistency concerning the legislative definition of «journalist» and «professional journalist activity».

The most generalized definition of «journalist» gives the Law of Ukraine «On state support of mass media and social protection of journal-
ists», which specifies that the journalist is a creative worker who professionally collects, receives, creates and prepares information for mass 
media, performs his duties in mass media edition (be on payroll or on a freelance basis) according to professional job titles (work) of the journalist, 
which are specified in the state classifier of professions in Ukraine.

The Ukrainian state is legally obligated to support joining of information activity operators in the field of television and radio broadcasting (TV 
and radio organizations and program service providers) into self-governing organization. Broadcasters and their employees are eligible to receive 
from state bodies, enterprises, institutions, organizations irrespective of forms of ownership necessary information to carry out their statutory 
activities in the order stipulated by the legislation of Ukraine.

In particular, it is prohibited to interference in professional activities of journalists, control over the content of posted information, for the 
purpose of or non publicity of certain information, concealment of socially necessary information, ban of special topics, display of individuals or 
dissemination of information about them, ban to criticize the state authorities, except in cases provided by law, the contract between the founder 
(owner) and employees, the editorial statute.

We should also focus on national legal sources that define the mechanisms of criminal liability for obstructing the legitimate professional 
activities of journalists.

We note that according to the scientific and practical comment to the Criminal Code of Ukraine (2013) the obstruction of professional activities 
of a journalist «should be understood as any means of influence on the journalist, such as blackmail, intimidation, or other; that is, the establish-
ment of various barriers, restrictions, prohibitions regarding the receiving, using, dissemination and storage of information by individual journalist 
(journalists) or mass media».

Additionally we should note a positive fact, that the Verkhovna Rada Ukraine passed the law of Ukraine «On amendments to some Laws of 
Ukraine to strengthen the guarantees of legal professional activity of journalists», in May of 2015 which, in particular, supplemented the Criminal 
Code of Ukraine by a note that defines the concept of professional activity of the journalist.

Key words: information society, mass media, information activity operators, professional activity of a journalist, social protection of a journal-
ist, obstruction of journalistic activity.

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Зазначаючи парадигмальні принципи розвитку інфор-
маційного суспільства, ми констатуємо повну єдність ду-
мок науковців, представників експертного середовища та 
державної влади у тому, що свобода слова є головним по-
казником розвиненості демократичних засад соціального 
буття, а дієвість правових механізмів забезпечення профе-
сійної діяльності представників засобів масової інформа-
ції –  базовим пріоритетом комунікаційних відносин влад-
них інституцій та громадянина. 

У  зазначеному  аспекті,  досить  слушною  видається 
теза про  те, що  в  інформаційному  суспільстві  характер 
взаємовідносин  органів  державної  влади  та  засобів ма-

сової  інформації набуває суб’єкт суб’єктних ознак. Мас-
медіа, поступово звільняючись з під державного контро-
лю, потрапляють у сферу регулювання інших механізмів 
[1, с. 98]. 

Досліджуючи правові джерела регулювання інформа-
ційної  сфери  та  правові  засади  функціонування  засобів 
масової інформації в Україні, не можливо обійти юридич-
ну площину проблемних питань, пов’язаних зі здійснен-
ням  професійної  діяльності  журналістів.  Насамперед, 
необхідно звернути увагу на неузгодженість щодо законо-
давчого визначення поняття «журналіст» та «професійна 
діяльність журналіста».
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Так, журналістом редакції друкованого засобу масової 
інформації  відповідно  до  Закону України  «Про  друкова-
ні засоби масової інформації (пресу) в Україні» є творчий 
працівник, який професійно збирає, одержує, створює і за-
ймається підготовкою інформації для друкованого засобу 
масової  інформації та діє на підставі трудових чи  інших 
договірних відносин з його редакцією або займається та-
кою діяльністю за її уповноваженням. 

Належність журналіста до друкованого засобу масової 
інформації  підтверджується  редакційним  посвідченням 
чи  іншим  документом,  виданим  йому  редакцією  цього 
друкованого засобу масової інформації [2]. 

Закон  України  «Про  телебачення  і  радіомовлення» 
оперує поняттям «телерадіожурналіст» (штатний або по-
заштатний  творчий  працівник  телерадіоорганізації,  який 
професійно збирає, одержує, створює і готує інформацію 
для розповсюдження) [3].

Журналістом інформаційного агентства є творчий пра-
цівник, який збирає, одержує, створює та готує інформа-
цію для інформаційного агентства і діє від його імені на 
підставі  трудових  чи  інших  договірних  відносин  з  ним 
або  за  його  уповноваженням. Належність журналіста  до 
інформаційного  агентства  підтверджується  службовим 
посвідченням цього агентства чи іншим документом, ви-
даним йому цим агентством [4]. 

Найбільш узагальнене визначення поняття «журналіст» 
дає  Закон України  «Про  державну  підтримку  засобів  ма-
сової  інформації  та соціальний захист журналістів»,  який 
визначає, що журналіст –  це творчий працівник, який про-
фесійно  збирає,  одержує,  створює  і  займається  підготов-
кою  інформації  для  засобів  масової  інформації,  виконує 
редакційно посадові службові обов’язки в засобі масової ін-
формації (в штаті або на позаштатних засадах) –  відповідно 
до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазна-
чаються в державному класифікаторі професій України [5].

Українська держава юридично зобов’язується підтри-
мувати  об’єднання  суб’єктів  інформаційної  діяльності  в 
галузі телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізацій 
та провайдерів програмної послуги) у самоврядні органі-
зації. Телерадіоорганізації, їх працівники мають право на 
одержання від державних органів, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності необхідної  ін-
формації для здійснення своєї статутної діяльності у по-
рядку, передбаченому законодавством України. 

Українське законодавство також визначає особливості 
соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки 
журналістської діяльності. Підставами застосування окре-
мих і особливих норм соціального захисту журналістів є 
специфічні  риси  та  умови журналістської  діяльності,  до 
яких належить: 

–  творчий  характер,  інтенсивність  інтелектуальної 
праці, її нерегульована тривалість за умов жорсткої регла-
ментації редакційного і технологічного циклу підготовки 
та випуску видань і програм; 

– суспільно впливове за наслідками значення роботи, висо-
ка соціальна відповідальність за свою працю та її результати; 

– постійне та значне морально-психологічне наванта-
ження і напруженість, виконання службових обов’язків  і 
реалізація творчих планів у стресових ситуаціях; 

–  систематичне  перебування  у  відрядженнях  та 
роз’їздах,  включаючи  відрядження  до  місць  надзвичай-
них подій, професійна творча діяльність в екстремальних 
умовах,  виконання  спеціальних  завдань  з  ризиком  для 
здоров’я і життя; 

–  необхідність  здійснювати  власний  творчий  по-
шук  нової  потрібної  інформації  та  її  джерел,  наявність 
об’єктивних і суб’єктивних труднощів та перешкод у до-
буванні інформації; 

– можливі прояви морально-психологічного тиску, по-
грози  та  безпосередні  загрозливі  дії  проти журналіста  у 
зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

В Указі Президента України від 24 березня 2012 року 
№ 212 «Про Стратегію державної політики сприяння роз-
витку громадянського суспільства в Україні та першочер-
гові  заходи щодо  її  реалізації» проголошується принцип 
щодо  невтручання  органів  виконавчої  влади  та  органів 
місцевого самоврядування в діяльність інститутів грома-
дянського суспільства, у тому числі засобів масової інфор-
мації, за винятком випадків, установлених законом [6].

Законодавство  України  декларує,  що  засоби  масової 
інформації  є  вільними,  а  відповідно  до  ст.  15 Конститу-
ції України  забороняється  цензура  [7]. Стаття  24  Закону 
України «Про  інформацію» проголошує  заборону цензу-
рування та втручання в професійну діяльність журналістів 
і засобів масової інформації. 

Зокрема,  забороняються  втручання  у  професійну  ді-
яльність  журналістів,  контроль  за  змістом  поширюваної 
інформації,  з  метою поширення  чи  непоширення  певної 
інформації,  замовчування  суспільно необхідної  інформа-
ції, накладення заборони на висвітлення окремих тем, по-
каз окремих осіб або поширення інформації про них, за-
борони критикувати суб’єкти владних повноважень, крім 
випадків,  встановлених  законом,  договором  між  засно-
вником (власником) і трудовим колективом, редакційним 
статутом. 

Згідно з ч. 2 ст. 2 Закону України «Про друковані за-
соби масової інформації (пресу) в Україні» забороняється 
створення  та  фінансування  державних  органів,  установ, 
організацій або посад для цензури масової інформації.

Водночас  у  Законі  України  «Про  захист  суспільної 
моралі» визначено, що одними з основних напрямів дер-
жавного регулювання обігу  інформаційної продукції, що 
впливають на суспільну мораль, є:

–  формування  єдиної  комплексної  системи  забезпе-
чення захисту моральних засад  і утвердження здорового 
способу життя у сфері інформаційної діяльності, освіти та 
культури; 

– недопущення пропаганди в електронних та інших за-
собах масової інформації культу насильства, жорстокості, 
поширення порнографії; 

–  впровадження  експертної  оцінки  відео ,  аудіо ,  дру-
кованої  інформації та  інформації на електронних носіях, 
розроблення механізмів  і методик віднесення  її до такої, 
що завдає шкоди суспільній моралі. 

На нашу думку, існує нагальна потреба щодо прийнят-
тя  відповідного  проекту  Закону  України  «Про  внесення 
змін  до  Закону України  «Про  захист  суспільної  моралі» 
(щодо державного нагляду)», яким буде вирішено питання 
вдосконалення функцій держави у цьому напрямку. 

Питання  державного  нагляду  за  додержанням  вимог 
законодавства у сфері захисту суспільної моралі в межах 
своєї  компетенції  можуть  відповідно  вирішувати Мініс-
терство культури України, Міністерство охорони здоров’я 
України,  Міністерство  юстиції  України,  Міністерство 
освіти  і  науки  України,  Міністерство  внутрішніх  справ 
України,  Генеральна  прокуратура  України,  Державна 
митна служба України, Державний комітет телебачення і 
радіомовлення, Національна рада України з питань теле-
бачення  і  радіомовлення. Адже  відповідно  до Конститу-
ції України  саме ці  державні  органи можуть  виконувати 
функції державного органу щодо захисту суспільної мора-
лі у відповідних сферах компетенції.

Крім того, зважаючи на те, що в Україні діє Комісія з 
журналістської етики, яка є корпоративним громадським 
інститутом, що розглядає конфліктні ситуації етичного та 
професійного характеру, які виникають в журналістсько-
му  середовищі  та  між  ним  і  громадськістю,  вважаємо, 
що саме цей або  інший аналогічний орган професійного 
саморегулювання  має  частково  взяти  на  себе  виконання 
функції «громадського контролю у сфері захисту суспіль-
ної моралі щодо матеріалів, які поширюються журналіста-
ми та засобами масової інформації». 
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Окремо  слід  зупинитися  на  вітчизняних  правових 
джерелах, які визначають механізми кримінальної відпо-
відальності  за  перешкоджання  законній  професійній  ді-
яльності журналістів.

Зауважимо,  що  у  науково-практичному  коментарі  до 
Кримінального кодексу України (2013 р.) зазначається, що 
під  перешкоджанням  професійній  діяльності журналіста 
«слід розуміти будь-які способи впливу на журналіста, на-
приклад шантаж, залякування, або інше; тобто створення 
різних перепон, обмежень, заборон щодо одержання, ви-
користання, поширення та зберігання інформації окремим 
журналістом (журналістами) чи ЗМІ» [8, с. 174].

Додамо,  як  позитивний  факт,  прийняття  Верховною 
Радою України у травні 2015 року Закону України «Про 
внесення змін до деяких Законів України для посилення 
гарантій  законній  професійній  діяльності  журналістів», 
яким,  зокрема,  Кримінальний  кодекс  України  доповню-
вався приміткою, що визначає поняття професійна діяль-
ність журналіста.

Під професійною діяльністю журналіста в статтях 171, 
3451, 3471, 3481 цього Кодексу вбачається систематична 
діяльність  особи,  пов’язана  із  збиранням,  одержанням, 
створенням,  розповсюдженням,  зберіганням  або  іншим 
використанням  інформації  з  метою  її  поширення  на  не-
визначене  коло  осіб  через  друковані  засоби  масової  ін-
формації,  телерадіоорганізації,  інформаційні  агентства, 
Інтернет. Статус журналіста чи його приналежність до за-
собу масової інформації підтверджується редакційним або 
службовим посвідченням чи іншим документом, виданим 
засобом масової інформації, його редакцією або професій-
ною чи творчою спілкою журналістів [9]. 

При цьому об’єктивна сторона злочину стосовно жур-
наліста виражається у діях, спрямованих на перешкоджан-
ня професійній діяльності журналіста, і має кілька форм:

1)  перешкоджання  законній  професійній  діяльності 
журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України);

2) переслідування журналіста за виконання професій-
них обов’язків і критику (ч. 2 ст. 171 КК України);

3) захоплення або утримання журналіста як заручника 
(ст. 3491 КК України);

4) вбивство або замах на вбивство журналіста (ст. 3481 
КК України);

5)  загроза  або  насильство щодо журналіста  (ст.  3451 
КК України);

6)  умисне  знищення  або пошкодження майна журна-
ліста (ст. 3471 КК України);

7)  винесення  суддею  (суддями)  завідомо неправосуд-
ного вироку, рішення, ухвали або постанови з метою пе-
решкоджання законній професійній діяльності журналіста 
(ст. 375 КК України).

Крім того, відповідальність за вчинення злочину про-
ти журналіста  у  зв’язку  з  виконанням  ним  професійних 
обов’язків або перешкоджання його службовій діяльнос-
ті  прирівнюється  до  відповідальності  за  вчинення  таких 
самих  дій  проти  працівника  правоохоронного  органу. 
Службова діяльність журналіста не може бути підставою 
для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, 
опрацьованих, підготовлених ним матеріалів  і  технічних 
засобів, якими він користується у своїй роботі.

Основна  проблема  щодо  застосування  ст.  171  Кримі-
нального кодексу України полягає у тому, що законодавство 
ідентифікує журналіста як особу, що виконує редакційно-
посадові  службові  обов’язки  у  засобі масової  інформації. 

Професійні  назви  службових  посад  (роботи)  журналістів 
включаються до державного класифікатора професій Укра-
їни, тарифно кваліфікаційні характеристики цих посад (ро-
боти) –  до нормативного акта, який призначається для дер-
жавного регулювання оплати та охорони праці.

Очевидно,  по-перше,  що  в  умовах  медіа конвергенції 
перелік  журналістських  професій  буде  постійно  розши-
рюватись,  а  тому,  на  нашу  думку,  необхідно  відійти  від 
прив’язки до класифікатора професій. 

По-друге,  беручи  до  уваги  всю  небезпеку  будь-яких 
ініціатив щодо «легалізації» Інтернет видань, можливо до-
цільно реформувати процедуру державної реєстрації дру-
кованих  засобів  масової  інформації  та  інформагентства, 
застосувавши принцип «повідомлення».

Підсумовуючи, можна  зазначити, що,  незважаючи на 
масштабність змін у політичній системі, Україна досі, на 
жаль, має підстави характеризуватися як країна «перехід-
ного  типу»  з  погляду  демократичних  стандартів  у  сфері 
засобів масової комунікації. Зокрема, існують непоодино-
кі  випадки  побудови  конституційно правових  засад  дер-
жавного  управління  в  інформаційній  сфері  на  правових 
колізіях. 

Так,  принципи  вдосконалення  правової  бази,  що  ре-
гулюватиме діяльність  засобів  інформації,  варто  змінити 
докорінно.  Слід  відмовитися  від  прийняття  нових  нор-
мативних актів у  сфері  інформаційних відносин,  а  скон-
центрувати  зусилля  на  демократичних  змінах  у  чинних 
законах. Вдалий приклад подібних правових  інновацій в 
історії сучасної України вже існує. Мова йде про один із 
визначальних актів  інформаційно правового забезпечення 
комунікації влади та громадськості –  Закон України «Про 
доступ до публічної інформації», яким фактично змінено 
наявну парадигму соціально правових комунікацій та ви-
ведено їх на якісно новий рівень.

Як абсолютно точно зауважують М. Прайс  і П. Круг, 
«формування  ефективного  демократичного  суспільства 
потребує цілої низки послідовних кроків. Одним  із най-
важливіших  є  створення  масово інформаційної  галузі 
права  і формування  інституціональної основи діяльності 
засобів масової  інформації. Окремі  закони  часто  розгля-
даються як найважливіші для становлення ефективних за-
ходів, спрямованих на укріплення демократії» [10, с. 5].

Результати аналізу зазначених проблем в інформацій-
ній сфері свідчать про необхідність приведення законодав-
чих джерел інформаційного права України у відповідність 
до норм та стандартів Ради Європи у сфері медіа, у пер-
шу чергу в частині гарантування дієвості правових меха-
нізмів  забезпечення  професійної  діяльності журналістів. 
Крім того, паралельно терміново потребує вдосконалення 
законодавчої роботи щодо:

– вирішення питань стосовно створення системи гро-
мадського мовлення та реформування державних і кому-
нальних друкованих засобів масової інформації; 

– забезпечення прозорості відносин власності стосов-
но  засобів  масової  інформації  з  метою  унеможливлення 
маніпуляцій громадською думкою; 

– розв’язання питання щодо можливості добровільно-
го отримання статусу засобів масової інформації Інтернет-
ресурсам; 

–  врегулювання  відносин,  які  виникають  у  процесі 
провадження журналістами професійної діяльності, та за-
безпечення дієвого контролю за дотриманням вимог зако-
нодавства про інформацію.
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У статті досліджуються та порівнюються погляди Ганса Кельзена та Ісаї Берліна на співвідношення універсалізму та релятивізму, а 
також їхні наслідки для обґрунтування прав людини. Стверджується, що ці мислителі, представляючи різні, здавалося б, недотичні одна 
до одної течії, дійшли дуже схожих висновків стосовно можливості обґрунтування прав людини с точки зору філософського релятивізму.

Ключові слова: Г. Кельзен, І. Берлін, права людини, універсалізм, релятивізм, спільнота.

Левчук Н.В. / Г. КЕЛЬЗЕН И И. БЕРЛИН О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТНОГО РЕЛЯТИВИЗМА / Хмельницкий  
университет управления и права, Украина

В статье исследуются и сравниваются взгляды Ганса Кельзена и Исаии Берлина на соотношение универсализма и релятивизма, 
а также их следствия для обоснования прав человека. Утверждается, что эти мыслители, представляя разные, казалось бы, несопри-
касающиеся друг с другом течения, пришли к очень похожим выводам о возможности обоснования прав человека с точки философского 
релятивизма.

Ключевые слова: Г. Кельзен, И. Берлин, права человека, универсализм, релятивизм, сообщество.

Levchuk N.V. / H. KELSEN AND I. BERLIN ON HUMAN RIGHTS UNDER VALUE RELATIVISM / Chmelnytsky University of Manage-
ment and Law, Ukraine

The article is devoted to justification of human rights in works of H. Kelsen an I. Berlin. The author proves that both authors share the view of 
epistemological and value relativism that is compatible with understanding of human rights, though the letter should not be interpreted in a natural 
but rather in conventional way. Contrary to popular notion, Kelsen did not oppose to human rights, but his criteria of legitimation of the letter differ 
significantly from those prevailing in doctrine. First, for Kelsen there is no distinction of positive and natural law, because, under natural law Kelsen 
understood not law in the strict sense, the actual legal order, but just a way of legitimizing positive law under transcendental category of justice. 
Meanwhile, human rights exist to the extent to which their existing is agreed by international community, which has the highest power. To develop 
this idea further, we must conclude that universalism can not be a ground for justification of human rights.

Kelsen and Berlin observed that the idea of absolute truth which underlies most ontological and epistemological philosophical theories, claims 
coercion. In a sense all logocentric philosophies from Plato to Hegel worked out to develop a strategy to force the recognition of absolute truth. 
Under Kelsen, epistemological coercion („epistemological totalitarianism”) is no better than repression in authoritarian states. So democracy can 
not be based on any absolute values. Berlin also proves that it can not be based on absolute values of democracy tools and components, which 
include human rights. Kelsen’s and Berlin’s idea could be expressed as follows: human rights are the result of the consent agreement and reflect 
not absolute but relative and changeable values, which may vary with the consent of community.

Key words: H. Kelsen, I. Berlin, human rights, universalism, relativism, community.

Постановка проблеми. Обґрунтування прав люди-
ни становить наріжний камінь науки міжнародного пра-
ва й водночас ріднить останню із загальнотеоретичним 
правознавством  і  філософією  права.  Головне  питання 
звучить так: чи можуть  існувати  загальні цінності,  які 
охороняються  правами  людини,  в  умовах  культурно-
ціннісного плюралізму? Є дві стратегії відповіді на за-
значене  питання  –    універсалістська  й  релятивістська. 
Універсалісти наполягають на тому, що якщо не всі, то 
принаймні  певний  мінімальний  перелік  цінностей  по-
діляється  всіма  народами  світу.  Релятивісти-скептики 
натомість  відстоюють  думку,  що  жодних  універсаль-
них цінностей у світі немає  і що всі вони так чи  інак-
ше  зумовлені  не  спільною  для  всіх  людей  природою, 
а  конкретними  культурами,  в  яких  ці  люди  живуть.  

А оскільки це так, то і жодних універсальних прав лю-
дини бути не може. Серед релятивістів (і це навряд чи 
збіг обставин!) чимало позитивістів, які заперечують іс-
нування природного права, тоді як серед універсалістів, 
як  правило,  багато  прибічників  різних  теорій  природ-
ного права. Дискусії між двома  таборами не припиня-
ються із середини ХХ ст., однак навряд чи справедливо 
буде сказати, що дискусія зайшла в глухий кут. Радше за 
все, питання ще не вичерпало себе, а тому потрібні нові 
пошуки вирішення проблеми.

Пропонована стаття присвячена тому, як питання уні-
версалізму-релятивізму було вирішено у працях двох відо-
мих мислителів –  відомого австрійського вченого-правни-
ка Ганса Кельзена  та  англійського філософа,  засновника 
сучасного політичного лібералізму Ісаї Берліна. 
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1 Кельзен, радше за все, не був знайомий з роботами В. Леніна, а саме з його 
«Філософськими зошитами», де містився проект філософії, що була успішно 
використана  для  вставлення  тоталітарного  режиму.  Втім,  гадаємо,  австрій-
ський філософ навряд чи здивувався би тому, що філософську основу тоталі-
таризму  склала  саме матеріалістична  діалектика,  з  її  претензіями на  повне  і 
всебічне відображення світу в свідомості діалектично-мислячої людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій за темою до-
слідження. Доробки Г. Кельзена та І. Берліна були досить 
детально висвітлені в роботах таких вчених, як А. Дідікін, 
Л.  Вінкс,  Ф.  Галло,  Т.  Корецька,  Р.  Палеха,  С.  Паульсон,  
А. Толдиєв, А. Шабуров та ін. Однак досі ще ніхто не нама-
гався продемонструвати дивовижний збіг позицій цих двох 
мислителів у питанні обґрунтування прав людини.

Метою  пропонованої  статті  є  висвітлення  наукових 
поглядів Г. Кельзена та  І. Берліна на філософську й сус-
пільствознавчу  проблему  універсалізму  й  релятивізму  у 
пізнанні й оцінюванні. У статті показано, що ідеї мислите-
лів можуть бути використані для обґрунтування положен-
ня, що права людини можуть бути пояснені без звернення 
до ціннісного універсалізму.

I.  Почнімо  наш  аналіз  зі  статті  Г.  Кельзена  «Право, 
держава  і  справедливість»  (1948). У ній Кельзен  зачіпає 
керівне питання доктрини прав людини –   дуалізм права 
(хоча,  варто  зауважити,  власне про права  людини  стаття 
не  говорить).  Кельзен  аналізує  концепцію  дуалізму  як 
таку, яка була розвинена в роботах Ж.-Ж. Руссо («загальна 
поля» і «воля всіх»), німецької історичної школи, а також 
теорію соціальної солідарності  [1, c. 236-238]. На мірку-
вання Кельзена, права людини як сфери його чистої сво-
боди, позбавленої  заборон  і приписів,  існувати не може. 
Цей висновок є цілком послідовний, якщо брати до уваги 
контекст ідей австрійського правника. 

Право виступає  в Кельзена  в  якості примусового по-
рядку,  адже  це  єдиний  можливий  спосіб,  аби  підвести 
до  «спільного  знаменника»,  охопити  єдиним  поняттям 
усі  історичні порядки, котрі називали правом. Метод чи-
стого  вчення  про  право  має  на  меті  структурний  аналіз 
права. Питання  про  справедливість  чи  несправедливість 
правового  порядку  тут  виходить  за  межі  сфери  застосу-
вання  даного  методу.  Оцінки  з  погляду  справедливості 
можуть  застосовуватися  лише при формулюванні право-
вої  політики. Разом  із  тим Кельзен прагнув довести, що 
жоден  «об’єктивний  критерій  справедливості  не можли-
вий,  оскільки  твердження  про  те, що щось  справедливо 
чи  несправедливо,  є  оціночним  судженням, що  відсилає 
до  кінцевої  мети.  Такі  оціночні  судження  засновані  на 
емоційних  елементах  нашої  свідомості,  суб’єктивні  за 
характером і на відміну від висловлювань про реальність 
не  можуть  бути  верифіковані  фактами»  [1,  c.  236-238]. 
Кельзен доводив, що, всупереч поширеній думці, природ-
но-правова доктрина, що обґрунтовує дуалізм позитивно-
го  і  справжнього природного права, «часто прагне не до 
критики позитивного права, а до його легітимації»  [1, c. 
236-238]. Дійсно,  історія переконливо доводить, що при-
родне право частіше було на службі у пануючої верхівки 
для обґрунтування легітимності законів, ніж на службі в 
опозиційних сил та революціонерів.

Отже, як ми бачимо, в  теорії  австрійського філософа 
нема  місця  ані  позитивному  праву,  ані  природному,  ані, 
отже, правам людини. Цей висновок ми робимо на основі 
того, що в основі прав людини лежить доктрина природно-
го права, котра, у свою чергу, є вислідом дихотомії природ-
ного-позитивного права. Додатковим, хоча й другорядним 
аргументом проти природного права в концепції Кельзена 
було те, що уявлення про справедливість є суб’єктивними, 
залежать від емоцій суб’єкта. Оскільки чисте вчення долає 
поділ права на позитивне і природне, обґрунтування прав 
людини стає, здавалося б, неможливим, позаяк неможли-
вим є обґрунтування природного права.

І  тим  не  менш,  заперечуючи  існування  природного 
права,  Г.  Кельзен  навряд  чи  може  бути  зарахований  до 

крила позитивістів, котрі заперечували існування прав лю-
дини. Навпаки, на нашу думку, один із ключових внесків в 
обґрунтування прав людини належить саме Кельзену.

Кельзен чи не першим зачепив ключовий для доктрини 
прав людини сюжет, який стосується універсалізму і реля-
тивізму як категорій не тільки етики, але й теорії пізнання, 
епістемології й теорії цінностей. У своїй статті «Абсолю-
тизм і релятивізм у філософії і політиці» [2], вперше опу-
блікованій в 1948 р., Кельзен вирішив показати, що існує 
прямий зв’язок між політичним абсолютизмом й гносео-
логічним  універсалізмом,  з  одного  боку,  та  демократією 
й  гносеологічним  релятивізмом  –    з  іншого:  «Це  тільки 
всередині  цих  двох  теорій має місце  антагонізм між фі-
лософським абсолютизмом  і релятивізмом;  і цей антаго-
нізм, здається, присутній в безлічі серйозних аналогій до 
фундаментальної протилежності між автократією і демо-
кратією, як представляється в політичному абсолютизмі, з 
одного боку, і політичному релятивізмі –  з іншого».

Визнання абсолютної  (незалежної від свідомості) ре-
альності дає можливість говорити про абсолютну  істину 
й абсолютні цінності. Універсалістська гносеологія визна-
чає істину як відображення у свідомості людини дійснос-
ті у її повноті. Для релятивізму ж не може існувати жод-
них цінностей та істин, котрі би не були співвіднесені із 
суб’єктом, себто котрі би не були відносними. «Абсолют-
не існування –  пише Кельзен –  ідентичне абсолютному 
авторитетові як джерелу абсолютних цінностей … Персо-
ніфікація Абсолюта, його уявлення в якості Творця всес-
віту, законів природи, як і законів людства, є неминучим 
виводом філософського абсолютизму. Його метафізика де-
монструє невідворотну тенденцію шляху до монотеїстич-
ної релігії» [2, c. 192]. Релятивізм же, на думку Кельзена, 
веде до скептицизму.

Кельзен далі розвиває свою ідею, проводячи додатко-
ві  аналогії між гносеологічним універсалізмом,  з одного 
боку, та політичним абсолютизмом –  з іншого. Так, згідно 
із засновком гносеологічного універсалізму, котрий вихо-
дить  із  пізнаваності  абсолютної  істини,  пізнання  «абсо-
лютного існування», що незалежне від людського знання, 
можливе лише в якості пасивного відображення об’єктів, 
що існують самі по собі1. На противагу цьому релятивісти 
завжди інтерпретували процес пізнання як створення, чи 
то співтворення об’єкта. Головним філософом-релятивіс-
том  Кельзен  вважає  І.  Канта,  гносеологія  котрого  може 
бути  схарактеризована  як  поміркований  агностицизм. 
Кант  не  стверджував, що  світ  неможливо  пізнати  взага-
лі, але вважав, що світ не доступний людині сам по собі. 
Людині доступний лише образ світу, котрий вона створює 
з  використанням  апріорних  структур  мислення.  Отже, 
релятивістська  гносеологія  виходить  зі  свободи  суб’єкта 
пізнання. При цьому йдеться не про те, що процес пізнан-
ня має цілком довільний характер: «Є закони, що управ-
ляють цим процесом; але ці закони породжені людською 
свідомістю, суб’єкт знання існує як автономний законот-
ворець» [2, c. 192].

Однак  релятивістський  погляд  на  світ  і  процес  його 
пізнання також стикається з кількома серйозними пробле-
мами, перша з яких добре відома як соліпсизм –  запере-
чення існування об’єктивного світу. Як можуть дві люди-
ни  порівнювати  свої  знання  про  світ? Як  знання  одного 
можуть вважатися істинними, а іншого хибними? Кельзен 
твердить, що релятивізм змушений остерігатися й уникати 
соліпсизму через припущення, що суб’єкти пізнання, як і 
процес пізнання, є однаковими, тобто рівними. 

Означені  положення  підштовхують  Кельзена  до  на-
ступного  ключового  висновку:  «Паралель  між  філософ-
ським  і  політичним  абсолютизмом  очевидна.  Відносини 
між  об’єктом  знання,  Абсолютом,  і  предметом  знання, 
індивідуальним  існуванням,  повністю  схожі  з  відноси-
нами  між  абсолютним  урядом  і  його  підлеглими.  Так 
само  як  необмежена  влада  уряду  впливає  на  суб’єктів, 
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зобов’язаних дотримуватися законів незалежно від їх по-
ходження, Абсолют, незалежний від досвіду, і об’єкт піз-
нання  в  теорії  філософського  абсолютизму,  незалежний 
від суб’єкта знання, повністю визначений у його пізнанні 
зовнішніх законів. Філософський абсолютизм може бути 
дуже добре охарактеризований як епістемологічний тота-
літаризм  (курсив мій  –   Н.Л.).  Згідно  з  такою позицією, 
устрій  всесвіту  має  виразно  недемократичний  характер  
[2, c. 193, 194]. До Кельзена, здається, нікому ще не спа-
дало на  думку, що  така  паралель можлива.  Головна  ідея 
така: епістемологічний тоталітаризм є фундаментом тота-
літаризму політичного.

Дійсно, як доводить Кельзен, політичний абсолютизм 
не просто використовує метафізичну ідеологію для влас-
них  практичних  цілей,  створюючи  моральне  підґрунтя 
для своєї діяльності, –  він створює абсолютистську полі-
тичну теорію, яка не лише описує державу як абсолютну, 
незалежну  від  суб’єктів  політичну  сутність,  а  але  й  зго-
дом трансформує це уявлення в дійсність –    у доктрину 
суверенітету,  котра  використовується,  словами Кельзена, 
задля «обо́жування держави, з чого випливає поклоніння 
управителю як богоподібній істоті» [2, c. 194].

Кельзен  далі  підводить  читача  до ще  одного  нетриві-
ального висновку, що традиція універсалізму-абсолютизму, 
започаткована ще в грецькій філософії, тягне за собою за-
перечення  міжнародного  права:  «Погляд,  що  міжнародне 
право лише частина власного національного права, обґрун-
товується тими, хто наполягає на суверенітеті їхньої влас-
ної держави, і тими, хто залучає для правової інтерпретації 
фактів аналогічну інтерпретацію в їхньому національному 
праві, отже, праві їх власної держави» [2, c. 194].

Інша  річ  –    релятивістська  теорія  держави,  котра,  за 
Кельзеном,  визнає  державу  специфічним  відношенням 
між  індивідами,  котре  встановлене  правовим  порядком, 
«спільнотою  людей,  що  конструюється  національним 
правопорядком»  [2,  c.  195].  Ці  міркування  зумовлюють 
незвичне  й  водночас  цілісне  розуміння Кельзеном місця 
держави  у  міжнародному  співтоваристві.  Відповідно  до 
релятивістського підходу «держава наділена юридичною 
владою,  однак  не  вищою,  адже  існує  авторитет  міжна-
родного права. Але таке право, створене демократичним 
шляхом,  звичаями  і  угодами …  як  юридична  спільнота 
держави  існують у взаємозв’язку одна  з одною всереди-
ні міжнародного  співтовариства на  основі міжнародного 
права, так само як приватні корпорації існують всередині 
держави на основі національного права» [2, c. 195]. Під-
биваючи  короткий  підсумок  сказаноого,  Кельзен  має  на 
увазі, що держава наділена проміжним статусом між юри-
дичними спільнотами всередині держави й міжнародною 
юридичною  спільнотою.  Отже,  філософський  абсолю-
тизм-універсалізм співвідноситься з політичним так само, 
як гносеологічний релятивізм –  із демократією, адже пер-
ші  об’єднують  ідеї  незалежності  і  підпорядкованості,  а 
останні –  свободи і рівності.

Австрійський  вчений  далі  демонструє  правильність 
цього інтуїтивного твердження шляхом аналізу історії фі-
лософії від Платона і до Гегеля, переконливо демонструю-
чи, що у всіх філософів, котрі ставали на бік абсолютизму 
в онтології й гносеології, переважали авторитарні чи на-
віть тоталітарні погляди на політичний устрій держави (до 
них Кельзен відніс Аристотеля, Ф. Аквінського та Гегеля) 
І  навпаки,  усі філософи-релятивісти,  значну частину ко-
трих  становлять  британські  емпіристи,  були  прихильни-
ками демократичного  врядування.  «Толерантність,  права 
меншини, свобода слова, свобода думки як характеристи-
ки демократії, не можуть бути всередині політичної сис-
теми, що основана на вірі в абсолютні цінності. Ця віра 
невпинно веде … до ситуації, за якої той, хто володіє се-
кретом абсолютного добра, має право викладати своє ба-
чення і свою волю іншим, котрі помиляються» [2, c. 197].  
Ця  підтримка  Кельзеном  релятивізму  вимагає  пояснен-

ня  ще  одного  істотного  аспекту  його  системи  поглядів: 
яким чином воля більшості  за релятивізму  є кращою чи 
справедливішою за абсолютну істину в абсолютистських 
філософських системах? Дійсно, хіба ж більшості, яка за-
дає правила  гри в релятивістській  системі цінностей, не 
властиво помилятися? Хіба мало прикладів цього можна 
знайти  в  історії?  Кельзен  добре  розуміє,  що  релятивізм 
вразливий у цьому  сенсі. Однак  вчений був далекий  від 
того,  щоб  покладати  на  релятивізм  марні  надії.  Дійсно, 
стверджує  Кельзен,  зовсім  не  обов’язково,  щоб  думка 
більшості була правильною, а меншості –  хибною. Однак 
релятивізм відкритий для визнання того, що те, що вчора 
було неправильним, буде правильним завтра, а меншість 
завжди має змогу довести правоту і стати більшістю.

ІІ. Ідеї Г. Кельзена перегукуються з ідеями іншого ви-
датного вченого, політичного філософа І. Берліна, що були 
викладені  ним у  знаменитому  ессе  «Дві  концепції  свобо-
ди» (1958) [3]. Берлін запам’ятався світовій спільноті цим 
коротким, лаконічним і водночас дуже гострим нарисом, в 
якому він піддав осмисленню негативну і позитивну свобо-
ду. «Свобода бути господарем свого власного життя, і сво-
бода від перешкод, які чинять інші люди моєму вибору, на 
перший погляд, можуть здатися не настільки вже логічно 
відірваними одна від одної –   не більше, ніж позитивний 
і негативний способи вираження однієї і тієї ж думки. Од-
нак «позитивне» і «негативне» поняття свободи історично 
розвивалися в розбіжних напрямах і не завжди логічно пра-
вильними кроками, поки врешті-решт не прийшли в пря-
ме зіткнення один з одним» [3, c. 131]. Берлін має на увазі 
ту обставину, коли під час різних політичних процесів на 
вівтар духовної емансипації задля створення нового спра-
ведливого суспільства клалися негативні свободи громадян, 
свободи не зазнавати втручання у приватну сферу.

Берлін починає пояснювати цю центральну ідею сво-
го есе крок за кроком, додаючи висновки до фраз «Я свій 
власний господар» і «Я нікому не раб». Звільнення від раб-
ства –  це благородна мета незалежно від того, якого виду 
рабство має місце, фізичне чи моральне й духовне. Сфера 
«Я» розділяється на дві частини, в якій одне «Я» –  пастор, 
який говорить голосом розуму, а друге «Я» –    заблукана 
душа. «Таким оборотам мовлення, –  пише Берлін, –  на-
дає переконливості те, що ми вважаємо можливим, а іно-
ді й виправданим примушувати людей заради досягнення 
певної мети (скажімо, заради справедливості і суспільного 
процвітання),  до  якої  вони  прагнули  б,  будь  вони  більш 
освіченими,  але  не  роблять  цього  в  силу  своєї  сліпоти, 
неосвіченості і порочності. Завдяки цьому мені легше вва-
жати, що я примушую інших людей заради них самих, за-
ради їхніх власних, а не моїх інтересів. Потім я заявляю, 
що краще за них самих знаю їхні дійсні потреби. У кращо-
му випадку звідси випливає, що вони не стали б чинити 
опір моєму примусу, будь вони настільки ж раціональні й 
мудрі, як я, і розумій вони настільки ж добре свої інтереси, 
як розумію їх я. Але я можу стверджувати і значно більше. 
Я можу заявити, що насправді вони прагнуть до того, чому 
надають свідомий опір у силу свого невігластва, бо всере-
дині них криється якась прихована сутність –  їхня непро-
явлена «раціональна воля» або «справжня» мета, і ця сут-
ність, хоча її спростовує все, що вони відчувають, роблять 
і про що відкрито говорять, є  їх «справжнім» Я, про яке 
їхнє бідне емпіричне Я, що існує в просторі й часі, може 
нічого не знати або знати дуже мало. Саме цей внутрішній 
дух і є те єдине Я, яке заслуговує, щоб його бажання були 
прийняті до уваги» [3, c. 132, 133]. Берлін підсумовує, що з 
такою позицією з’являється можливість ігнорувати реаль-
ні  бажання  і  співтовариств,  з’являється  бажання  всіляко 
їх утискати від  імені начебто  їхнього власного Я: «Одна 
справа говорити, що я знаю, у чому полягає благо для Х …,  
і можна навіть ігнорувати бажання Х заради цього блага і 
його самого, але інша річ говорити, що він сам вибрав це 
благо, по суті несвідомо … не як людина з буденного жит-
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тя, а як певне раціональне Я, про яке емпіричне Я може і 
не знати … Одна справа говорити, що мене можна змуси-
ти заради мого ж власного блага, якого я не розумію через 
свою  сліпоту;  іноді  це  виявляється  корисним для мене  і 
дійсно збільшує мою свободу. Але зовсім інша справа го-
ворити, що якщо це моє благо, то мене, по суті, і не при-
мушують, оскільки мені –  знаю я це чи ні –  слід бажати 
його» [3, c. 134].

Берлін має на увазі філософський трюк із розщеплен-
ня «Я» людини на дві частини, з яких перша, справжня, –  
трансцендентний господар, а друга –   емпіричний пучок 
пристрастей  та  нераціональних  бажань,  якими  можна 
нехтувати і які слід стримувати. Дійсно, такі дії, які були 
особливо  властиві  гегельянцям,  насправді,  як  нам  вида-
ється,  заперечують гідність людини. Як тільки дехто до-
зволяє собі «розчепити» духовне «Я» іншої людини на дві 
частини й говорити від імені другої частини людини, цей 
дехто заперечує і рівність іншої людини стосовно себе, а 
відтак гідність людини, ця найфундаментальніша її влас-
тивість, опиняється під загрозою. У масштабах держави ці 
дії з розщеплення духовного «Я» призводять до повалення 
демократичного ладу та встановлення тоталітаризму.

Суть проблеми полягає в тому, що позитивна свобода, 
свобода управляти, може звести нанівець негативну свобо-
ду не зазнавати втручання в особисте життя. Для Берліна 
був лише один вихід –  визнати плюралізм ідей, цінностей 
та  інтересів,  залишаючи недоторканною особисту  сферу 
життя людини. Цю сферу не можна перетнути з будь-яких 
міркувань у межах позитивної свободи.

Висновки. Як бачимо, погляди Кельзена і Берліна де-
монструють  дивовижну  конгеніальність.  Обидва  відки-
дають панівну стратегію в обґрунтуванні прав людини –  
гносеологічний  і  аксіологічний  універсалізм.  Обидва 
відкидають телеологічний погляд на людину і її «істинне 
призначення»,  що  часто  траплялося  в  класичних  док-
тринах  природних  прав  людини.  Обидва  визнають,  що 
права  людини  можуть  мати  виключно  конвенційний,  а 
не природний характер. Іншими словами, Кельзен і Бер-
лін  виходять  із  того, що  ніхто  не може  бути  змушений 
до  визнання  будь-якої  істини,  у  тому  числі  істини  про 
природу  людини,  і  разом  із  тим  жодної  номенклатури 
прав. Це так, оскільки саме поняття  істини в обох мис-
лителів несумісне з демократією і всіма її артефактами, в  
т.ч. правами людини.
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