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До авторів і читачів
Редакція науково-практичного фахового журналу «Юридичний вісник» запро-

шує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться 
проблематикою журналу. 

Матеріали для опублікування подаються українською, російською або англій-
ською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць 
і вимогам до наукових статей. 

Наукова стаття має містити вступну частину з розкриттям актуальності про-
блеми дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням здобутих наукових результатів, розгорнуті конкретні висновки за 
результатами дослідження та перспективи подальших наукових пошуків у цьому 
напрямі. 

Обсяг статей, як правило, від 12 аркушів (кегль – 14, через 1,5 інтервали, 
усі поля по 2 см.), інші матеріали – до 6 аркушів. Посилання по тексту оформ-
люються у квадратних дужках. Наприкінці тексту перед літературою вказуються 
ключові слова (до 5) мовою статті, резюме українською та англійською мовами 
(мінімум 1800 знаків). Перелік джерел (література) подається мовою оригіналу, 
розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел.

Для публікації на адресу yv@yurvisnyk.in.ua надсилаються:
1. СТАТТЯ У ФОРМАТІ MS WORD 
2. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Прізвище, ім’я, по батькові автора
Науковий ступінь, звання, почесне звання
Місце роботи і посада
Контактний телефон
Адреса електронної пошти
Поштова адреса для відправки друкованого примірника

Резюме не подається за матеріалами для рубрик: «Проблемна ситуація»,  
«Публіцистика», «Наукове життя», «Критика і бібліографія», «Ювілеї»,  
«Персоналії».

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, без зазначених додатків, 
повертаються авторові на доопрацювання. Редакція проводить рецензування 
матеріалів, їх перевірку на плагіат. Редакція зберігає право на коректування 
матеріалів й уточнення найменування.

Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися 
з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів 
відповідальність несе автор або особа, що надала матеріал.
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© Н. Гураленко, Т. Коханюк, 2020

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

УДК 340.0:340.1
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.1529

Н. Гураленко,
доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри людських прав 

юридичного факультету
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Т. Коханюк,
кандидат юридичних наук, 

завідувач відділення організації освітньо-наукової підготовки 
Львівського державного університету внутрішніх справ

СТАДІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:  
АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Без юридичної відповідальності 
право стає безсилим, не виправдовує 
соціальних очікувань. Чимало процесів 
і напрямів правового розвитку пов’я-
зані з відчуттям захищеності кожного, 
гарантованості прав і законних інтере-
сів, протистоянням сваволі в процесі 
впорядкування суспільний відносин.

Сучасне право передбачає цивілізо-
вані засоби юридичної відповідальності, 
відповідні демократичному розвиткові. 
З моменту вчинення правопорушення 
юридична відповідальність проходить 
певні стани – від виникнення до її кон-
кретизації залежно від установленого 
складу правопорушення й реалізації при-
значеного заходу юридичної відповідаль-
ності. Саме тому сьогодні одним із клю-
чових напрямів наукового дослідження 
стає питання стадій і процедурних зако-
номірностей функціонування юридичної 
відповідальності, що не лише дають змогу 
чітко визначити спеціальний статус пра-
вопорушника на різних етапах динаміки 
розвитку юридичної відповідальності, 
а й сприяють зміцненню законності, 
є безсумнівним складником механізму 
впровадження правового порядку в усіх 
сферах суспільного життя.

Вагомий внесок у дослідження різ-
номанітних проблем, які безпосередньо 
стосуються поняття, сутності, видів, 
принципів, завдань і функцій юридич-
ної відповідальності, співвідношення її 
з такими правовими явищами, як пра-
вопорушення, санкція правової норми, 
покарання, юридичний обов’язок, зро-
били І. Аземша, В. Байрачний, К. Басін, 
Н. Батанова, Ю. Баулін, І. Безклубий, 
Є. Білозьоров, М. Богданова, С. Бра-
тусь, М. Вітрук, В. Грищук, М. Задні-
провська, О. Іваненко, Л. Калєніченко, 
С. Кондратьєва, В. Кудрявцев, Д. Липин-
ський, О. Максимюк, В. Малиновська, 
М. Матузов, А. Малько, В. Марчук, 
Н. Петрицин, Є. Подорожній, П. Рабіно-
вич, К. Сенякін, О. Тихомиров, Р. Хача-
туров, М. Шиндяпіна, А. Шульга й ін.

Не применшуючи ролі та зна-
чення доробки згаданих науковців, 
варто відзначити, що питання стадій-
ності правових процедур здійснення 
юридичної відповідальності набули 
дискусійного характеру вивчення 
у вітчизняній юридичній літературі. 
Саме останнє зумовлює актуаль-
ність вибору проблеми дослідження 
та визначає його мету.
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Відсутність у науковій літературі 
єдиної позиції стосовно пізнання істин-
ного змісту юридичної відповідально-
сті викликала численні дослідження, 
сфера яких поширюється від абстрак-
тних до вузькопрагматичних точок 
зору, від абсолютизації однієї з форм 
юридичної відповідальності – ретро-
спективної (негативної) або перспек-
тивної (позитивної) – до позиції їх 
діалектичної єдності [1], що найбільше 
здатна відобразити багатогранність 
цього феномена.

Ретроспективна (негативна) юри-
дична відповідальність – це встанов-
лення й застосування державою різ-
них заходів покарання за здійснення 
суб’єктом протиправного діяння, що 
порушує приписи правових норм; осо-
бливий вид юридичної відповідаль-
ності, вона є відповідною реакцією 
суспільства та держави на здійснене 
особою винне протиправне діяння 
у формі застосування до неї заходів 
державного примусу, серед яких – 
особисті (позбавлення волі); майнові 
(штраф); організаційні (звільнення).

Разом із тим, з одного боку, юридична 
відповідальність пов’язана з держа-
вою, правовими нормами, правомірною 
та протиправною поведінкою суб’єктів 
права, але з іншого – юридичну відпові-
дальність не потрібно сприймати лише 
як наслідок правопорушення, негативну 
реакцію держави на правопорушення, 
оскільки відповідальність у широкому 
сенсі та юридична відповідальність 
зокрема має й позитивний аспект.

Перспективна (позитивна) юридична 
відповідальність – це усвідомлення 
суб’єктом своїх дій і співвідношення 
цих дій зі змістом чинних правових 
норм. Позитивна юридична відпові-
дальність є засобом, завдяки якому 
юридична відповідальність реалізується 
в правомірній поведінці особи, стає під-
ґрунтям для дотримання та виконання 
норм права, що певним чином має зао-
хочуватися державою [2, c. 52]. 

У будь-якому суспільстві ретроспек-
тивний (негативний) і перспективний 
(позитивний) аспекти юридичної відпо-

відальності тісно пов’язані між собою: 
чим вищий рівень відповідальності 
в активному сенсі (позитивна відпо-
відальність), тим краще в суспільстві 
дотримуються соціальні норми й рідше 
застосовується відповідальність у її 
ретроспективному аспекті (негативна 
відповідальність) [3].

Якщо фактичною підставою ретро-
спективної (негативної) юридичної 
відповідальності є правопорушення, 
яке характеризує сукупність ознак, що 
утворюють його склад, то юридичною 
підставою – норма права та відповідний 
правозастосовний акт, у якому компе-
тентний орган установлює конкретний 
обсяг і форму примусових засобів до 
конкретного правопорушника.

Юридична відповідальність не про-
являється й не діє автоматично в разі 
вчинення правопорушень. Юридична 
відповідальність – динамічне правове 
явище, пізнання якого відбувається 
в процесі активної владної пізнаваль-
но-оцінювальної діяльності компетент-
них державних органів і посадових 
осіб, яка одержала назву правоохорон-
ної (позитивно-правозастосовної, юрис-
дикційної) діяльності й має свої осо-
бливості на конкретних стадіях прояву 
юридичної відповідальності.

Стадії юридичної відповідальності –  
це етапи (періоди) у динаміці буття юри-
дичної відповідальності від виникнення 
внаслідок правопорушення до її припи-
нення в результаті реалізації правопо-
рушником призначеного йому заходу 
юридичної відповідальності. Стадії юри-
дичної відповідальності являють собою 
визначені етапи розвитку (реалізації) 
процесу юридичної відповідальності, що 
характеризуються особливими цілями, на 
досягнення яких спрямована діяльність 
юрисдикційних органів [4, с. 6]. У процесі 
свого розвитку юридична відповідальність 
проходить три стадії: 1) виникнення юри-
дичної відповідальності; 2) установлення 
й призначення заходу юридичної відпові-
дальності; 3) реалізація заходу юридичної 
відповідальності.

Перша стадія юридичної відпо-
відальності починається з моменту її 
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виникнення, тобто вчинення правопо-
рушення, і триває до виявлення пра-
вопорушення компетентними органами 
держави й посадовими особами. Факт 
правопорушення є не лише основою 
юридичної відповідальності, а й самим 
моментом виникнення правовідно-
шення відповідальності. 

Поштовхом до розвитку правовідно-
шення відповідальності й, відповідно, 
реалізації наступних стадій відпові-
дальності слугують активні дії сторін. 
У цьому випадку активність – пріори-
тет держави, хоча й не виключено, що 
правопорушник першим буде реалізову-
вати свій обов’язок понести покарання 
(наприклад, у разі явки з повинною).

Друга стадія юридичної відпо-
відальності (стадія конкретизації) 
розпочинається з виявлення правопо-
рушення компетентними органами дер-
жави й посадовими особами та завер-
шується вступом у законну силу акта 
застосування права, у якому визна-
ється факт правопорушення, здійсне-
ного певною особою.

Під виявленням правопорушення 
варто розуміти фіксацію уповноваже-
ними на те органами держави явних 
ознак правопорушення. Форма фіксації 
може бути різною: по-перше, безпо-
середнє виявлення ознак правопору-
шення уповноваженими на те органами 
держави; по-друге, повідомлення від 
самого правопорушника про вчинене 
ним протиправне діяння; по-третє, 
заяви від громадян, підприємств, уста-
нов, організацій; по-четверте, повідом-
лення в засобах масової інформації. 

У разі достатньої наявності мате-
ріалів виноситься рішення про пору-
шення справи у зв’язку з учиненням 
правопорушення, а згодом і рішення 
про притягнення до юридичної відпові-
дальності. Ця стадія включає «розпред-
мечування» юридичної відповідальності 
в процесі владної діяльності компетент-
них органів і посадових осіб із метою 
достовірного встановлення правопо-
рушника й складу скоєного ним право-
порушення, об’єктивне та справедливе 
визначення виду й заходу юридичної 

відповідальності. У зв’язку із цим зміс-
том стадії конкретизації юридичної 
відповідальності слугує кваліфікація 
здійсненого правопорушення, тобто 
одержання та оцінювання фактів, що 
підтверджують або спростовують учи-
нення правопорушення конкретною 
особою.

У найбільш загальному розумінні 
юридична кваліфікація розглядається 
як визначення певним суб’єктом право-
вого змісту окремої фактичної ситуації. 
Таке розуміння дає змогу визнати її від-
носно самостійним соціально-правовим 
явищем, яке має власний («внутріш-
ній») зміст і водночас взаємодіє (може 
взаємодіяти) з іншими компонентами 
соціально-правової дійсності [5, c. 24]. 
Власний зміст юридичної кваліфікації 
розкривають такі її характеристики: 
по-перше, юридична кваліфікація має 
два елементи – гносеологічний (піз-
навальний, розумовий) та оціночний; 
по-друге, у структурному стосунку 
юридична кваліфікація правопору-
шення передбачає наявність об’єкта, 
суб’єкта та предмета кваліфікації.

Гносеологічний елемент юридичної 
кваліфікації являє собою мисленнєвий 
процес співставлення реального життє-
вого факту з ідеальною конструкцією 
цього факту, передбаченою нормою 
права. Кінцевий етап такого процесу 
завжди формалізується (об’єктиву-
ється – проголошується, викладається 
в письмовій формі тощо). 

Ціннісний елемент юридичної ква-
ліфікації виражається в тому, що юри-
дичні норми, на основі яких відбува-
ється кваліфікація, містять у собі вже 
визначену оцінку фактів з погляду відо-
браженої законодавцем системи соці-
альних цінностей. Оціночно-пізнаваль-
ний складник – це різновид розумової 
діяльності, що відбувається в межах 
людської свідомості; виходячи із цього, 
первинний предмет юридичної квалі-
фікації – фактичні обставини з відпо-
відним об’єктивним («реальним») зміс-
том – трансформується у відображену 
у свідомості суб’єкта («ідеальну») 
інформаційно-оціночну модель цих 
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обставин; саме така модель і є безпо-
середнім предметом юридичної кваліфі-
кації; при цьому як первинні стандарти 
(орієнтири) оцінювання виступають 
певні «фрагменти правової матерії» 
(нормативні приписи, правові прин-
ципи, нормативні юридичні конструк-
ції тощо); однак, будучи «перенесені» 
у сферу свідомості (правосвідомості), 
вони також набувають форми певних 
«ідеальних» моделей, і саме такі похідні 
моделі є безпосередніми орієнтирами 
визначення правового змісту інфор-
маційно-оціночної моделі фактичних 
обставин. Отже, у найбільш загаль-
ному вигляді специфічний правовий 
зміст юридичної кваліфікації утворю-
ють: а) окремі етапи процесу розумо-
вої (оціночно-пізнавальної) діяльності 
людини (суб’єкта кваліфікації); б) фор-
малізацію її результату.

Окремими етапами процесу оціноч-
но-пізнавальної діяльності суб’єкта 
кваліфікації є: а) зіставлення інфор-
маційно-оціночної моделі фактичних 
обставин із моделями відповідних пра-
вових орієнтирів; б) вибір тих право-
вих орієнтирів, які, на думку суб’єкта, 
найбільш повно, точно й конкретно 
визначають правовий зміст зазначеної 
моделі; в) формулювання конкретного 
висновку щодо правового змісту окре-
мої фактичної ситуації. 

Формалізація зробленого на завер-
шальному етапі висновку щодо право-
вого змісту окремої фактичної ситуації 
передбачає його вклад у певній формі 
(кількох формах); при цьому дотри-
мання такої форми (форм) у більшо-
сті випадків пов’язане з виконанням 
відповідних техніко-юридичних пра-
вил. Взаємодія окремих складників 
юридичної кваліфікації, передусім її 
результату, з іншими компонентами 
соціально-правової дійсності надає 
їй певної «зовнішньої» значущості. 
У цьому плані залежно від специфіки 
таких компонентів і характеру вза-
ємодії можна вести мову, зокрема, 
про інформаційне, теоретичне, етичне 
і власне правове значення юридичної 
кваліфікації. 

Правового значення юридична ква-
ліфікація набуває тоді, коли її склад-
ники пов’язані з реалізацією певних 
правовідносин. У цьому разі вона стає 
правовою (юридично значущою) дією, 
що включається у відповідну форму 
реалізації права. 

Оскільки конкретизація юридич-
ної відповідальності та кваліфікація 
правопорушення є процесами взає-
мопов’язаними й взаємозумовленими, 
то, безумовно, базисом конкретизації 
відповідальності є норма права, яка 
використовується під час кваліфіка-
ції правопорушення, до того ж та її 
частина, яка передбачає захід юри-
дичної відповідальності, тобто право-
охоронну санкцію.

Остаточна конкретизація юри-
дичної відповідальності виражається 
під час винесення рішення по справі 
у зв’язку з учиненням правопорушення 
та набрання ним законної сили. У про-
цесі пізнання складу правопорушення 
складаються відповідні процесуальні 
документи: у провадженні справи про 
адміністративні правопорушення скла-
даються протоколи про адміністра-
тивне правопорушення, протоколи про 
адміністративне затримання, прото-
коли про вилучення речей, постанова 
по справі про адміністративне право-
порушення; процес пізнання цивіль-
но-правового правопорушення завер-
шується прийняттям рішення суду; 
дисциплінарного проступку – наказом 
власника підприємства, установи або 
організації або уповноваженого ним 
органу; злочину – вироком суду. Від-
повідаючи передбаченим законом вимо-
гам, усі вищезгадані процесуальні доку-
менти повинні в резолютивній частині 
передбачати конкретний захід юридич-
ної відповідальності. Отже, процесу-
альний акт, під час прийняття якого 
завершується процес кваліфікації пра-
вопорушення, стає водночас й актом 
остаточної конкретизації юридичної 
відповідальності.

Загальна оцінка діяння як право-
порушення свідчить про завершення 
конкретизації юридичної відповідально-
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сті – визначення виду та заходу відпо-
відальності, отже, установлюється той 
обсяг прав, свобод та обов’язків пра-
вопорушника, який характеризує його 
правовий статус як спеціальний. Цей 
факт зумовлює подальший розвиток 
юридичної відповідальності й настання 
третьої стадії – реалізації юридич-
ної відповідальності, тобто реального 
зазнання правопорушником негатив-
них наслідків, пов’язаних зі зміною 
його правового статусу.

Третя стадія юридичної відпові-
дальності – реалізація юридичної відпо-
відальності, розпочинається з моменту 
вступу в законну силу правозастосов-
ного акта, яким установлено вид і захід 
юридичної відповідальності й завершу-
ється, за загальним правилом, тоді, коли 
призначене покарання реалізоване.

На стадії реалізації юридична від-
повідальність матеріалізується. На цій 
стадії юридична відповідальність висту-
пає як захід державного примусу, який 
полягає в негативних наслідках для пра-
вопорушника, що настають у вигляді 
обмежень майнового чи особистісного 
характеру. Зі змістового боку стадія 
реалізації юридичної відповідальності 
характеризується передусім наявністю 
спеціального правового статусу право-
порушника.

Отже, аналізуючи вищесказане, 
можемо констатувати, що юридична 
відповідальність належить до проце-
суальних сфер життєдіяльності, де 
винятково важливо не тільки те, що 
робиться, а й те, який порядок здійсню-
ваних дій. Формалізація, фіксованість, 
хронологічність, циклічність, сувора 
послідовність операцій, опосередкову-
вальний характер системних зв’язків 
і відношень, що виникають між різ-
ними стадіями оформлення результатів 
у відповідних процесуальних докумен-
тах, наочно розкривають конструктив-
ність та архітектоніку юридичної відпо-
відальності.

У статті встановлено, що юри-
дична відповідальність – не лише 
реакція держави на вчинене правопо-

рушення, а й свідоме, відповідальне 
ставлення індивідів до своїх вчинків. 
Акцентовано увагу на формалізації, 
послідовності операцій, хронологіч-
ності й циклічності юридичної відпо-
відальності як на своєрідних спеці-
ально створених етапах, що порядок 
протиставляють хаосу, свободу – 
свавіллю.

Визначено стадії юридичної від-
повідальності як етапи (періоди) у 
динаміці розвитку юридичної відпо-
відальності від виникнення внаслі-
док учинення правопорушення до її 
припинення в результаті реаліза-
ції правопорушником призначеного 
йому заходу юридичної відповідаль-
ності. Констатовано, що в проце-
сі свого розвитку юридична відпо-
відальність проходить три стадії: 
виникнення юридичної відповідаль-
ності; установлення й призначення 
заходу юридичної відповідальності; 
реалізація заходу юридичної від-
повідальності. Досліджено стадію 
виникнення юридичної відповідаль-
ності, яка починається з моменту 
вчинення правопорушення і триває 
до виявлення правопорушення ком-
петентними органами держави й 
посадовими особами. Досліджено 
стадію конкретизації юридичної 
відповідальності, яка розпочина-
ється з виявлення правопорушення 
компетентними органами держави 
й посадовими особами та завершу-
ється вступом у законну силу акта 
застосування права, у якому визна-
ється факт правопорушення, здійс-
неного певною особою. Зауважено, 
що змістом стадії конкретизації 
юридичної відповідальності слугує 
кваліфікація здійсненого правопо-
рушення, тобто одержання й оці-
нювання фактів, що підтверджу-
ють або спростовують учинення 
правопорушення конкретною осо-
бою. Досліджено стадію реалізації 
юридичної відповідальності, яка 
розпочинається з моменту вступу 
в законну силу правозастосовного 
акта, яким установлено вид і захід 
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юридичної відповідальності й завер-
шується, тоді, коли призначене 
покарання реалізоване.

Ключові слова: юридична відпо-
відальність, стадії юридичної відпові-
дальності, ретроспективна (негативна) 
юридична відповідальність, перспек-
тивна (позитивна) юридична відпові-
дальність, юридична кваліфікація.

Huralenko N., Kohaniuk T. Legal 
liability stages analysis of structural 
elements 

The article establishes that legal 
responsibility is not only the reaction 
of the state to the offense, but also 
the conscious, responsible attitude of 
individuals to their actions. Emphasis is 
placed on the formalization, sequence of 
operations, chronology and cyclicality 
of legal responsibility as a kind of 
specially created stages that oppose 
order – chaos, freedom – arbitrariness. 
The stages of legal responsibility are 
defined as stages (periods) in the 
dynamics of development of legal 
responsibility from occurrence as a 
result of the commission of the offense to 
its termination as a result of realization 
by the offender of the measure of legal 
responsibility assigned to him.

In the course of its development, 
legal responsibility goes through three 
stages: legal liability; establishing 
and assigning a measure of legal 
responsibility; implementation of a 
measure of legal responsibility. The 
stage of emergence of legal liability, 
which starts from the moment of 
committing the offense and continues 
until the detection of the offense 
by the competent state authorities 
and officials, has been investigated. 
The stage of specification of legal 

responsibility is investigated, which 
begins with the detection of an offense 
by the competent authorities of the 
state and officials and ends with the 
entry into force of an act of application 
of law in which the fact of an offense 
committed by a certain person is 
recognized; the content of this stage 
is the qualification of the offense, that 
is, the receipt and evaluation of facts 
that confirm or deny the commission of 
the offense by a specific person. The 
stage of realization of legal liability, 
which begins from the moment of entry 
into force of a law enforcement act, 
which determines the type and degree 
of legal responsibility and ends when 
the punishment is implemented, is 
investigated.

Key words: legal liability, stages of 
legal liability, retrospective (negative) 
legal liability, prospective (positive) legal 
liability, legal qualification.
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ЮРИДИЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Право на справедливий судовий роз-
гляд гарантоване статтею 6 Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, прийнятою європей-
ською спільнотою в 1950 році. Згідно 
з конвенційними приписами, право-
захисні функції реалізуються через 
діяльність Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ, Європейський 
суд, Суд) у процесі універсального 
застосування прецедентного права. 
Така діяльність набула характеристик 
об’єднавчого чинника правових сис-
тем європейських країн. Застосовуючи 
судовий прецедент як спосіб регулю-
вання відносин, ЄСПЛ досягає визна-
ченості у правовому вирішенні спорів 
шляхом винесення рішень, зміст яких 
(мотивувальна частина) або не збіга-
ється з чинним законодавством, або 
стосується тих моментів, що не перед-
бачалися під час прийняття законів. 
У цьому полягає особливість поняття 
європейського судового права чи євро-
пейської моделі судочинства. 

Рішення ЄСПЛ, на основі яких 
надаються тлумачення та здійсню-
ється практика застосування поло-
жень Конвенції 1950 року, є формою 
прецедентного права, що розширює 
нормативний обсяг Конвенції, уста-
новлюючи нові загальнообов’язкові 
правила. Прецедентність позиції Суду 
проявляється в тому, що під час вирі-
шення справ він схильний загалом слі-
дувати підходам, що застосовувалися 
ним раніше, якщо не визнає за необ-
хідне їх змінити. Зокрема, у мотиву-
вальній частині рішення суд, замість 

відтворення висловлених ним раніше 
міркувань, може посилатися на мірку-
вання, висловлені в попередніх рішен-
нях. ЄСПЛ неодноразово наголошував, 
що він не зв’язаний власними попере-
дніми рішеннями й час від часу змінює 
свої правові позиції [1, с. 50]. Отже, 
справедливість судового рішення має 
розглядатися як чинник, що забезпе-
чує необхідність аналізувати та оці-
нювати застосовувану правову норму 
на предмет її законності (вимога сто-
совно режиму суворого дотримання 
норм права всіма учасниками відно-
син) і моральності (вимога щодо яко-
сті закону), дотримання необхідності 
винесення судового рішенням з ура-
хуванням усіх матеріалів справи (його 
ясності, несуперечливості, вмотивова-
ності) та стійкості вердикту, що зага-
лом гарантує стабільність правового 
статусу особи внаслідок його прого-
лошення. При цьому Суд підкреслює, 
що суперечливі рішення національного 
суду самі є джерелом правової неспра-
ведливості й порушують право, закрі-
плене в статті 6 Конвенції.

У науковій літературі питан-
ням ефективності судового рішення, 
зокрема забезпеченню справедливо-
сті судового вердикту, присвячені 
роботи таких учених, як Л. Богачова, 
С. Кашкін, М. Козюбра, С. Головатий, 
В. Кернз, С. Погребняк, П. Рабінович, 
А. Колодій, Ю. Матвєєва, М. Марченко, 
О. Стрельцова, С. Шевчук та інші. Утім 
наукові дискусії щодо дієвості націо-
нальної системи судочинства є нині чи 
не найактуальнішими в суспільстві. Як 

© П. Гуйван, 2020
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доводять аналітики та підтверджується 
практикою, рішення національних судів 
часто виносяться з порушеннями євро-
пейських засад справедливості. Про 
це переконливо свідчить низка рішень 
ЄСПЛ проти України. Лише за 2018 рік 
на розгляд до ЄСПЛ надійшло 56 тис. 
350 заяв, 12,9% яких – проти України. 
Протягом цього ж 2018 року ЄСПЛ 
винесено 86 рішень, якими визнано 
порушення нашою державою положень 
Європейської конвенції з прав людини 
або протоколів до неї [2]. Будучи безпо-
середньо джерелом українського права, 
Конвенція та прецедентні рішення 
Європейського суду покликані шляхом 
їх застосування якраз вирішити про-
блеми нашого судівництва щодо гаран-
тування відповідності вердиктів суду 
критеріям правової визначеності, але 
сьогодні цей процес тупцює на місці, 
практично не маючи проявів поступу 
вперед. Тож питання підлягає негай-
ному вирішенню, бо від цього залежить 
авторитет судочинства та престиж дер-
жави загалом. Оскільки якість судочин-
ства є значним зовнішнім чинником, 
який визначає демократичність дер-
жави, від реформування правозасто-
совної системи в напрямі справедливо-
сті значною мірою залежить здатність 
України здійснити задекларовані нею 
зміни щодо створення системи влади, 
що відповідає європейським критеріям. 
Напрацювання шляхів вирішення вка-
заної проблеми шляхом розроблення 
відповідного концептуального підходу 
є метою роботи.

Справедливість правового застосу-
вання ґрунтується на таких засадах, 
як законність, конкретність і правова 
очікуваність правових актів. При цьому 
законність має розумітися як фунда-
ментальна юридична категорія, що 
є критерієм правового життя суспіль-
ства і громадян. Це «комплексне полі-
тико-правове явище, що відображає 
правовий характер організації суспіль-
ного життя, органічний зв’язок права 
і влади, права і держави» [3, c. 274]. 
Судові вердикти повинні бути чіткими, 
зрозумілими й недвозначними. Також 

правова певність передбачає повагу 
до принципу res judicata – незмінно-
сті остаточних (таких, що набрали 
чинності) рішень суду. Це означає, 
що учасники судового спору не мають 
права вимагати перегляду остаточного 
та обов’язкового рішення суду просто 
тому, що вони мають на меті добитися 
нового слухання справи й нового її 
вирішення. Повноваження вищих судо-
вих органів стосовно перегляду мають 
реалізовуватися для виправлення судо-
вих помилок і недоліків судочинства, 
але не для здійснення нового судового 
розгляду. При цьому перегляд не пови-
нен фактично підміняти собою апеля-
цію, а сама можливість існування двох 
точок зору на один предмет не є під-
ставою для нового розгляду. Винятки 
із цього принципу можуть мати місце 
лише за наявності підстав, зумовлених 
обставинами важливого та вимушеного 
характеру. 

В українській правовій системі 
належний судовий захист прав гро-
мадян у цивільних справах гаранту-
ється конституційним установленням 
принципів судочинства, зафіксованих 
у статті 129 Основного Закону, такими 
як рівність усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом; зма-
гальність сторін і свобода в наданні 
ними суду своїх доказів і в доведенні 
перед судом їх переконливості; глас-
ність судового процесу та його повне 
фіксування технічними засобами; 
розумні строки розгляду справи судом; 
забезпечення права на апеляційний 
перегляд справи й у визначених зако-
ном випадках на касаційне оскарження 
судового рішення; обов’язковість судо-
вого рішення. Завдяки їх неухильному 
дотриманню правозастосовний орган, 
здійснюючи правосуддя, є незалежним 
і керується верховенством права. 

У практичній площині досить часто 
відбувається змішування правових 
понять «справедливість» і «законність». 
Нашими суддями зазвичай визнача-
ється, що, коли правовідношення буду-
валося на підставі певного юридичного 
акта, воно автоматично має визнаватися 
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законним, а отже, і відповідне регулю-
вання буде справедливим. Насправді то 
не завжди так, у такій побудові кри-
ється істотна методологічна похибка. 
Вирішальне значення в сенсі гаранту-
вання визначеності норми права має 
надаватися не буквальному її змісту, 
а якісним характеристикам правових 
приписів, адже зміст права може бути 
перекручений у процесі створення 
й застосування акта. Тому важливою 
є теза про заперечення ідеї ототож-
нення права й закону, оскільки лише 
закономірне в позитивному праві 
законне та правомірне. Закон – то 
конкретна форма вираження права 
[4, с. 135]. Отже, закони, які регулю-
ють механізми організації й функціо-
нування органів держави, установлю-
ють юридичний інструментарій, що 
опосередковує матеріальні правовід-
носини, повинні гармонійно поєднува-
тися з іншими законами. Такий підхід 
забезпечить запровадження в державі 
фундаментальних цінностей, таких як 
гуманізм, демократія, свобода, справед-
ливість тощо. Саме в такому розумінні 
має право на існування концепція «пра-
вового закону» [5, с. 90].

Під час установлення критеріїв 
справедливості правової норми варто 
враховувати, що верховенство права 
як вищий принцип побудови правової 
держави характеризується принаймні 
трьома установчими принципами, що 
належать до так званого процедурного 
природного права: «закон – спрямо-
ваний у майбутнє»; «закон – зрозу-
мілий»; «закон – загальний». У них 
закладено той зміст, який забезпечує 
набір матеріальних норм, що мають 
внутрішній характер стосовно закону 
[6, с. 759]. Ці засади обов’язково 
передбачають можливість належного 
очікування та з’ясування змісту пра-
вових наслідків для ефективної реа-
лізації особою своїх прав. При цьому 
в темпоральному вимірі, крім спрямо-
ваності закону на майбутнє, указується 
на необхідність його застосування 
лише після публічного оприлюднення, 
а також вимагається від нормотворця 

передбачуваності законодавчої полі-
тики в соціальній сфері, що означає 
неприпустимість унесення неочікува-
них змін до законодавства. Крім цього, 
мусить бути забезпечене досягнення 
стабільності правових норм, яку варто 
розуміти як відсутність частого вне-
сення змін у нормативно-правові акти, 
оскільки інакше суспільні відносини не 
встигатимуть адаптуватися до нових 
нормативних умов [7, с. 322–323]. Тож 
принцип справедливості закону зазви-
чай розглядається як сукупність вимог 
до організації та функціонування пра-
вової системи з метою забезпечення 
стабільного правового становища інди-
віда шляхом удосконалення процесів 
правотворчості й правозастосування. 

Саме так постулює поняття 
«закону» ЄСПЛ. Він указує, що під 
ним варто розуміти як норми, установ-
лені писаним правом, так і правила, що 
сформувалися в прецедентному праві. 
Закон має відповідати якісним вимо-
гам, насамперед вимогам «доступності» 
й «передбачуваності». Це означає, що 
«закон» повинен бути належним чином 
доступним: громадянин повинен мати 
змогу отримати адекватну інформацію 
за обставин застосування правових 
норм у конкретному випадку. Крім 
того, норма не може розглядатися як 
«закон», якщо вона не сформульована 
з достатньою чіткістю, щоб громадя-
нин міг регулювати свою поведінку. 
Громадянин повинен мати можливість 
у разі необхідності за належної право-
вої допомоги передбачити, наскільки 
це розумно за конкретних обставин, 
наслідки, до яких може призвести 
певна дія [8, п. 37]. 

У науковій літературі неодноразово 
вказувалося, що справедливим буде 
розгляд справи в суді, який побудо-
вано на принципах рівноправності сто-
рін, однакової можливості доступу до 
правосуддя; змагальності; публічності 
здійснення правосуддя; незалежності 
й неупередженості суду; ефективної 
участі сторін у розгляді справи; дотри-
мання права на захист; розумного 
строку розгляду справи [9, c. 51]. Зва-
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жаючи на багатогранність указаних 
критеріїв, не варто зводити докупи 
й підміняти питання справедливості 
судового процесу та правильності чи 
хибності судового рішення [10]. Однією 
з головних засад справедливого й чес-
ного процесу є незалежність і безсто-
ронність органу правосуддя. Незалеж-
ність суду є дуже істотною ознакою 
юрисдикційного органу, яка значною 
мірою в сприйнятті пересічних грома-
дян визначає ефективність діяльності 
цього органу. Це особливо показово 
в середовищі нашого національного 
судівництва, яке, за численними опиту-
ваннями суспільної думки, є схильним 
до незаконних впливів з боку влади, 
бізнесу та інших неправових осередків. 
Тож безсторонність суду має означати 
його діяльність виключно на основі чин-
ного законодавства, ураховуючи прин-
цип верховенства права, на підставі 
професійних знань і власної правосві-
домості, виключаючи будь-який сторон-
ній вплив і підконтрольність. Інакше 
кажучи, незалежність судді означає 
відсутність будь-якої зацікавленості під 
час відправлення правосуддя, об’єктив-
ність і повну безсторонність щодо учас-
ників процесу.

Дуже важливо, щоб суддя мав 
почуття чесності та справедливості. 
Однак на практиці важко оцінити ці 
критерії, тому мають застосовуватися 
прозорі процедури й узгодженість прак-
тики. Внутрішня незалежність судової 
влади вимагає, щоб судді були вільні 
від указівок чи тиску з боку інших 
суддів або осіб, що виконують адмі-
ністративні обов’язки в суді, напри-
клад, голови суду чи голови колегії. 
Відсутність достатніх гарантій забез-
печує незалежність суддів усередині 
судової системи, зокрема від судового 
керівництва, може привести до вис-
новку ЄСПЛ про об’єктивну обґрун-
тованість сумнівів заявника в неза-
лежності й неупередженості суду [11, 
п. 86]. Відповідно до усталеної прак-
тики Суду, існування безсторонності 
для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції 
має визначатися на підставі суб’єктив-

ного критерію, у контексті якого варто 
враховувати особисті переконання 
та поведінку певного судді, що означає 
необхідність установити, чи мав суддя 
в певній справі будь-яку особисту заці-
кавленість або упередженість, а також 
на підставі об’єктивного критерію, 
у контексті якого необхідно встано-
вити, чи забезпечував суд і серед інших 
аспектів його склад, достатні гаран-
тії, аби виключити будь-які обґрунто-
вані сумніви щодо його безсторонності 
[12, пп. 27, 28 і 30]. Отже, у кожній 
окремій справі варто вирішувати, чи 
мають стосунки, що розглядаються, 
таку природу та ступінь, що свідчать 
про небезсторонність суду

Незалежність суддів передбачає не 
лише їхню відстороненість від інших 
гілок влади, а й відсутність вирішаль-
ного впливу всередині судової сис-
теми, необхідність уникати ризику 
можливості перебування судді під 
тиском своїх колег, які мають пов-
новаження порушити дисциплінарне 
провадження й винести інші пов’я-
зані з кар’єрою рішення. Зокрема, 
подібна ситуація була предметом роз-
гляду в рішенні ЄСПЛ «Gazeta Ukraina 
Tsentr v. Ukraine» [13, п. п. 32–34]. 
Підприємство-заявник скаржилося, що 
суди першої та апеляційної інстанцій 
не були незалежними й безсторон-
німи, тому що позивач у справі був 
головою Кіровоградської обласної ради 
суддів і міг мати вплив на будь-кого із 
суддів в області. Заявник надав відомо-
сті, які містили інформацію, зокрема, 
про те, що серед форм тиску на суд-
дів з боку ради були погрози «усклад-
нити професійну кар’єру» та «ініці-
ювати звільнення чи притягнення 
до дисциплінарної відповідальності». 
Згідно із цими документами, ради 
суддів могли вплинути на професійну 
кар’єру судді. У свою чергу, Уряд, 
заперечуючи, стверджував, що судова 
влада в Україні користується інститу-
ційною та фінансовою незалежністю. 
Уряд зазначив, що в оскаржуваному 
провадженні позивач як голова коле-
гіального органу – ради судів – не 
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мав впливу на ухвалені судами першої 
та апеляційної інстанції рішення.

Розглядаючи справу по суті, Суд 
зазначив, що в контексті об’єктивного 
критерію в цій справі окремо від пове-
дінки суддів варто визначити, чи існу-
вали переконливі факти, які могли б 
викликати сумніви щодо їхньої безсто-
ронності. Це означає, що під час вирі-
шення того, чи є в цій справі обґрунто-
вані причини побоюватися, що певний 
суддя був небезстороннім, позиція 
заінтересованої особи є важливою, але 
не вирішальною. Вирішальним є те, чи 
можна вважати такі побоювання об’єк-
тивно обґрунтованими. З огляду на це, 
навіть зовнішні прояви можуть бути 
важливими або, іншими словами, «пра-
восуддя має не тільки чинитися, також 
має бути видно, що воно чиниться». На 
кону стоїть довіра, яку в демократич-
ному суспільстві суди повинні вселяти 
в громадськість. Із цієї позиції обґрун-
тованість сумнівів стосовно того, що 
судді можуть перебувати під впливом 
своїх колег, є доречною. Отже, під-
приємство-заявник могло підставно 
передбачати можливий конфлікт інте-
ресів у зазначеному судовому розгляді. 
Отже, на думку Суду, побоювання під-
приємства-заявника щодо небезсторон-
ності суддів судів першої та апеляційної 
інстанцій можуть уважатися об’єктивно 
виправданими. У цій справі мало місце 
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

Як бачимо, в Україні існує велика 
проблема з незалежністю судової 
влади. Під час вирішення питання про 
справедливість судового процесу істот-
ним орієнтиром для національної пра-
вової системи є міжнародна практика, 
яка напрацювала й усталила порядок 
регулювання цих взаємин. Це тим 
більш важливо, що, за нашим законо-
давством, Конвенція та рішення ЄСПЛ 
є джерелами українського права. Але 
проблема в Україні полягає в тому, що 
не напрацьована єдність критеріїв вико-
ристання практики Європейського суду 
під час розгляду конкретних судових 
справ. Переважно в реальному судочин-
стві якщо й здійснюється посилання на 

рішення ЄСПЛ, то воно має абстрак-
тний характер. Досить часто подібна 
згадка про міжнародну судову прак-
тику взагалі не має стосунку до фактів 
справи, що розглядається. Якщо ж усе-
таки рішення Суду, що використову-
ється для обґрунтування позиції наці-
онального правозастосовного органу, 
має зв’язок із певними обставинами 
справи, судом не надається мотиву-
вання стосовно його відповідності нор-
мам українського права. Насправді ж 
обґрунтування позиції сторони чи суду 
в процесі полягає не лише в згадуванні 
про таке рішення в судовому вердикті, 
а й детальному аналізі його застосо-
вуваності до конкретного випадку. Це 
має бути чітко та підставно мотивовано 
судом. Лише за вказаних умов викори-
стання рішення ЄСПЛ є виправданим. 
Якщо відповідна мотивація підтвер-
джує правову сторону провадження, 
про це обов’язково має бути зазначено 
в рішенні, і цей аргумент є досить важ-
ливим для усталеного поняття справед-
ливого судочинства. Коли ж рішення 
ЄСПЛ не має стосунку до предмета 
спору, суд мусить відкинути певне 
посилання як формальне та невідпо-
відне з належним обґрунтуванням.

З проведеного дослідження маємо 
зробити певні висновки. Одним із 
важливих завдань ЄСПЛ є допомога 
в демократизації законодавства та пра-
возастосування країн, які намагаються 
стати членом ЄС. Тому запровадження 
надійного механізму захисту права 
людини під час розгляду судових справ 
є необхідною умовою реформування 
законодавства України. На цей аспект 
звертає увагу ЄСПЛ, оскільки відсут-
ність зазначених юридичних гарантій 
становить «велику небезпеку» для вер-
ховенства права, коли в межах націо-
нальних правових систем трапляються 
серйозні порушення в здійсненні пра-
восуддя, щодо яких сторони в про-
вадженні не мають жодних національ-
них засобів захисту порушеного права. 
Важливість гарантії справедливого 
розгляду справ зумовила вироблення 
позиції ЄСПЛ щодо необхідності існу-
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вання в національному законодавстві 
спеціальних правових інструментів, 
за допомогою яких заявник міг би 
оскаржити зловживання під час прова-
дження у справі. На жаль, мусимо кон-
статувати, що відповідного юридичного 
механізму нині в Україні не існує, осо-
бливо в разі порушення права на спра-
ведливий суд Верховним Судом. Отже, 
кількість звернень до ЄСПЛ із часом 
лише зростатиме. 

Наукова стаття присвячена 
дослідженню актуального питан-
ня про основні засади, які гаранту-
ють справедливість національного 
судівництва. У роботі справедли-
вість судового рішення розглядати-
ся з позиції необхідності оцінювання 
застосовуваної правової норми на 
предмет її законності й моральності, 
дотримання необхідності винесення 
судового рішенням з урахуванням 
усіх матеріалів справи, неупередже-
ності суду та стійкості вердикту, 
що загалом гарантує стабільність 
правового статусу особи внаслідок 
його проголошення. Особливо наго-
лошується на ролі й значенні преце-
дентної практики ЄСПЛ як узірця 
для формування чесного правосуддя 
на теренах нашої держави. Будучи 
безпосередньо джерелом українсько-
го права, Конвенція та конкретні 
рішення Європейського суду покли-
кані шляхом їх застосування якраз 
вирішити проблеми нашого судів-
ництва щодо гарантування відпо-
відності вердиктів суду критеріям 
правової визначеності та справед-
ливості. Приділена окрема увага 
з’ясуванню співвідношення між пра-
вовими поняттями «справедливість» 
і «законність». Установлено, що 
українські суди часто невиправдано 
їх змішують або підміняють. У цьо-
му криється істотна методологічна 
похибка. Обстоюється позиція, за 
якою вирішальне значення в сенсі 
гарантування визначеності норми 
права має надаватися не буквально-
му її змісту, а якісним характерис-

тикам правових приписів, оскільки 
лише закономірне в позитивному пра-
ві законне та правомірне. Закон – то 
конкретна форма вираження права. 
Принцип справедливості закону роз-
глядається як сукупність вимог до 
організації та функціонування пра-
вової системи з метою забезпечення 
стабільного правового становища 
індивіда шляхом удосконалення про-
цесів правотворчості й правозасто-
сування. Саме такої позиції притри-
мується ЄСПЛ. Також розглянута 
проблематика справедливого розгля-
ду справи лише в суді, який побудова-
но на принципах рівноправності сто-
рін, незалежності й неупередженості 
суду. На конкретних прикладах із 
судової практики вивчені окремі 
аспекти цієї сторони здійснення пра-
восуддя, установлено, що в Україні 
існує велика проблема з незалежні-
стю судової влади. Надані конкрет-
ні практичні рекомендації стосовно 
подальшого поліпшення ситуації в 
досліджуваній царині. 

Ключові слова: справедливий суд, 
законність рішення, безсторонність 
суду.

Guyvan P. Legal factors that 
ensure the fairness of national 
enforcement

this scholarly article is devoted to 
the study of the pressing question of 
the basic principles that guarantee 
the justice of national judiciary. In 
the work, the fairness of the court's 
decision should be considered from the 
point of view of the need to evaluate the 
applicable legal norm for its legality 
and morality, compliance with the need 
to adjudicate taking into account all 
the case files, impartiality of the court 
and the stability of the verdict, which in 
general guarantees the stability of the 
legal status of the person as a result. 
Particular emphasis is placed on the 
role and importance of the case law of 
the European Court of Human Rights 
as a model for the formation of fair 
justice in the territory of our country. 
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Being directly the source of Ukrainian 
law, the Convention and the specific 
judgments of the European Court of 
Justice, intended by their application, 
just solve the problems of our judiciary 
in ensuring that the judgments of 
the court meet the criteria of legal 
certainty and fairness. Particular 
attention is paid to clarifying the 
relationship between the legal concepts 
of “justice” and “legality”. It is 
found that Ukrainian courts often 
unjustifiably mix or replace them. This 
is a significant methodological error. 
The paper argues that the decisive 
importance in the sense of guaranteeing 
the certainty of a rule of law should 
be given not by its literal content 
but by the qualitative characteristics 
of legal provisions. Because only 
natural in positive law is legal and 
legitimate. Law is a specific form of 
expression of law. The principle of the 
fairness of the law is seen as a set of 
requirements for the organization and 
functioning of the legal system in order 
to ensure a stable legal position of the 
individual by improving the processes 
of lawmaking and enforcement. This is 
the position of the ECtHR. The article 
also addresses the issue of a fair trial 
only in a court based on the principles 
of equality of parties, independence 
and impartiality of the court. Case 
studies have examined some aspects 
of this side of the administration of 
justice, and found that there is a major 
problem with the independence of the 
judiciary in Ukraine. Specific practical 
recommendations have been provided 
to further improve the situation in the 
area under study.

Key words: fair trial, lawfulness of 
the decision, impartiality of the court.
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ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ВІТЧИЗНЯНІ НАУКОВІ 
ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

Загальноприйнятою вважається 
думка, що держава є організацією полі-
тичної влади в суспільстві, завданням 
якої є макрорегулювання суспільних 
процесів і здійснення управління цими 
процесами за допомогою загально-
обов’язкових норм (правил) поведінки 
й механізму їх упровадження в життя 
[13, с. 37–40].

Основним шляхом розвитку держави 
в сучасних умовах є її трансформація 
в соціально-демократичну правову дер-
жаву, яка відображає волю більшості 
населення й реалізує права людини. 
Правова держава є необхідним кон-
ституційним атрибутом сучасної дер-
жави. Це держава, яка підпорядкована 
праву як вираженню свободи рівності 
та справедливості й у якій дії її орга-
нів влади та службових осіб здійсню-
ються на засадах відповідності законів, 
а також підконтрольності діяльності 
посадових осіб державної влади неза-
лежним судам [13, с. 37–40].

На сутність правової держави звер-
тали увагу численні вітчизняні вчені, 
серед них – В. Авер’янов, О. Бандурка, 
О. Бачеріков, В. Бевзенко, В. Галунько, 
Л. Глущенко, О. Дубенко, А. Іванищук, 
В. Кравчук, О. Кузьменко, Р. Кузьмін, 
О. Міщенко, С. Потапенко, А. Руденко, 
Я. Рябченко, М. Сорока, С. Стеценко, 
О. Умнова, Е. Швед, Н. Шевцова, 
О. Яцун та ін. Проте узагальнення 
наукових підходів до змісту поняття 
«правова держава» є необхідним дослі-
дженням в умовах розбудови громадян-
ського суспільства в Україні. 

Мета статті полягає в тому, щоб на 
основі філософії права, теорії права, 

норм законодавства узагальнити вітчиз-
няні наукові підходи до змісту поняття 
«правова держава».

Термін «правова держава» впро-
ваджено в теорію держави і права 
та конституційне право в Німеччині 
в XIX столітті (його першовживачем 
можна назвати фахівця в галузі адмі-
ністративного (тоді поліційного) права 
Р. фон Моля, 1832) [8]. Водночас саме 
поняття виникло набагато раніше 
в античній політичній філософії. 
Окремі ідеї правової держави (напри-
клад, ідея щодо обмеження державної 
влади законом) з’явилися вже в працях 
Платона й Аристотеля, які спиралися 
на поняття формальної правової дер-
жави [13, с. 37–40].

В історії розвитку теорії правової 
держави як самостійної цілісної науко-
вої доктрини виділяють низку етапів. 
1. Розроблення окремих фрагментар-
них положень теорії правової держави 
в політико-правовій думці Древньої Гре-
ції, Древнього Рима, у середні віки – 
до XVI століття – Протагор, Сократ, 
Платон, Аристотель, Полібій, Цице-
рон, Фома Аквінський, Мартін Лютер, 
Данте Аліг’єрі та ін.). 2. Обґрунту-
вання концептуальних положень теорії 
правової держави в Новий час, у період 
буржуазних революцій, у період зміни 
традиційних держав державами кон-
ституційними – XVI–XVIII століття 
(Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, І. Кант, 
Г.В.Ф. Гегель та ін.). 3. Становлення 
теорії правової держави як цілісної філо-
софської й політико-юридичної концеп-
ції. Розуміння «правової держави» як 
особливого стану державного устрою 

© П. Вовк, 2020
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затвердилося в німецькій літературі 
з державного права в першій половині 
XIX століття в працях К.Т. Велькера, 
Р. фон Моля, Ф.Ю. Шталя, Р. Гнайса, 
Л. Штайна та ін. 4. Розвиток теорії 
правової держави в другій половині 
XIX століття, у XX столітті. Сьогодні 
правова державність – невід’ємна 
належність західного політичного ладу, 
особливу значимість доктрині правової 
держави додає її закріплення на кон-
ституційному рівні. У Росії до револю-
ції 1917 року теорія правової держави 
розроблялася в працях А.С. Алексєєва, 
В.М. Гессена, С.А. Котляревського, 
П.І. Новогородцева, Н.І. Палієнко, 
М.А. Рейснера й деяких інших учених. 
У 20–30-х роках вона була заперечена 
як буржуазна й активно критикува-
лася в радянській науковій і навчальній 
юридичній літературі аж до кінця 80-х 
років [10, с. 328–336]. 

Отже, основи правової держави 
зароджувалися поступово, з форму-
ванням перших держав у світі, пое-
тапно видозмінюючись, розвиваючись 
у суспільних умовах.

Сучасна концепція правової держави 
може бути лише системою принципів 
(ознак), інститутів, що висловлюють 
демократичну ідею народного сувере-
нітету. Суверенітет народу означає, 
що лише народ – єдине джерело всієї 
влади; лише він має невідчужуване 
право визначати та змінювати форми 
державно-правового життя. Саме це 
й має бути відображено в конструкції 
сучасної правової держави. Правова 
держава, на думку Ю. Ведєрнікова, – 
це суверенна політико-територіальна 
організація влади, яка існує й функціо-
нує в громадянському демократичному 
суспільстві на підставі соціально-спра-
ведливого права й у якій на його 
основі реально забезпечується здійс-
нення прав, свобод, законних інтересів 
людини та громадянина, окремих груп 
людей і громадянського суспільства 
загалом, де держава й людина несуть 
взаємну відповідальність. Іншими сло-
вами, це держава, у якій юридичними 
засобами реально забезпечено макси-

мальне здійснення, охорона та захист 
основних прав і свобод людини 
[11, с. 103–105].

Отже, сучасний зміст поняття 
«правова держава» повинен вклю-
чати не лише чинні засади функціону-
вання органів влади, а й прогресивні 
напрями розвитку суспільних відносин 
зі справедливим, правовим і гуманним 
суспільним ладом у державі.

Як переконує В. Задорожна, пра-
вова держава – головний принцип 
політико-правового ладу держави, що 
характеризується особливим шано-
бливим ставленням до права, закону 
та норм, передбачених у документах 
цієї країни. Громадяни в правовій дер-
жаві мають бути висококультурними 
особами, які дотримуються закону 
й із відповідальністю ставляться до 
нього. Отже, в Україні як у суспіль-
ному, так і державному житті мають 
панувати закони. За статтею 8 Кон-
ституції України [4], у нашій державі 
визнається й діє принцип верховен-
ства права, проте іноді самі закони 
та норма є парадоксом, який супере-
чить сам собі. Урегулювання відносин 
між особою і державою здійснюється 
за принципом «особі дозволено чинити 
все, що прямо не заборонено зако-
ном», установлено взаємну відпові-
дальність особи і держави, громадянам 
має бути притаманна правова культура 
для володіння знаннями про закони 
й уміння використовувати їх сутність. 
Проте лише за формальними ознаками 
Україна характеризується принципом 
поділу влади, юридичною захищеністю 
особи, повсюдним виконанням зако-
нів і підзаконних нормативних актів. 
Тому можна говорити лише про певні 
загальні риси правової держави в умо-
вах сучасної України, адже не завжди 
реальне становище українських грома-
дян відповідає тому, що затверджено 
законами та підзаконними актами 
[2, с. 181–195].

О. Лебедєва згрупувала деякі пози-
ції вчених щодо поняття «правова дер-
жава», а саме [5, с. 203–205]: на думку 
В. Хропанюка, правова держава – це 
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така форма організації та діяльності 
державної влади, яка базується на вза-
ємовідносинах з індивідом і їх об’єднан-
нями на основі норм права [12, с. 80]; 
С. Комарова зазначає, що правова 
держава – це форма здійснення наро-
довладдя, політична організація грома-
дян, яка функціонує на основі права, 
інструмент захисту й забезпечення 
прав, свобод та обов’язків кожної 
особи [3, с. 89]; Н. Вітрук переконана, 
що правова держава – це організація 
та функціонування публічної (полі-
тичної) влади, а також її взаємовідно-
сини з індивідом на основі Конститу-
ції й законів згідно з вимогами права, 
суттєвим із яких є визнання та гаран-
тування прав і свобод людини та гро-
мадянина [6, с. 515]; на переконання 
О. Малько, правова держава – це орга-
нізація політичної влади, яка створює 
умови для найбільш повного забезпе-
чення прав і свобод людини та грома-
дянина, а також для найбільш послі-
довного зв’язку за допомогою права 
державної влади з метою недопущення 
зловживання [7, с. 254].

Сутність правової держави, як ува-
жає Л. Самофалов, полягає в тому, що 
законодавчі, виконавчі й судові органи 
тісно пов’язані із законом. Законода-
вець діє переважно на засадах перед-
бачення. Народну волю висловлюють 
шляхом парламентської демократії. 
Вона виявляється у формі загальнодо-
ступних законів. Органи, які покликані 
виконувати закони, повинні суворо 
їх дотримуватися. Правова держава 
покликана обслуговувати суспільство, 
відображати його інтереси й бути 
інструментом їх утілення в життя. 
Отже, формування правової держави 
передбачає утвердження панування 
закону в усіх сферах громадського 
життя, його верховенство серед інших 
нормативних актів, підпорядкування 
закону державними органами. У пра-
вовій державі закони покликані забез-
печувати права та свободи людини, 
її природні інтереси, установлювати 
єдність взаємних прав і відповідально-
сті держави й особи [9, с. 195–198].

В.Д. Бринцев установив, що пра-
вова держава – це теоретична і прак-
тична модель управління суспільством, 
у якому реалізація владних повнова-
жень органів держави й посадових осіб 
базується на демократичних принци-
пах, що забезпечують пріоритет прав 
і законних інтересів особистості, яка 
регламентується чіткою завершеною 
системою законодавства з утіленням 
у правозастосовній діяльності прин-
ципу верховенства права та здійсню-
ється на основі самостійності й неза-
лежності законодавчої та виконавчої 
(управлінської), судової функцій дер-
жави, побудованих із застосуванням 
механізмів взаємних стримувань і про-
тиваг [1, с. 25].

Отже, аналізуючи вітчизняні нау-
кові підходи до змісту поняття «пра-
вова держава», простежуємо як відсут-
ність єдиного змісту щодо наповнення 
цієї категорії, так і прогресуючу 
модернізацію цього поняття вітчизня-
ними вченими, що всебічно розширю-
ють сутність правової держави, урахо-
вуючи загальновідомі основи правової 
держави.

На наш погляд, правова держава 
як сучасна форма діяльності держав-
ної влади – це управлінсько-правова 
форма організації та діяльності публіч-
них органів влади й суспільства, цін-
ністю якої є людина, її життя, здо-
ров’я, честь, гідність недоторканність 
та інші права і свободи, що забезпе-
чуються через взаємопов’язану діяль-
ність усіх гілок влади на засадах вер-
ховенства права.

Мета статті полягає в тому, 
щоб на основі філософії права, тео-
рії права, норм законодавства уза-
гальнити вітчизняні наукові під-
ходи до змісту поняття «правова 
держава». У статті проаналізовано 
вітчизняні наукові підходи до змі-
сту поняття «правова держава». 
Установлено відсутність єдиного 
наукового змісту щодо наповнення 
цієї категорії, прогресуючу модерні-
зацію цього поняття вітчизняними 
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вченими, що всебічно розширюють 
сутність правової держави, урахо-
вуючи загальновідомі основи право-
вої держави. Визначено правову дер-
жаву як управлінсько-правову форму 
організації та діяльності публічних 
органів влади й суспільства, цінні-
стю якої є людина, її життя, здо-
ров’я, честь, гідність недоторкан-
ність та інші права і свободи, що 
забезпечуються через взаємопов’я-
зану діяльність усіх гілок влади на 
засадах верховенства права. Наго-
лошено, що сучасний зміст поняття 
«правова держава» повинен включа-
ти не лише чинні засади функціо-
нування органів влади, а й прогре-
сивні напрями розвитку суспільних 
відносин зі справедливим, правовим 
і гуманним суспільним ладом у дер-
жаві. З’ясовано, що в конструк-
ції сучасної правової держави має 
бути відображено таке: а) сучасна 
концепція правової держави може 
бути лише системою принципів 
(ознак), інститутів, що висловлю-
ють демократичну ідею народного 
суверенітету; б) суверенітет наро-
ду означає, що лише народ – єдине 
джерело всієї влади; лише він має 
невідчужуване право визначати та 
змінювати форми державно-право-
вого життя. З’ясовано, що Україна 
лише формальними ознаками харак-
теризується принципом поділу вла-
ди, юридичною захищеністю особи, 
повсюдним виконанням законів і 
підзаконних нормативних актів. 
Тому можна говорити лише про пев-
ні загальні риси правової держави 
в умовах сучасної України, адже не 
завжди реальне становище україн-
ських громадян відповідає тому, що 
затверджено законами та підзакон-
ними актами. Зроблено висновок, 
що вітчизняні наукові підходи до 
змісту поняття «правова держава» 
об’єднує відсутність єдиного змі-
сту щодо наповнення цієї катего-
рії, прогресуюча модернізація цього 
поняття вітчизняними вченими, що 
всебічно розширюють сутність пра-

вової держави, ураховуючи загаль-
новідомі основи правової держави. 

Ключові слова: адміністративне 
судочинство, адміністративний про-
цес, адміністративні суди, захист прав 
і свобод, парадигма, правова держава, 
принцип верховенства права, суб’єкти 
владних повноважень, теорія адміні-
стративного судочинства.

Vovk P. Legal state: domestic 
scientific approaches to the content 
of the concept

The purpose of the article is 
to generalize domestic scientific 
approaches to the content of the 
concept of “rule of law” on the basis of 
philosophy of law, theory of law, norms 
of legislation. The article identifies 
domestic scientific approaches 
to the content of the concept of 
“constitutional state”. It is established 
that there is no single scientific 
content to fill this category, as well as 
the progressive modernization of this 
concept by domestic scientists, who 
comprehensively expand the essence 
of the constitutional state, taking into 
account the well-known foundations 
of the rule of law. The constitutional 
state is defined as a managerial and 
legal form of organization and activity 
of public authorities and society, the 
value of which is a person, his life, 
health, dignity, inviolability and 
other rights and freedoms provided 
through interconnected activities of all 
branches of government principles of 
the rule of law. It is emphasized that 
the modern meaning of the concept of 
“rule of law” should include not only 
the existing principles of functioning 
of government, but also progressive 
directions of development of social 
relations with a fair, legal and humane 
social order in the state. It was found 
that the construction of the modern rule 
of law should reflect: a) the modern 
concept of the rule of law can only 
be a system of principles (features), 
institutions that express the democratic 
idea of people's sovereignty; b) the 
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sovereignty of the people means that 
only the people – the only source of all 
power; only he has the inalienable right 
to determine and change the forms of 
state and legal life. It was found that 
Ukraine is characterized only by formal 
features of the principle of separation 
of powers, legal protection of the 
individual, widespread compliance with 
laws and regulations. Therefore, we can 
only talk about certain general features 
of the rule of law in modern Ukraine, 
because not always the real situation of 
Ukrainian citizens corresponds to what 
is approved by laws and regulations. 
It is concluded that domestic scientific 
approaches to the content of the concept 
of “rule of law” are united by the lack 
of a single content to fill this category, 
and the progressive modernization of 
this concept by domestic scholars who 
comprehensively expand the rule of law. 

Key words: administrative courts, 
administrative justice, administrative 
process, constitutional state, paradigm, 
protection of rights and freedoms, 
subjects of authority, rule of law, theory 
of administrative justice.
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ФУНКЦІЇ ПРАВА: КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР

Багаторічна тривалість конститу-
ційної реформи в Україні привертає 
увагу до того факту, що важливим 
науковим завданням залишається 
її доктринальне забезпечення. Не 
є винятком і питання подальших твор-
чих розвідок у напрямі дослідження 
функцій галузі конституційного права 
загалом і їхнього зв’язку із функціями 
права зокрема.

Найбільш активно ці питання поки 
що досліджуються фахівцями з тео-
рії держави і права (відзначимо праці 
С.С. Алексєєва, М.І. Байтіна, В.М. Гор-
шеньова, О.В. Петришина, М.В. Цвіка 
та ін.). Фахівці з конституційного права 
порушують відповідні питання пере-
важно у наукових статтях (див. [1–3]).

Метою статті є аналіз можливо-
сті застосування розробок фахівців із 
теорії права щодо функцій права при 
дослідженні функцій галузі конститу-
ційного права.

Відомий зарубіжний вчений М. ван 
Хук сформулював, мабуть, найбільш 
лаконічне визначення поняття «функ-
ція права». Він зауважив, що це «впо-
рядкування суспільства» [4, с. 89].

М.І. Байтін запропонував уважати,  
що «функціями права є найбільш 
істотні напрями та сторони його 
впливу на суспільні відносини, в яких 
розкривається загальнолюдська і кла-
сова природа і соціальне призначення 
права» [5, c. 12]. У цьому визначенні, 
як і у багатьох інших, вже процито-
ваних у нашому дослідженні, йдеться 
про «вплив», а не про «регулювання». 
Однак у цитованій праці можна знайти 
аргументи на користь того, що М.І. Бай-
тін все ж таки надає більше переваги 

«регулюванню», ніж «впливу», коли 
йдеться про функції права.

По-перше, варто підкреслити, що 
М.І. Байтін визнає «першість» впливу 
за правовим регулюванням і визначає, 
що «вплив права ширший за обсягом 
і включає в себе правове регулювання, 
загальносоціальний, духовний, куль-
турний, виховний вплив, а правове 
регулювання становить основну, най-
важливішу частину правового впливу 
на суспільні відносини» [5, c. 12]. Вод-
ночас автор не наводить переконливих 
прикладів того, як саме здійснюється 
вплив права на суспільні відносини 
інакше, ніж через правове регулю-
вання. Слід підкреслити, що духовний 
вплив на суспільні відносини не нале-
жить до числа основних завдань права, 
«першість» у цьому разі мають релігійні 
норми та норми моралі. Аналогічне 
зауваження можна адресувати і куль-
турному, і виховному впливу права на 
суспільство, – такий вплив здійсню-
ється не правом, а переважно іншими 
видами соціальних норм. 

Для підтримки цього аргументу 
можна навести і позиції інших авторів:

– -В.М. Горшеньова щодо того, що 
проблема функцій права повинна відо-
бражати напрями правового регулю-
вання у вузькому і спеціально юридич-
ному значенні [6, с. 13];

– В.І. Щербини, котрий, «розкрива-
ючи сутність права через функції, <…> 
дійшов висновку, що оскільки основ-
ною і визначальною властивістю права 
є нормативність, то встановлення 
і реалізацію норм права треба розгля-
дати як прояв його сутності, саме як 
регулятора суспільних відносин, тобто 

© О. Сінькевич, 2020
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акценти необхідно робити на способі 
виявлення активності права» [7, с. 7].

Цікаво у цьому контексті, які саме 
функції права запропонував виокрем-
лювати М.І. Байтін. До їх числа він 
пропонує відносити:

– функції, за допомогою яких 
здійснюється позитивне регулювання 
(регулятивно-статичну, регулятив-
но-динамічну); 

– функцію, за допомогою якої здійс-
нюється негативне регулювання, – 
регулятивно-охоронну функцію.

Застосування прикметника «регуля-
тивний» у назві кожної класифікацій-
ної групи та кожного без винятку виду 
функцій права надає підстави ствер-
джувати, що М.І. Байтін розглядає 
функції права як напрями не впливу, 
а регулювання суспільних відносин 
(адже назви класифікаційних груп 
і назви конкретних функцій стосуються 
лише правового регулювання, а отже, 
не залишають «місця» для правового 
впливу).

М.І. Байтін охарактеризував наве-
дені вище функції права таким чином:

– «регулятивно-статична функція 
права спрямована на закріплення у від-
повідних нормах і правових інститутах 
того, що реально досягнуто і стано-
вить економічний, політичний, соціаль-
но-культурний фундамент суспільства 
і держави, їх подальшого розвитку;

– регулятивно-динамічна функція 
права спрямована на забезпечення 
процесу досягнення намічених завдань, 
певного запрограмованого результату. 
Тут вплив права відбивається на від-
носинах між людьми, що перебувають 
у русі, динаміці. Він націлений на роз-
виток, зміну і вдосконалення існуючих, 
а також виникнення нових суспільних 
відносин;

– регулятивно-охоронна функція 
спрямована на забезпечення нормаль-
ного здійснення регулятивно-статичної 
та регулятивно-динамічної функцій, охо-
рону від порушень права загалом. Від-
повідно, її змістом охоплюється попере-
дження і припинення злочинів та інших 
правопорушень, захист і відновлення 

порушеного права. Тим самим ця функ-
ція націлена також на витіснення і лік-
відацію віджилих, таких, які не відпо-
відають новим умовам, що суперечать 
закону, відносин» [5, c. 7–11].

Ознайомлення з тим, як М.І. Бай-
тін характеризує кожну з виокремле-
них ним функцій, надає підстави для 
висновку, що він фактично застосовує 
поняття «регулювання» та «вплив» як 
синоніми. Адже, говорячи про регуля-
тивно-динамічну функцію (про «регу-
лювання»), він конкретизує її зміст 
через поняття «вплив».

Застосовував поняття «вплив» щодо 
функцій права і відомий фахівець із 
теорії держави і права та з конститу-
ційного права В.Ф. Погорілко. На його 
думку, «функції права – це напрями 
або види впливу права на суспільні 
відносини, у яких виражається роль 
і призначення права у суспільстві 
й державі, його соціальна цінність 
і найважливіші риси» [8, с. 313]. Відо-
мий дослідник узагальнив найбільш 
популярні в юридичній літературі під-
ходи до визначення поняття «функція 
права». Слід погодитися з цим визна-
ченням, яке має інтегративний харак-
тер, адже традиційно «поняття функції 
права <…> в науковій літературі визна-
чається неоднозначно і суперечливо: 
або як соціальне призначення права, 
або як напрямок правового впливу на 
суспільні відносини, або як те й інше 
разом узяте» [9, с. 130].

Інтегративний характер визначення 
поняття «функції права», яке запропо-
нував В.Ф. Погорілко, можна пояснити 
за допомогою влучного узагальнення, 
проведеного Т.В. Кашаніною. Вона 
зауважила, що «у підсумку під функ-
цією права, правового регулювання 
розуміють або його соціальне призна-
чення, або напрямок правового впливу 
на суспільні відносини, або те й інше 
разом» [10, c. 262].

Вартим уваги у контексті дослі-
дження функцій галузі конститу-
ційного права є ще одне пояснення, 
сформульоване Т.В. Кашаніною: «Різні 
підходи до розуміння функцій право-
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вого регулювання дозволяють виділити 
дві групи функцій: соціальні і власне 
юридичні» [10, c. 263].

Екстраполюючи це твердження на 
функції галузі конституційного права, 
слід запропонувати:

– для угрупування соціальних 
функцій галузі адаптувати підхід, що 
є поширеним при класифікації функцій 
держави (залежно від сфери соціаль-
ного життя на політичні, економічні 
тощо);

– для угрупування власне юридич-
них функцій галузі адаптувати один із 
підходів, який пропонується фахівцями 
з теорії держави і права, для класифі-
кації функцій права.

Для розробки як першої, так і дру-
гої класифікації стане у нагоді теза про 
тісний зв’язок між функціями галузі 
конституційного права та принципами 
конституційного права.

Може здаватися, що принципи кон-
ституційного права не впливатимуть на 
угрупування функцій галузі конститу-
ційного права, для якого адаптувати-
меться підхід, що застосовується при 
класифікації функцій держави.

Однак слід погодитися з М.І. Бай-
тіним, котрий зазначив: «Принципи 
права – це вихідні, визначальні ідеї, 
положення, установки, які станов-
лять моральну й організаційну основу 
виникнення, розвитку і функціонування 
права. Принципи права є те, на чому 
ґрунтуються формування, динаміка 
і дія права, що дозволяє визначити при-
роду даного права як демократичного 
або, навпаки, тоталітарного» [5, c. 4]. 

Паралелі між принципами права зага-
лом (багато з яких є принципами кон-
ституційного права), функціями права 
(багато з яких відтворюються у функ-
ціях галузі конституційного права) 
та демократичним і недемократичним 
державним режимом надають підстави 
додати до пари «принципи права – функ-
ції права» ще й таку характеристику 
держави, як її функції. Отже, щодо 
функцій галузі конституційного права 
трикутник матиме вигляд, продемон-
стрований на рис. 1.

Переходячи до аналізу популярних 
у юридичній літератури з теорії дер-
жави і права класифікацій функцій 
права, які можна було б застосувати 
до угрупування функцій галузі консти-
туційного права України, слід заува-
жити таке.

На початку вже йшлося про один 
із підходів до класифікації функцій 
права, запропонований М.І. Байтіним 
(поділ функцій права на дві групи 
залежно від того, який вид регулю-
вання здійснюється – позитивний чи 
негативний, та угрупування за допо-
могою них регулятивно-статичної, 
регулятивно-динамічної та регулятив-
но-охоронної функцій). Варто заува-
жити, що у цитованій праці М.І. Бай-
тін визнає той факт, що кожна із трьох 
регулятивний функцій здебільшого 
проявляє свої ознаки в межах одної 
галузі права; автор згадує конститу-
ційне право у контексті регулятив-
но-статичної функції. Таким чином, на 
думку автора цієї класифікації, вона 
покликана охарактеризувати усі функ-

Рис. 1. Схема дедуктивного підходу до визначення  
та класифікації функцій галузі конституційного права України
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ції права національної системи права 
комплексно. Варто підкреслити, що 
саме з огляду на це навряд чи варто 
намагатися адаптувати цей класифіка-
ційний підхід до класифікації функцій 
галузі конституційного права.

Варто підкреслити, що поширене 
нині в юридичній науці поняття функ-
цій права як основних (головних) 
напрямів і видів цілеспрямованого 
впливу права на відповідні суспільні 
відносини не викликає заперечень 
щодо своєї конструкції та загалом 
узгоджується з етимологією слова 
«функція» (нагадаємо, що з латинської 
мови слово functio перекладається як 
«здійснення, виконання»). У науці кон-
ституційного права популярним зали-
шається визначення функцій цієї галузі 
права як «напрямів або видів впливу 
конституційного права на суспільні 
відносини» [11, с. 86]. Однак подібне 
розуміння функцій конституційного 
права не дає відповіді на запитання 
про їх цілі, мету, завдання та призна-
чення в механізмі конституційно-пра-
вового регулювання тощо.

Проблематику функцій права у кон-
тексті їхньої класифікації розглядав 
Т.М. Радько. Він зауважив, що «певною 
мірою умовно можна виділити дві групи 
критеріїв, що лежать в основі диферен-
ціації загальноправових функцій: вну-
трішні (знаходяться в рамках самого 
права) та зовнішні (знаходяться за 
його межами)» [12, с. 57]. Т.М. Радько 
є одним із небагатьох дослідників 
функцій права, який приділив значну 
увагу не просто аналізу одної чи кіль-
кох їхніх класифікацій, а запропонував 
авторську систему функцій права.

Доречно відзначити, що класифі-
кація функцій права, запропонована 
Т.М. Радьком, передбачає виокрем-
лення функцій права за зовнішніми 
критеріями (ці функції за назвою 
майже відтворюють назви внутрішніх 
функцій держав і за внутрішніми кри-
теріями. Виокремлені на підставі вну-
трішніх критеріїв функції Т.М. Радько 
пропонує уважати належними або до 
основних, або до неосновних функцій.

До числа основних функцій, 
виокремлених за внутрішніми кри-
теріями, він відносить регулятивну 
й охоронну.

До неосновних функцій, виокрем-
лених за внутрішніми критеріями, 
Т.М. Радько, з застереженням щодо 
того, що їхній перелік не є постійним, 
відносить компенсаційну, обмежувальну 
та поновлюючу функції [12, с. 58].

Регулятивна й охоронна функція, на 
думку Т.М. Радька:

– належать до числа основних 
у зв’язку з тим, що притаманні усім без 
винятку галузям національної правової 
системи;

– поділяються на підфункції у разі 
потреби.

Як і у процитованій вище праці 
М.І. Байтіна, Т.М. Радько виокремлює 
в межах регулятивної функції регу-
лятивну динамічну та регулятивну 
статичну підфункції. Він підкрес-
лює, що аналогічної думки – щодо 
того, що регулятивна функція права 
має дві підфункції, статичну та дина-
мічну, – дотримуються й інші відомі 
фахівці з теорії держави і права, 
у т. ч. С.С. Алексєєв [13, с. 192] 
(варто додати, що у частині найме-
нування підфункцій регулятивної 
функції Т.М. Радьку інколи бракує 
послідовності. Так, на с. 58 цитова-
ної праці він говорить про підфункції 
у шостому абзаці. А вже у сьомому 
абзаці він застосовує такий саме теза-
урус, як і М.І. Байтін, і говорить про 
«регулятивну статистичну функцію» 
[12, с. 58], а на наступній сторінці – 
про «регулятивну динамічну функцію» 
[12, с. 59]; до речі, аналогічне заува-
ження слід адресувати й авторським 
колективам деяких українських під-
ручників із теорії держави та права.

Наведена вище позиція щодо дета-
лізації регулятивної функції права 
у підфункціях є найбільш популяр-
ною в юридичній літературі, але не 
єдиною. Так, О.В. Лапшина погоджу-
ється із В.М. Карташовим, який про-
понує уважати, що «кожна функція 
права синтезує безліч однопорядкових 
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напрямків, складається з декількох 
підфункций. Функція – це найбільш 
загальний, провідний напрям впливу, 
в якому виражається сутність, місце, 
роль права у правовій системі суспіль-
ства. Підфункція показує в рамках 
певного напряму деякі особливі спе-
цифічні сторони впливу». В рамках 
правоохоронної функції, наприклад, 
він виділяє правозабезпечувальну, 
правопоновлювальну, превентивну, 
компенсаційну та каральну підфункції 
права [14, с. 30]. Однак цей перелік 
підфункцій регулятивної функції права 
значно менше поширений порівняно 
із запропонованим С.С. Алексєєвим 
і Т.М. Радьком.

Звернення до популярних україн-
ських підручників із теорії держави 
та права дозволяє резюмувати: аналізу-
ючи функції права, вчені виділяють охо-
ронну та регулятивну функції (у т. ч. 
регулятивну статичну та регулятивну 
динамічну). Загалом, майже жоден із 
фахівців – авторів навчально-методич-
них видань із цієї дисципліни не оминає 
увагою класифікацію функцій права на 
регулятивну й охоронну. Інколи автори 
деталізують цю класифікацію, інколи 
інтегрують її в авторські системи 
функцій права. Але навряд чи зараз 
є видання, у якому висвітлюються тео-
ретичні питання, пов’язані з угрупуван-
ням функцій права та не згадувалося 
б про регулятивну й охоронну функції. 
Виходячи з цього, навряд чи доцільно 
не застосовувати цю класифікацію при 
угрупуванні функцій галузі конститу-
ційного права.

Отже, одною з класифікацій функ-
цій права, яку доцільно запозичити для 
угрупування функцій галузі конститу-
ційного права України, є класифікація 
функцій права залежно від їх спеціаль-
но-юридичного характеру на регуля-
тивну й охоронну.

Враховуючи, що ця класифікація 
відображає функції, притаманні праву 
загалом, зрозуміло, що вони прита-
манні також і галузі конституційного 
права України. А тому доцільно реко-
мендувати не просто застосувати цю 

класифікацію при виокремленні функ-
цій галузі конституційного права, 
а звернутися до неї як до потенці-
ального елементу складної класифі-
кації функцій галузі конституційного 
права України. Аналізована класифі-
кація вказуватиме на різновид спеці-
ально-юридичної характеристики тієї 
чи іншої функції, притаманної галузі 
конституційного права. Отже, її кла-
сифікацію доцільно поєднати з однією 
чи кількома класифікаціями менш 
загального характеру, які будуть 
розкривати особливості, притаманні 
функціям саме галузі конституцій-
ного права.

У статті запропоновано: для 
угрупування соціальних функцій 
галузі адаптувати підхід, що є поши-
реним при класифікації функцій дер-
жави (залежно від сфери соціально-
го життя на політичні, економічні 
тощо); для угрупування власне юри-
дичних функцій галузі адаптувати 
один із підходів, який пропонується 
фахівцями з теорії держави і права 
для класифікації функцій права.

Звернення до популярних укра-
їнських підручників із теорії дер-
жави та права дозволяє резюму-
вати: аналізуючи функції права, 
вчені виділяють охоронну та регу-
лятивну функції (у т. ч. регуля-
тивну статичну та регулятивну 
динамічну). Загалом майже жоден 
із фахівців – авторів навчально-ме-
тодичних видань із цієї дисципліни 
не оминає увагу класифікацію функ-
цій права на регулятивну й охорон-
ну. Інколи автори деталізують цю 
класифікацію, інколи інтегрують її 
в авторські системи функцій пра-
ва. Але навряд чи зараз є видання, 
у якому висвітлюються теоретичні 
питання, пов’язані з угрупуванням 
функцій права та не згадувалося б 
про регулятивну й охоронну функції. 
Виходячи з цього, навряд чи доцільно 
не застосовувати цю класифікацію 
при угрупуванні функцій галузі кон-
ституційного права.
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Одною з класифікацій функцій 
права, яку доцільно запозичити для 
угрупування функцій галузі консти-
туційного права України, є класифі-
кація функцій права залежно від їх 
спеціально-юридичного характеру на 
регулятивну й охоронну.

Враховуючи, що ця класифіка-
ція відображає функції, притаманні 
праву загалом, зрозуміло, що вони 
притаманні також і галузі консти-
туційного права України. А тому 
доцільно рекомендувати не просто 
застосувати цю класифікацію при 
виокремленні функцій галузі консти-
туційного права, а й звернутися до 
неї як до потенціального елементу 
складної класифікації функцій галу-
зі конституційного права України. 
Аналізована класифікація вказувати-
ме на різновид спеціально-юридичної 
характеристики тієї чи іншої функ-
ції, притаманної галузі конституцій-
ного права. Отже, її класифікацію 
доцільно поєднати з однією чи кіль-
кома класифікаціями менш загально-
го характеру, які будуть розкривати 
особливості, притаманні функціям 
саме галузі конституційного права.

Ключові слова: конституційне 
право, конституційне право як галузь 
права, конституціоналізм, функції кон-
ституційного права, галузеві функції, 
функції права.

Sinkevych О. Functions of law: 
constitutional dimension

The article proposes: to group 
the approach that is common in 
the classification of state functions 
(depending on the sphere of social life 
into political, economic, etc.) with the 
social functions of the branch; to group 
the actual legal functions of the branch 
to adapt one of the approaches proposed 
by experts in the theory of state and 
law to classify the functions of law.

An appeal to popular Ukrainian 
textbooks on the theory of state and 
law allows to summarize: analyzing the 
functions of law, scientists distinguish 
between protective and regulatory 

functions (including regulatory static 
and regulatory dynamic). In general, 
almost none of the specialists – 
authors of educational and methodical 
publications in this discipline does not 
ignore the classification of the functions 
of the right to regulatory and security. 
Sometimes the authors detail this 
classification, sometimes they integrate 
it into the author’s systems of legal 
functions. But it is unlikely that there is 
now a publication that covers theoretical 
issues related to the grouping of legal 
functions, and does not mention the 
regulatory and protective functions. 
Based on this, it is hardly appropriate 
not to apply this classification when 
grouping the functions of the field of 
constitutional law.

One of the classifications of legal 
functions, which should be borrowed to 
group the functions of the constitutional 
law of Ukraine, is the classification 
of legal functions depending on their 
special legal nature into regulatory 
and protective.

Given that this classification 
reflects the functions inherent in law 
in general, it is clear that they are also 
inherent in the field of constitutional 
law of Ukraine. Therefore, it is 
advisable to recommend not just 
to apply this classification when 
distinguishing the functions of the 
branch of constitutional law, but to 
refer to it as a potential element of 
a complex classification of functions 
of the branch of constitutional law of 
Ukraine. The analyzed classification 
will indicate the kind of special legal 
characteristics of a function inherent in 
the branch of constitutional law. Thus, 
its classification should be combined 
with one or more classifications of a 
less general nature, which will reveal 
the features inherent in the functions of 
the branch of constitutional law.

Key words: constitutional law, 
constitutional law as a branch of 
law, constitutionalism, functions of 
constitutional law, branch functions, 
functions of law.
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Справедливість є фундаментом пра-
вової держави. Ще з часів римського 
права відомі такі юридичні афоризми: 
«lex iniusta non est lex» (несправедли-
вий закон не є законом), «justitia in suo 
cuique tribuendo cernitur» (справедли-
вість полягає у відплаті кожному по 
його заслугах). Саме справедливість 
є орієнтиром у правотворчій, право-
застосовній, правоохоронній та інших 
видах людської діяльності, є загально-
людською цінністю, основою прогре-
сивного розвитку держави та її інсти-
тутів [1, с. 206]. 

Постійне й системне вдосконалення 
кримінального процесуального зако-
нодавства вимагає однозначного розу-
мінні сутності та змісту справедливості 
як категорії кримінального процесу, 
адже чіткість і зрозумілість термінів, 
які вживаються в кримінальних проце-
суальних нормах, є запорукою досяг-
нення справедливості кримінального 
провадження. 

Справедливість у кримінальному 
процесі досліджували або через призму 
засад кримінального провадження, 
або як властивість судового рішення 
такі вчені: Н.Р. Бобечко, О.А. Кучин-
ська, Г.М. Мамка, В.В. Михайленко, 
О.Б. Прокопенко, М.А. Погорецький, 
Н.П. Сиза, О.С. Ткачук, В.М. Тертиш-
ник, О.Г. Шило. Утім сталого й загаль-
новизнаного підходу до визначення 
сутності справедливості як категорії 
кримінального процесуального права 
серед науковців не існує.

Метою статті є аналіз наукових під-
ходів до визначення сутності справед-
ливості та її нормативного закріплення 

як категорії кримінального процесу-
ального права, з’ясування змісту цього 
правового феномена.

Насамперед варто зауважити, що 
термін «справедливість» є вимогою до 
досить широко кола суспільних від-
носин та охоплює його різноманітні 
аспекти: характеристику людини, пра-
вової норми, певних процесів (юри-
дичних, економічних, соціальних). 
Зокрема, О.Б. Прокопенко відмічає, 
що, відповідно до двох вимірів соціаль-
ного буття (персонального та інститу-
ційного), можна виділити два поняття 
справедливості: а) справедливість як 
характерна риса особистості; б) спра-
ведливість, що стосується соціаль-
них інститутів (родина, господарство, 
школа), а також політична справедли-
вість, що стосується права, держави 
й політики [2, с. 9]. 

У філософських дослідженнях, як 
правило, виділяють формальну, зміс-
тову та процедурну справедливість. 
Так, О.А. Кучинська зазначає, що 
основна ідея формальної справедливо-
сті втілюється в принципі формальної 
рівності, що конкретизується у вимо-
гах рівності перед законом і судом, 
рівності прав, свобод та обов’язків 
людини. Змістова справедливість уті-
люється в принципі пропорційності, 
а тому вимагає пропорційності юри-
дичної відповідальності вчиненому 
правопорушенню. Процедурна спра-
ведливість виражається в додержанні 
процедурних правил, що спрямовані на 
забезпечення справедливості резуль-
тату, тієї чи іншої дії, незалежно від 
інших обставин [3].

© О. Бойко, 2020
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Разом із цим, як зауважує В.М. Тер-
тишник, у філософії права виділяють 
такі аспекти поняття «справедливість»: 
справедливість як рівність можливостей 
у реалізації своїх здібностей і захисту 
своїх прав і законних інтересів; спра-
ведливість розподільчу – справедливий 
розподіл благ, виходячи з потреб кож-
ної людини, юридичної рівності людини 
та з урахуванням її праці й заслуг 
перед суспільством і державою; спра-
ведливість відплатну – справедливість 
відповідальності за вчинені злочин чи 
правопорушення [4, с. 159]. 

Така багатоаспектність і масш-
табність сутності терміна «справед-
ливість» як загальнофілософської чи 
загальноправової категорії зумовила 
аналогічні підходи до тлумачення цієї 
категорії в галузевих правових науках, 
зокрема й у теорії кримінального про-
цесуального права. Так, Н.Р. Бобечко 
відмічає, що в доктрині кримінального 
процесу поняття «справедливість» 
уживається в чотирьох контекстних 
значеннях: як цінність кримінального 
провадження; як мета кримінального 
провадження; як засада криміналь-
ного провадження; як невід’ємний 
елемент змісту судового рішення, кри-
терій його правосудності й оцінювання 
ефективності й легітимності діяльності 
судової влади [5]. 

Ураховуючи вищенаведені твер-
дження науковців і здійснивши аналіз 
норм кримінального процесуального 
законодавства, можемо стверджувати, 
що в кримінальному процесі «спра-
ведливість» уживається в таких кон-
текстних значеннях: як мета, завдання 
кримінального провадження, як засада 
кримінального провадження, як суб’єк-
тивне право на справедливий судо-
вий розгляд, як вимога до судового 
рішення, як відповідність покарання, 
що призначається судом, як вимога до 
характеристики присяжного.

Як мета, завдання кримінального 
провадження. У процесуальній літе-
ратурі справедливість визнається як 
завданням, так і метою кримінального 
провадження. 

Так, Н.Р. Бобечко наголошує, що 
справедливість є правовим ідеалом кри-
мінального провадження та визначає 
мету правового регулювання криміналь-
них процесуальних відносин, орієнтує 
діяльність суб’єктів кримінального про-
вадження на досягнення певних зразків 
поведінки, слугує критерієм для оці-
нювання процесуальних рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів кримінальних 
процесуальних відносин [5]. 

На думку Г.М. Мамки, спра-
ведливість є завданням правосуддя 
в широкому значенні (не лише як 
діяльності суду), як реакція на неспра-
ведливість – учинення кримінального 
правопорушення [1, с. 208]. Варто зау-
важити, що в інших процесуальних 
галузях права, на відміну від Криміналь-
ного процесуального кодексу (далі – 
КПК) України, справедливість судового 
розгляду закріплена в процесуальних 
кодексах саме як завдання судочинства, 
зокрема в ст. 2 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України. 

Співвідношення між метою 
та завданням можемо знайти в пра-
цях В.М. Тертишника, де він відмічає, 
що мета – це уявна модель бажаного 
результату. Тому мета кримінального 
процесу – це захист громадян, юри-
дичних осіб і держави від злочинних 
посягань, забезпечення справедли-
вості кримінального провадження, 
а завдання – це те, що має бути зро-
блено для досягнення мети. Тому серед 
завдань кримінального процесу вчений 
називає й забезпечення справедливого 
правосуддя [4, с. 8]. 

Отже, справедливість криміналь-
ного провадження є як його метою, 
так і завданням, адже справедливість 
і є тим орієнтиром, задля досягнення 
якого розпочинається кримінальне 
провадження: щоб кожний, хто вчи-
нив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру 
своєї вини, жоден невинуватий не був 
обвинувачений або засуджений. Вод-
ночас завданням кримінального про-
вадження є дотримання справедливої 
процедури: щоб жодна особа не була 
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піддана необґрунтованому процесу-
альному примусу та щоб до кожного 
учасника кримінального провадження 
була застосована належна правова 
процедура. 

Як засада кримінального прова-
дження. У теорії кримінального про-
цесу серед науковців можна зустріти 
різні думки щодо того, чи є справед-
ливість засадою кримінального прова-
дження. Такі дискусії зумовлені тим, 
що ні ст. 129 Конституції України, ні 
Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів», ні ст. 7 КПК України не містять 
прямого легального закріплення прин-
ципу (засади) справедливості [1, с. 207].

Так, дійсно, у ст. 7 КПК України 
в загальному переліку засад справед-
ливість не виокремлена як засада кри-
мінального провадження. Але разом 
із цим у контексті засади «доступ до 
правосуддя та обов’язковість судових 
рішень», яка визначена в п. 14 ст. 7 і роз-
кривається в положеннях ст. 21 КПК 
України, закріплено, що «кожному 
гарантується право на справедливий 
розгляд та вирішення справи» [6]. Тобто 
в цій нормі в контексті засади доступу 
до правосуддя й обов’язковості судових 
рішень ідеться про гарантування права 
на справедливий судовий розгляд.

Проте така законодавча регламен-
тація не дає змоги зробити однозна-
чний висновок щодо нормативного 
закріплення справедливості як засади 
кримінального провадження, адже 
прямого текстуального закріплення 
ми не знайдемо в нормах криміналь-
ного процесуального закону. Разом 
із цим законодавець оперує терміном 
«засада справедливого судочинства» 
в ч. 2 ст. 550 КПК України, де визнача-
ються вимоги щодо допустимості дока-
зів, отриманих у результаті виконання 
дій, передбачених у запиті про міжна-
родне співробітництво [6].

Неналежне унормування спра-
ведливості як засади кримінального 
процесуального права зумовлює такі 
запитання: чи є вимога справедливості 
окремою засадою кримінального прова-
дження; якщо так, то де її місце в сис-

темі засад кримінального провадження; 
чи потребує вона окремого законодав-
чого закріплення?

Так, поширеною серед учених-про-
цесуалістів є думка, що, незважаючи на 
відсутність нормативного закріплення, 
справедливість є самостійною засадою 
кримінального провадження. Зокрема, 
В.М. Тертишник стверджує, що, окрім 
указаних у ст. 7 КПК України, до прин-
ципів кримінального процесу варто 
зарахувати в тому числі й справед-
ливість [4, с. 107–108]. Як зауважує 
О.А. Кучинська, принцип справедли-
вості в кримінальному процесі України 
виконує координувальну роль у системі 
українського законодавства. Він про-
ходить «червоною» смугою серед усіх 
принципів кримінального судочинства, 
визначає їх дію в конкретних умовах 
простору та часу [3]. 

Досить часто в наукових працях 
можемо зустріти ототожнення засад 
верховенства права та справедли-
вості. Так, О.С. Ткачук уважає, що 
право на справедливий судовий роз-
гляд є елементом принципу верховен-
ства права [7, с. 189].

Справедливість цілком обґрунтовано 
вважається загальноправовою засадою 
кримінального провадження. Загаль-
ноправові засади в кримінальному 
процесі одержують нове теоретичне 
осмислення, змістовне збагачення 
та юридичний розвиток, набувають 
суто процесуального змісту [4, с. 109] 
і мають свою специфіку залежно від 
особливостей кримінальних процесу-
альних відносин [8, с. 123]. Зокрема, 
специфікою справедливості в кримі-
нальному процесі є те, що вона має 
охоплювати єдність і процедурної (про-
цесуальної), і змістової (матеріальної) 
справедливості, а тому особливості дії 
загальноправових принципів під час 
кримінального провадження повинні 
мати нормативне закріплення.

Засада справедливості в кримі-
нальному провадженні тісно переплі-
тається з іншими його засадами. Так, 
В.В. Михайленко відмічає, що забез-
печення справедливості кримінального 
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провадження базується на дотриманні 
верховенства права, тоді як належна 
правова процедура, у процесі якої ця 
справедливість досягається, опирається 
на верховенство закону [9, с. 61–62]. 
Г.М. Мамка стверджує, що справед-
ливість за своєю загальноправовою 
сутністю збігається з принципом фор-
мальної рівності [8, с. 122] та близька 
до законності й навіть тісно пов’язана 
з нею, однак не тотожна їй, проявля-
ючи власний самостійний зміст і зна-
чення [1, с. 209–210]. 

Отже, загальноправовий принцип 
справедливості поширюється на кри-
мінальне процесуальне право, набу-
ваючи своєї специфіки, зумовленої 
особливостями кримінальних проце-
суальних правовідносин. Справедли-
вість є окремою та самодостатньою 
засадою кримінального провадження, 
тому, ураховуючи відсутність належ-
ної законодавчої регламентації вимоги 
справедливості кримінального прова-
дження та фундаментальне значення 
цієї категорії для кримінального судо-
чинства, підтримуємо вчених, які звер-
тають увагу на необхідність її унорму-
вання, присвятивши їй окрему норму 
в главі 2 КПК України. 

Як суб’єктивне право на справед-
ливий судовий розгляд. У нормах КПК 
України право на справедливий судовий 
розгляд текстуально закріплено в кон-
тексті врегулювання інших питань кри-
мінального провадження (ч. 1 ст. 21, 
ч. 5 ст. 474 КПК України). Утім право 
на справедливий судовий розгляд закрі-
плено в ст. 6 Європейської конвенції 
про захист прав і основоположних сво-
бод людини (далі – ЄКПЛ) та обґрунто-
вано визнається європейським стандар-
том забезпечення прав людини під час 
здійснення судочинства загалом і кри-
мінальних проваджень зокрема.

Стандарти судочинства, визначені 
в ЄКПЛ, відіграють важливу роль 
у вітчизняному правозастосуванні. 
Вони виконують функції виявлення 
й усунення прогалин і колізій кри-
мінального процесуального законо-
давства в частині забезпечення прав 

людини; орієнтування під час форму-
вання кримінального процесуального 
законодавства; установлення меж при-
мусового втручання державних органів 
у права людини в ході кримінального 
провадження; відновлення порушених 
прав людини у сфері кримінального 
судочинства [10, с. 8; 9, с. 46–47].

Варто зауважити, що право на спра-
ведливий судовий розгляд є комплек-
сним і багатоаспектним. Його зміст, як 
правило, розкривається за допомогою 
аналізу положень ст. 6 ЄКПЛ «Право 
на справедливий суд», яка складається 
з трьох частин, де в ч. 1 ст. 6 ЄКПЛ 
визначено загальні правила права на 
справедливий суд, у ч. 2 ст. 6 ЄКПЛ – 
презумпцію невинуватості як спеціальну 
гарантію кримінального судочинства, 
а в ч. 3 ст. 6 ЄКПЛ – специфічні гаран-
тії справедливості кримінального про-
вадження [9, с. 176–177].

Разом із цим Н.Р. Бобечко заува-
жує, що право на справедливий суд, 
закріплене в ст. 6 ЄКПЛ, не обмежу-
ється перерахованими в ній елемен-
тами. Ці елементи утворюють лише 
необхідний minimum minimorum, 
свого роду condition sine qua non, що 
не звільняє від обов’язку дотримання 
інших засад і гарантій, пов’язаних із 
поняттям «правосуддя». Європейський 
суд з прав людини поступово напов-
нює зміст права на справедливий суд 
новими положеннями, забезпечуючи 
гармонізацію засад судочинства [5].

Як вимога до судового рішення. 
У нормах КПК України, які регла-
ментують судові стадії кримінального 
провадження, термін «справедливість» 
уживається в контексті «справедли-
вого судового рішення» (ч. 3 ст. 337, 
ч. 1 ст. 410 КПК України). Зокрема, 
у ст. 410 КПК України передбачено, що 
неповним визнається судовий розгляд, 
під час якого залишилися недослідже-
ними обставини, з’ясування яких може 
мати істотне значення для ухвалення 
законного, обґрунтованого та справед-
ливого судового рішення. 

У наведеній нормі справедли-
вість уживається в контексті триє-
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диної вимога до судового рішення – 
законне, обґрунтоване та справедливе 
судове рішення, але це при тому, що 
в ч. 1 ст. 370 КПК України визначено, 
що судове рішення має бути закон-
ним, обґрунтованим і вмотивованим. 
І якщо в ст. 370 КПК України зако-
нодавець визначає критерії законно-
сті, обґрунтованості й умотивованості 
судового рішення, то щодо того, яке 
рішення варто вважати справедли-
вим і від чого варто відштовхуватися, 
визначаючи справедливість чи неспра-
ведливість судового рішення, законо-
давець не вказує.

Очевидно, що така позиція зумов-
лена масштабністю та багатоаспектні-
стю цього терміна, а також тим, що 
справедливість є морально-правовою 
категорією, яку неможливо чітко визна-
чити в нормативному акті. Уважаємо, 
що справедливість прийнятого рішення, 
як і справедливість проведення проце-
суальних дій, є складниками засади 
справедливості кримінального прова-
дження, адже справедливими мають 
бути як процесуальні рішення, так 
і процедури, на підставі яких прийняті 
ці рішення.

Як відповідність покарання, 
що призначається судом. Так, 
у ч. 1 ст. 414 КПК України вказано, 
що невідповідним ступеню тяж-
кості кримінального правопорушення 
та особі обвинуваченого визнається 
таке покарання, яке хоча й не вихо-
дить за межі, установлені відповід-
ною статтею (частиною статті) закону 
України про кримінальну відповідаль-
ність, але за своїм видом чи розміром 
є явно несправедливим через м’якість 
або через суворість [6]. Тобто в цьому 
разі законодавець термін «справедли-
вість/несправедливість» використо-
вує для характеристики визначеного 
судом покарання, яке хоча й прийняте 
в межах, установлених законом, але 
водночас не відповідає вимозі справед-
ливості (відповідності, об’єктивності).

Однак справедливість у криміналь-
ному провадженні не може бути обме-
жена призначенням покарання або зага-

лом питаннями кримінально-правового 
характеру. Справедливими мають бути 
й процедури, що застосовуються під час 
вирішення цих питань [1, с. 209]. 

Окрім цього, предметом криміналь-
ного процесуального регулювання 
є справедливість кримінальної про-
цесуальної форми, а не покарання, 
а запорукою призначення справедли-
вого покарання і є дотримання визна-
ченого законом порядку здійснення 
процесуальних дій і прийняття проце-
суальних рішень. 

Як вимога до характеристики 
присяжного. Так, у ч. 2 ст. 388 КПК 
України наведено текст присяги при-
сяжних: «Я (прізвище, ім’я по батькові), 
присягаю виконувати свої обов’язки 
чесно і неупереджено, брати до уваги 
лише досліджені в суді докази, при 
вирішенні питань керуватися законом, 
своїм внутрішнім переконанням і сові-
стю, як личить вільному громадянину 
і справедливій людині» [6]. Аналогічні 
положення є й у тексті присяги про-
фесійних суддів (ч. 1 ст. 57 Закону 
України «Про судоустрій та статус суд-
дів»). Утім у цьому разі термін «спра-
ведливість» стосується не характери-
стики кримінального провадження, 
а використовується в контексті мораль-
но-етичної характеристики особи судді 
чи присяжного – чесність, неупередже-
ність, об’єктивність. 

У кримінальному процесуальному 
законодавстві справедливість ужи-
вається в таких контекстних зна-
ченнях: як морально-етична вимога 
до характеристики особи, як вимога 
матеріального права (справедливість 
покарання, що призначається судом), 
як вимога до процесуальної форми 
(дотримання справедливої проце-
дури проведення процесуальних дій 
і прийняття процесуальних рішень). 
Справедливість як вимога до процесу-
альної форми також багатоаспектна: 
є метою (завданням) кримінального 
провадження, засадою кримінального 
провадження та процесуальним пра-
вом особи (право на справедливий 
судовий розгляд). 
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Стаття присвячена досліджен-
ню наукових підходів до визначення 
сутності справедливості та її нор-
мативного закріплення як категорії 
кримінального процесуального права.

З’ясовано, що у філософських 
дослідженнях виділяють формальну, 
змістову й процедурну справедли-
вість. У філософії права розрізняють 
справедливість як рівність можли-
востей, справедливість розподільчу 
та справедливість відплатну. У кри-
мінальному процесі справедливість 
уживається в таких контекстних 
значення: як мета (завдання) кри-
мінального провадження, як заса-
да кримінального провадження, як 
суб’єктивне право на справедливий 
судовий розгляд, як вимога до судо-
вого рішення, як відповідність пока-
рання, як вимога до характеристики 
присяжного.

Обґрунтовано, що справедливість 
кримінального провадження є як 
його метою, так і завданням. Спра-
ведливість є тим орієнтиром, задля 
досягнення якого розпочинається 
кримінальне провадження, а завдан-
ням кримінального провадження є 
дотримання справедливої процедури.

Визначено, що загальноправовий 
принцип справедливості поширю-
ється на кримінальне процесуальне 
право, набуваючи своєї специфіки, 
зумовленої особливостями кримі-
нальних процесуальних правовідно-
син. Справедливість є окремою та 
самодостатньою засадою криміналь-
ного провадження. 

Установлено, що предметом кри-
мінального процесуального регулю-
вання є справедливість кримінальної 
процесуальної форми, а не покарання. 

Обґрунтовано, що в криміналь-
ному процесуальному законодав-
стві справедливість уживається в 
таких значеннях: як морально-етич-
на вимога до характеристики осо-
би, як вимога матеріального пра-
ва (справедливість покарання, що 
призначається судом), як вимога до 
процесуальної форми (дотримання 

справедливої процедури проведення 
процесуальних дій і прийняття про-
цесуальних рішень). Справедливість 
як вимога до процесуальної форми 
також є багатоаспектною: є метою 
(завданням) кримінального прова-
дження, засадою кримінального про-
вадження та процесуальним правом 
особи (право на справедливий судо-
вий розгляд). 

Ключові слова: справедливість, за-
сада кримінального провадження, пра-
во на справедливий судовий розгляд, 
справедливе судове рішення, справед-
ливе покарання.

Boyko O. Fairness as a category 
of criminal procedural law

The article is devoted to the research 
of scientific approaches to defining the 
essence of fairness and its normative 
fixing as a category of criminal 
procedural law.

It is found that in philosophical 
studies distinguish formal, substan-
tive and procedural justice. In philos-
ophy of law distinguishes: fairness as 
equality of opportunity, fairness dis-
tributive and revengeful fairness. In 
criminal proceedings fairness is used 
in such contextual meanings: as the 
purpose (task) of criminal proceed-
ings, as the principle of criminal pro-
ceedings, as a subjective right to a 
fair trial, as a requirement to a judi-
cial decision, as an accordance of 
punishment, as a requirement to the 
characteristic of a jury.

It is substantiated that the fairness 
of criminal proceedings is both its 
purpose and its task. Fairness is that 
reference point, to achieve which 
criminal proceeding is initiated, and 
the task of criminal proceedings is to 
follow a fair procedure.

It is determined that the general law 
principle of fairness extends to criminal 
procedural law, taking on its own 
specificity, due to the peculiarities of 
criminal procedural relations. Fairness 
is a separate and self-sufficient 
principle of criminal proceedings.
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It is established that the subject of 
criminal procedural regulation is the 
fairness of the criminal procedural 
form, not punishment.

It is substantiated that in the 
criminal procedural legislation fairness 
is applied in the following meanings: 
as a moral and ethical requirement for 
the characteristics of a person, as a 
requirement of substantive law (justice 
of punishment appointed by a court), 
as a requirement to the procedural form 
(compliance with the fair procedure 
of processual actions and making 
procedural decisions). Fairness as a 
requirement to a procedural form is 
also multidimensional: it is the purpose 
(task) of criminal proceedings, the 
principle of criminal proceedings, and 
the procedural right of a person (right 
to a fair trial).

Key words: fairness, principle of 
criminal proceedings, right to a fair trial, 
fair court decision, fair punishment.
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ЩОДО ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ  
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ 
ТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, З МЕТОЮ 

ПОКРАЩЕННЯ ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Глобалізація світової економіки 
та розширення міжнародного співробіт-
ництва, розвиток транспортної галузі, 
системи транспортного забезпечення 
сприяють формуванню великих тран-
спортних організацій, і найважливішим 
фактором економічного розвитку стає 
інтеграція, здійснювана як на галузевому 
і регіональному, так і на міжгалузевому, 
міжрегіональному та міжнародному 
рівнях. Актуальність зумовлена вели-
ким значенням перевезень залізничним 
транспортом, недосконалістю правового 
регулювання відносин, пов’язаних із 
перевезеннями вантажів, багажу, пошти 
та пасажирів залізничним транспор-
том, відсутністю сучасних комплексних 
наукових досліджень із цієї теми. Нині 
існує необхідність визначення й одно-
значного розуміння базових понять 
перевезення транспортом, зокрема 
перевезення залізничним транспортом. 
ЦК України та ГК України внесли низку 
істотних новел у правове регулювання 
договірних зобов’язань у транспортній 
галузі, викликаних потребами сучасних 
реформ. На практиці виникає чимало 
труднощів у застосуванні положень ЦК 
і ГК України. Надзвичайну актуальність 
набуває проблема узгодження норм ЦК 
України та ГК України.

Теоретичну основу дослідження 
становлять наукові праці таких нау-

ковців, як С.С. Алексєєв, А.Г. Биков, 
Г.С. Гуревич, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, 
В.А. Єгіазаров, А.Д. Кейлін, Н.С. Кова-
левська, В.В. Луць, О.Л. Маковський, 
Я.І. Рапопорт, А.М. Рубін, Г.П. Саві - 
чев, О.М. Садіков, Є.О. Харито-
нов, М.Є. Ходунов, Я.М. Шевченко, 
Г.Ф. Шершеневич та ін.

Метою статті є науковий аналіз 
загальних положень законодавства 
України з метою визначення особли-
востей уніфікації законодавчого акта 
України, що регулює транспортні пере-
везення з метою покращення цивільної 
практики застосування відповідного 
законодавства.

Практика використання джерел 
транспортного права показала наяв-
ність у цій галузі ряду суттєвих недолі-
ків, які стосуються, зокрема, неповного 
обліку в них змін, що відбуваються 
у сфері надання транспортних послуг 
та економічного розвитку транспорт-
ної галузі, недоцільного відображення 
тенденції надання послуг транспортних 
перевезень на основі підприємницької 
діяльності, недостатнього забезпечення 
інтересів окремих сторін договірних 
відносин – пасажира, відправника, 
одержувача, захисту їх прав та інтере-
сів, непослідовності в підході до ролі 
планування при здійсненні транспорт-
них перевезень.

© Р. Сірко, 2020
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Так, якщо раніше автомобільні, 
залізничні та внутрішньоводні тран-
спорті статути містили спеціальні роз-
діли, присвячені плануванню переве-
зень, то нині у більшості транспортних 
законодавчих актах планування навіть 
не згадується. Планування й організа-
ція перевезення вантажів залишилося 
регламентованим на законодавчому 
рівні лише у розділі ІІІ Статуту Заліз-
ниць України, затвердженому Поста-
новою Кабінету міністрів України від 
06 квітня 1998 р. № 457. Однак сьогодні 
практично залишився механізм право-
вого регулювання, що ґрунтувався на 
застарілій ідеології імперативу, а це 
зумовлює наявність прогалин, неточ-
ностей і суперечностей у цивільному 
праві щодо транспортування залізнич-
ним транспортом.

Нині залізничний і автомобільний 
транспорт займають особливе місце 
в системі цивільного та господарського 
комплексу будь-якої країни і є найваж-
ливішими сферами суспільного вироб-
ництва. Будучи основою поділу праці 
в суспільстві, залізничний транспорт, 
як і інший транспорт, здійснює різнома-
нітний зв’язок між промисловістю і сіль-
ським господарством країни, між вироб-
ництвом і споживанням, між різними 
економічними районами [11, с. 31].

Виникнення відносин у сфері пере-
везення сягає давнини. За всіх часів 
для того, щоб отримати продукцію 
та різноманітні товари у власність 
або користування, які виготовляються 
в іншій місцевості, необхідно було їх 
перемістити з одного пункту в інший. 
Тому виправданим буде твердження 
про те, що перевезенням транспортом, 
зокрема залізничним, є процес пере-
міщення об’єктів матеріального світу 
з одного місця в інше за допомогою 
транспортних засобів.

Законодавство у сфері організа-
ції та здійснення залізничних переве-
зень, а також транспортної діяльності 
закріплює загальні правила здійснення 
перевезень, транспортної діяльності, 
загальні принципи господарювання 
у цій сфері, правовий статус тран-

спортних організацій і власників ван-
тажу, державних обмежень у сфері 
транспортної діяльності тощо.

ЦК України не дає визначення 
поняття перевезення транспортом, 
а лише посилається на те, що переве-
зення багажу, пасжирів, пошти, ван-
тажу транспортом здійснюється на під-
ставі договору перевезення (ст. 908 ЦК 
України). Водночас у ст. 306 ГК Укра-
їни міститься визначення поняття 
«перевезення вантажів», відповідно 
до чого перевезення вантажів визна-
чається як господарська діяльність, 
пов’язана з переміщенням продукції 
виробничо-технічного призначення 
та товарів народного споживання заліз-
ницями, автомобільними дорогами, вод-
ними та повітряними шляхами, а також 
транспортування продукції трубопро-
водами. У Законі України «Про тран-
спорт» також не міститься визначення 
поняття «перевезення транспортом».

У юридичній науці термін «переве-
зення транспортом» означає у загаль-
ному понятті «переміщення вантажів, 
багажу, пасажирів, вантажобагажу 
та пошти за допомогою транспортного 
засобу». Фахівці, серед яких слід виді-
лити О.П. Подцерковного [9, с. 261], 
характеризуючи відносини, пов’язані 
із транспортним перевезенням ванта-
жів, багажу, пасажирів, пошти, ванта-
жобагажу, відзначають одну головну 
особливість як галузі матеріального 
виробництва, яка полягає у наданні 
специфічних послуг – переміщення 
вантажів, багажу, пасажирів, пошти, 
вантажобагажу у просторі. Отже, пере-
везення здійснюється транспортними 
засобами, зокрема й залізничними 
транспортними засобами, на відповід-
них об’єктах і за їх допомогою.

Процес доставки вантажу з місця 
виготовлення до місця споживання 
включає виконання великого спектру 
дій в рамках системи руху вантажу, що 
визначається як: технічні засоби, кому-
нікації й облаштування всіх видів тран-
спорту; складське господарство; мате-
ріально-технічна база; облаштування 
транспортно-експедиторських компаній 
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для здійснення операцій по угрупо-
ванню, комплектації відправлень тощо; 
матеріально-технічна база лізингових 
компаній, що надають в оренду кон-
тейнери, вагони, пересувні платформи; 
технічні засоби інформаційно-управлін-
ських систем.

Поряд із цим ця система «охоплює 
сукупність технологічних, організацій-
них, правових, соціальних та інших 
відносин, що виникають у ході тран-
спортного, інформаційного та іншого 
забезпечення цивільно-господарських 
зв’язків».

Транспортне забезпечення є струк-
турним складником підприємницької 
діяльності. На думку О.П. Подцерков-
ного «транспортне забезпечення варто 
розглядати як систему, що представ-
ляє сукупність технічних, технологіч-
них елементів; економічних, комерцій-
но-правових, організаційних впливів; 
форм і методів управління транспорт-
ними операціями та процесами на 
всіх етапах і рівнях у сфері виробни-
цтва, споживання й обігу продукції, 
що забезпечує суспільне відтворення 
і раціональне функціонування еконо-
міки» [10, с. 315].

Транспортна діяльність не супро-
воджується створенням нових речей 
(предметів матеріального світу). Її цін-
ність в економічному ефекті, який ство-
рюється внаслідок переміщення ванта-
жів, багажу, пошти, вантажобагажу, 
до узгодженого місця. Тому відносини 
з перевезення залізничним транспор-
том виникають за наявності потреби 
у територіальному переміщенні ванта-
жів, пасажирів, багажу, пошти за допо-
могою залізничних транспортних засо-
бів [12, с. 19].

Відповідно до ст. 908 ЦК України, 
перевезення вантажів, багажу, паса-
жирів, пошти, здійснюють окремі види 
транспорту, тобто зокрема залізнич-
ний, автомобільний, морський та вну-
трішній флот, авіаційний, інші види 
транспорту. Перевезення вантажів 
здійснюється транспортом, який у всіх 
своїх різновидах є частиною єдиної 
транспортної системи України.

Детальна регламентація переве-
зень транспортом в Україні здійсню-
ється за допомогою відповідних пра-
вил перевезень вантажів, пасажирів, 
пошти, багажу. Транспортне законо-
давство є найбільш кодифікованою 
галуззю законодавства, яке враховує 
правові особливості здійснення пере-
везень транспортом. Проте в Україні 
правове регулювання однорідних від-
носин, пов’язаних із перевезенням 
транспортом, здійснюється різними 
нормативно-правовими актами, що 
мають різну юридичну силу та містять 
різні положення щодо врегулювання 
аналогічних умов здійснення переве-
зень транспортом.

Отже, при неузгодженості тран-
спортного законодавства з ЦК і ГК 
України виникають спори щодо здійс-
нення перевезення транспортом 
і неправильного застосування норм 
законодавства про транспорт.

Формуючи національне законодав-
ство, необхідно враховувати процеси 
світової економічної інтеграції. Збли-
ження законодавства проводиться на 
основі принципів рівності сторін, вза-
ємності, неухильного дотримання суве-
ренітету і національних інтересів.

Уніфікація і гармонізація україн-
ського законодавства в рамках реко-
діфікаціі як складники процесу посту-
пового зближення правових систем 
повинні мати характер скоординова-
ного, науково обґрунтованого і публічно 
взаємозбагачуваного, а не механічного 
запозичення і використання правових 
норм інших держав.

Так, враховуючи викладене, про-
понуємо такі визначення, які можна 
закріпити на законодавчому рівні при 
підготуванні законодавчого акта – 
«Транспортного кодексу України»:

1. Перевезення транспортними 
засобами – здійснення діяльності тран-
спортних організацій та окремих видів 
транспорту (залізничного, автомобіль-
ного, морського, річкового, авіаційного, 
трубопровідного тощо) щодо перемі-
щення багажу, вантажу, пасажирів, 
вантажобагажу, пошти, з місця від-
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правки до місця призначення залізни-
цями, автомобільними дорогами, вод-
ними та повітряними шляхами, а також 
транспортуванням трубопроводами за 
договором транпортування, відповідно 
до якого перевізник зобов’язується 
перемістити об’єкт перевезення з місця 
відправки до пункту призначення за 
певну плату за надання транспортних, 
перевізних послуг, а замовник тран-
спортного перевезення (відправник, 
користувач, отримувач) зобов’язується 
сплатити певну грошову суму за надану 
послугу перевезення транпортом.

2. Перевезення залізничним тран-
спортом – здійснення діяльності заліз-
ницею за договором перевезення щодо 
переміщення об’єктів транспортування 
по рейковим шляхам на колісних засо-
бах пересування, які через свої функ-
ціональні можливості дозволяють 
створювати величезні потяги для одно-
часного переміщення великої кількості 
об’єктів перевезення (багажу, вантажу, 
пасажирів, багажовантажу, пошти).

3. Перевезення автомобільним 
транспортом – здійснення діяльності 
транспортними організаціями й авто-
перевізниками за договором переве-
зення з метою переміщення вантажів, 
багажу, вантажобагажу, пошти, паса-
жирів сухопутними транспортними 
засобами безрейковими шляхами на 
короткі та великі відстанні від місця 
відправки до місця призначення.

4. Перевезення морським і річковим 
транспортом – здійснення діяльно-
сті морськими та внутрішньоводними 
організаціями щодо надання послуг за 
договором регулярного, нерегулярного, 
чартерного морського, річкового пере-
вевезння вантажів, багажу, вантажоба-
гажу, пошти, пасажирів сорським і річ-
ковим транспортом по водним шляхам 
між портами відправки та призначення.

5. Перевезення повітряним тран-
спортом – здійснення транспортної 
діяльності за договором надання послуг 
регулярного, нерегулярного, чартер-
ного повітряного перевезення багажу, 
вантажу, пасажирів, пошти повітря-
ним судном по визначеним повітряним 

маршрутам польотів між погодженими 
пунктами в повітряному просторі.

Таким чином, прийняття комплек-
сного законодавчого акта, який би регу-
лював діяльність усіх видів транспорту, 
зокрема «Транспортного кодексу Укра-
їни», призвело б до уніфікації термі-
нологічних визначень, рекодифікації 
нормативно-правових актів у сфері 
транспортної та цивільно-господар-
ської діяльності, покращення цивільної 
практики застосування законодавства, 
усунення суперечностей і дублювання 
правових приписів.

Глобалізація світової економіки 
та розширення міжнародного спів-
робітництва, розвиток транспорт-
ної галузі, системи транспортного 
забезпечення сприяють формуванню 
великих транспортних організацій, 
і найважливішим фактором еконо-
мічного розвитку стає інтеграція, 
здійснювана як на галузевому і регі-
ональному, так і на міжгалузевому, 
міжрегіональному та міжнародно-
му рівнях. Актуальність зумовле-
на великим значенням перевезень 
залізничним транспортом, недоско-
налістю правового регулювання від-
носин, пов’язаних із перевезеннями 
вантажів, багажу, пошти та паса-
жирів залізничним транспортом, і 
відсутністю сучасних комплексних 
наукових досліджень із цієї теми. 
Нині існує необхідність визначення 
й однозначного розуміння базових 
понять перевезення транспортом, 
зокрема залізничним. ЦК України та 
ГК України внесли низку істотних 
новел у правове регулювання дого-
вірних зобов’язань у транспортній 
галузі, викликаних потребами сучас-
них реформ. На практиці виникає 
чимало труднощів у застосуванні 
положень ЦК і ГК України. Надзви-
чайної актуальності набуває про-
блема узгодження норм ЦК України 
та ГК України.

Нині залізничний і автомобільний 
транспорт займають особливе місце 
в системі цивільного та господар-
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ського комплексу будь-якої країни і є 
найважливішими сферами суспільно-
го виробництва. За неузгодженості 
транспортного законодавства з ЦК 
та ГК України виникають спори щодо 
здійснення перевезення транспортом 
і неправильного застосування норм 
законодавства про транспорт.

Формуючи національне законо-
давство, необхідно враховувати 
процеси світової економічної інте-
грації. Зближення законодавства 
проводиться на основі принципів рів-
ності сторін, взаємності, неухиль-
ного дотримання суверенітету і 
національних інтересів. Уніфікація 
і гармонізація українського зако-
нодавства в рамках рекодіфікаціі 
як складники процесу поступового 
зближення правових систем повин-
ні мати характер скоординованого, 
науково обґрунтованого та публіч-
но взаємозбагачуваного, а не меха-
нічного запозичення і використання 
правових норм інших держав.

Таким чином, прийняття комп-
лексного законодавчого акта, який 
би регулював діяльність усіх видів 
транспорту, зокрема «Транспорт-
ного кодексу України», призвело б 
до уніфікації термінологічних визна-
чень, рекодифікації нормативно-пра-
вових актів у сфері транспортної 
та цивільно-господарської діяльно-
сті, покращення цивільної практики 
застосування законодавства, усу-
нення суперечностей і дублювання 
правових приписів.

Ключові слова: перевезення, за-
лізничний транспорт, відносини з пе-
ревезення залізничним транспортом, 
договір перевезення залізничним тран-
спортом, вантаж, багаж, пасажир.

Sirko R. Concerning the unifica-
tion of the legislative act of Ukraine 
regulating transport services in 
order to improve the civil practice 
of applying relevant legislation

The globalization of the world 
economy and the expansion of 
international cooperation, the 

development of the transport industry, 
transport systems, contribute to 
the formation of large transport 
organizations, with integration, carried 
out at the sectoral and regional, as 
well as at the sectoral, interregional 
and international levels, becoming the 
most important factor.The urgency 
is due to the high importance of rail 
transport, the lack of legal regulation 
of relations related to the carriage of 
goods, luggage, mail and passengers 
by rail, and the lack of up-to-date 
comprehensive scientific research on 
this topic. At present, there is a need to 
define and unambiguously understand 
the basic concepts of transportation, 
in particular, transportation by rail. 
The Central Committee of Ukraine 
and the Civil Code of Ukraine have 
introduced a number of significant 
innovations in the legal regulation of 
contractual obligations in the transport 
sector caused by the needs of modern 
reforms. In practice, accordingly, there 
are many difficulties in applying the 
provisions of the Central Committee 
and the Civil Code of Ukraine. The 
problem of harmonization of the norms 
of the Central Committee of Ukraine 
and the Civil Code of Ukraine becomes 
very urgent.

Today, rail and road transport 
occupy a special place in the system 
of civil and economic complex of any 
country and are the most important 
areas of social production. In case 
of inconsistency of the transport 
legislation with the Central Committee 
and the Civil Code of Ukraine, there are 
disputes concerning the implementation 
of transportation by transport and 
incorrect application of the rules of the 
legislation on transport.

In shaping national legislation, 
it is necessary to take into account 
the processes of world economic 
integration. The approximation of 
the laws is done on the basis of the 
principles of equality of the parties, 
reciprocity, strict observance of 
sovereignty and national interests. 
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The unification and harmonization 
of Ukrainian legislation within the 
framework of recodification as part of 
the process of gradual approximation 
of legal systems should have the 
character of coordinated, scientifically 
substantiated and publicly enriched 
development, rather than mechanical 
borrowing and use of legal norms of 
other states.

Thus, the adoption of a comprehensive 
legislative act that would regulate the 
activity of all modes of transport, in 
particular, the “Transport Code of 
Ukraine”, would lead to the unification 
of terminological definitions, the 
revision of legal acts in the field of 
transport and civil-economic activity, 
improvement of the civil practice 
of law enforcement, eliminating 
contradictions, and duplicating legal 
regulations.

Key words: transportation, rail 
transportation, recodification, rail 
transportation relations, rail charter, 
rail transportation contract, contractual 
liability, obligations, rail.
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Роль держави в регулюванні суспіль-
них відносин є незаперечною, від її 
ефективної політики залежить стан 
належного правового забезпечення, що 
потребує системного підходу. Наявні 
проблемні питання економічної неста-
більності поряд із бойовими діями на 
сході нашої держави, зі значною кіль-
кістю проявів корупційних правопо-
рушень і все більшими проявами пра-
вового нігілізму в суспільстві щодо 
запобігання і протидії корупції. Вирі-
шення наявних проблем організацій-
ного, правового та політичного харак-
теру потребує дослідження засад 
правової політики держави з необхідні-
стю розроблення науково-теоретичних 
положень і практичних рекомендацій. 

Теоретичним і практичним питан-
ням, пов’язаним із політикою дер-
жави у сфері запобігання й протидії 
корупції та вдосконаленням вітчизня-
ного антикорупційного законодавства, 
зокрема адміністративного, присвячено 
праці вчених у галузі адміністратив-
ного права, серед яких варто відмі-
тити таких як Д. Гудков, В. Іванюк, 
О. Клок, О. Панфілов, О. Світличний, 
Д. Сіренко, І. Сопілко та ін.

Метою статті є аналіз наявних про-
блем особливостей національної анти-
корупційної правової політики держави 
та розроблення науково-теоретичних 
положень і практичних рекоменда-
цій удосконалення політики держави 
у сфері боротьби з корупцією.

Запобігання і протидія корупції пере-
дусім залежать від ефективної політики 
держави, від якої повною мірою зале-
жить діяльність органів і їх посадових 
осіб, уповноважених забезпечити реа-

лізацію національної антикорупцій-
ної правової політики держави сфері 
запобігання і протидії корупції. Під 
державною антикорупційною політи-
кою Д. Заброда розуміє передбачений 
законами й підзаконними норматив-
но-правовими актами комплекс право-
вих, економічних, освітніх, виховних, 
організаційних та інших заходів, що 
формуються й реалізуються органами 
державної влади, місцевого самовряду-
вання та громадськістю з метою вияв-
лення, припинення фактів корупції, 
усунення детермінант, що її опосеред-
ковують, відновлення порушених прав 
і законних інтересів фізичних, юридич-
них осіб і держави [1, с. 103].

При цьому запобігання корупції 
в умовах суспільно-політичних тран-
сформацій визначально розуміється 
як складний адміністративно-правовий 
процес, що формалізується нормами 
права, реалізується через норми права 
й створює соціальне середовище уне-
можливлення корупційних дій у сфері 
публічного управління. Першочерго-
вого значення набуває необхідність на 
законодавчому рівні закріпити цілісний 
механізм протидії корупції та створити 
систему діяльності органів публічного 
управління, які будуть безпосередньо 
реалізовувати антикорупційні заходи 
[2, с. 95], а саму корупцію розглядають 
як соціально небезпечне явище, зміс-
том якого є система негативних погля-
дів, настанов і діянь службових осіб 
інститутів влади й управління, держав-
них і недержавних підприємств, орга-
нізацій та установ, політичних партій 
і громадських організацій, спрямованих 
на задоволення особистих, групових 
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або корпоративних інтересів шляхом 
використання свого службового стано-
вища, усупереч інтересам суспільства 
та держави [3, с. 16].

У Законі України «Про засади 
державної антикорупційної політики  
в Україні (Антикорупційна стратегія)  
на 2014–2017 роки» від 14.10.2014  
№ 1699-VII [4], зазначено, що розв’я-
зання проблеми корупції є одним із 
пріоритетів для українського суспіль-
ства на сьогоднішньому етапі розвитку 
держави. За даними досліджень, наве-
дених в Антикорупційній стратегії, 
саме корупція є однією з причин, що 
призвела до масових протестів в Укра-
їні наприкінці 2013 року – на початку 
2014 року. Згідно з результатами дослі-
дження, 36 відсотків українців були 
готові вийти на вулицю, протестуючи 
проти корупції. За результатами прове-
деного дослідження громадської думки, 
корупція вже входила до переліку най-
більших проблем населення й викли-
кала особливе занепокоєння в 47 відсо-
тків громадян. Українці вважають свою 
державу однією з найбільш корумпова-
них у світі.

Проте виконання завдань щодо реа-
лізації засад державної Антикорупцій-
ної стратегії не завершено в повному 
обсязі. За результатами аналізу вико-
нання зазначеної Антикорупційної стра-
тегії та Державної програми щодо реа-
лізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2015–2017 роки, затвер-
дженої Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.04.2015 № 265, вико-
нано лише дві третини передбачених 
заходів [5]. Частина заходів виконана 
не в повному обсязі. Причинами неви-
конання заходів, визначених засадами 
державної антикорупційної політики 
в Україні, є тривале становлення нових 
антикорупційних інститутів, недоліки 
законодавства з питань запобігання 
корупції та його застосування, відсут-
ність належного механізму моніторингу 
й оцінювання виконання зазначеної 
Антикорупційної стратегії та високий 
рівень толерантності суспільства до 

корупції, недостатній рівень прозоро-
сті діяльності органів державної влади 
й органів місцевого самоврядування.

На думку вчених, цілями антико-
рупційної політики в Україні має стати 
зниження рівня корупції та забезпе-
чення захисту прав і законних інтере-
сів громадян, суспільства й держави 
від загроз, пов’язаних із корупцією, за 
допомогою виконання таких завдань: 
запобігання корупційним правопору-
шенням; створення правового меха-
нізму, що перешкоджає підкупу осіб, 
які мають публічний статус; забезпе-
чення відповідальності за корупційні 
правопорушення в усіх випадках, 
прямо передбачених нормативними 
правовими актами; відшкодування 
шкоди, заподіяної корупційними пра-
вопорушеннями; моніторинг корупцій-
них факторів та ефективності заходів 
антикорупційної політики; формування 
антикорупційної суспільної свідомо-
сті; сприяння реалізації прав громадян 
та організацій на доступ до інформа-
ції про факти корупції й корупціогенні 
фактори, а також на їх вільне висвіт-
лення в засобах масової інформації; 
створення стимулів до заміщення дер-
жавних посад, посад державної й муні-
ципальної служб непідкупними осо-
бами [6, с. 242].

На думку Л. Зубкової, основною 
метою державної політики в галузі 
протидії корупції є створення ефек-
тивної системи запобігання і проти-
дії корупції, виявлення та подолання 
її соціальних передумов і наслід-
ків, викриття корупційних діянь, 
обов’язкової відповідальності винних. 
Успішна протидія корупції можлива 
за умови наявності належного анти-
корупційного законодавства, ефектив-
ного його застосування відповідними 
органами державної влади та коорди-
нованості, поінформованості громад-
ськості про здійснення заходів із запо-
бігання і протидії корупції, взаємодії 
інститутів громадянського суспільства 
з органами державної влади у сфері 
формування й реалізації державної 
антикорупційної політики, підтримки 
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антикорупційних заходів громадян-
ським суспільством [7, с. 34]. 

Саме на основі ієрархічної системи 
цілей має формуватися стратегія про-
тидії корупції, яка є важливим струк-
турним елементом антикорупційної 
політики. За відсутності стратегічних 
концептуальних ідей і цілей, принципів 
і пріоритетів, довгострокових загаль-
нодержавних програм, заснованих на 
глибокому науковому підґрунті, не 
може бути ніякої антикорупційної полі-
тики, а є лише її видимість. У межах 
стратегічних напрямів антикорупційної 
політики розвивається антикорупційна 
тактика, яка передбачає розроблення 
конкретних завдань і способів їх вико-
нання [8, с. 180].

Отже, ключовим призначенням 
антикорупційної державної політики 
є зменшення корупційних явищ і виявів 
шляхом формування та реалізації комп-
лексу спеціальних правотворчих, орга-
нізаційних, правоохоронних заходів. 
Проте сама категорія «політика» перед-
бачає ширший підхід до процесу визна-
чення системи заходів, необхідних для 
зменшення корупції [9, с. 31].

Водночас, незважаючи на те що 
Антикорупційна стратегія належно не 
виконана, повною мірою не реалізо-
вані її цілі, Антикорупційна стратегія 
визначала пріоритети й окреслювала 
загальне бачення державної політики 
у сфері запобігання і протидії корупції, 
слугувала подальшим орієнтиром ати-
корупційної політики держави. З кінця 
2017 року – терміну закінчення Анти-
корупційої стратегії, у нашій державі 
фактично відсутня політична анти-
корупційна воля держави подолання 
корупції. За відсутності нової Антико-
рупційної стратегії, відповідно, й упов-
новажені антикорупційні органи діють 
незлагоджено, а їх посадові особи, 
замість того щоб активно вести 
боротьбу з корупцією, усе частіше 
стають учасниками конфліктів, у яких 
задіяні різні політичні сили, що посла-
блює й без того не досить активну 
антикорупційну діяльність, водно-
час «корупційні прояви формуються 

в соціально неоднорідному просторі, 
який охоплює політичну, економічну 
й соціальну сфери сучасного суспіль-
ства» [10, с. 17].

Потрібно зазначити, що Закон 
України «Про запобігання корупції» 
від 14.10.2014 № 1700-VII визначає 
правові й організаційні засади функці-
онування системи запобігання корупції 
в Україні, зміст і порядок застосування 
превентивних антикорупційних меха-
нізмів, правила щодо усунення наслід-
ків корупційних правопорушень [11].

До визначальних правових ознак, 
які відрізняють цей орган від інших 
органів виконавчої влади, варто зара-
хувати його спеціальний статус; спе-
ціальний порядок формування складу; 
обмежений термін займання посади 
члена Національного агентства; спо-
соби прийняття владних рішень; специ-
фічні методи роботи [12, с. 17].

Згідно зі ст. 11 Закону України 
«Про запобігання корупції», до повно-
важень Національного агентства, 
зокрема, належать проведення аналізу 
стану запобігання та протидії коруп-
ції в Україні, діяльності державних 
органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у сфері запобігання 
і протидії корупції; статистичних 
даних, результатів досліджень та іншої 
інформації стосовно ситуації щодо 
корупції; розроблення проектів Анти-
корупційної стратегії та державної 
програми з її виконання, здійснення 
моніторингу, координації й оцінювання 
ефективності виконання Антикоруп-
ційної стратегії; підготовка та подання 
в установленому законом порядку до 
Кабінету Міністрів України проекту 
національної доповіді щодо реалізації 
засад антикорупційної політики; фор-
мування й реалізація антикорупційної 
політики, розроблення проектів нор-
мативно-правових актів із цих питань.

Указане свідчить, що законодавець 
саме на Національне агентство поклав 
обов’язок розробити проект Антикоруп-
ційної стратегії та державної програми 
з її виконання. Крім того, відповідно до 



47

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» від 27.02.2014 № 794-VII [13], 
діяльність Кабінету Міністрів України 
спрямовується на забезпечення інтере-
сів Українського народу шляхом вико-
нання Конституції та законів України, 
актів Президента України, а також 
Програми діяльності Кабінету Міні-
стрів України, схваленої Верховною 
Радою України, вирішення питань дер-
жавного управління у сфері економіки 
та фінансів, соціальної політики, праці 
й зайнятості, охорони здоров’я, освіти, 
науки, культури, спорту, туризму, 
охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки, при-
родокористування, правової політики, 
законності, забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина, запобігання 
і протидії корупції, розв’язання інших 
завдань внутрішньої й зовнішньої полі-
тики, цивільного захисту, національної 
безпеки та обороноздатності.

Одним зі способів реалізації такого 
обов’язку держави є розроблення 
й виконання державних цільових про-
грам боротьби зі злочинністю та коруп-
цією. Як ми вже зазначали, відповідаль-
ним за розроблення антикорупційної 
стратегії в Україні є Національне агент-
ство із запобігання корупції, яке зво-
лікало з розробленням і своєчасним 
поданням Проекту Закону про Антико-
рупційну стратегію Кабінету Міністрів 
України. Оскільки поряд із Верховною 
Радою України Президент України, 
Кабінет Міністрів України наділені пев-
ними повноваженнями у сфері проти-
дії корупції, утворюють і законодавчо 
визначають компетенцію і структуру 
суб’єктів публічного управління у сфері 
запобігання корупції [14, с. 231], ука-
зані суб’єкти мали спонукати посадо-
вих осіб Національного агентства й до 
своєчасного розроблення та подання 
на розгляд Кабінету Міністрів України 
Проекту Закону про Антикорупційну 
стратегію на 2018–2020 роки.

Розроблений Проект Закону 
про Антикорупційну стратегію на 
2018–2020 роки та Державну про-
граму з виконання Антикорупцій-

ної стратегії на 2018–2020 роки від 
26.04.2018 № 8324 [15] із запізненням 
подано Кабінетом Міністрів України до 
Верховної Ради України. 

Розглянувши вказаний Проект, 
Головне науково-консультативне управ-
ління Верховної Ради України, зокрема, 
дійшло висновку, що Проект передба-
чає величезну кількість заходів, сут-
ність яких полягає в запровадженні 
певних обмежень, посиленні чинних 
або запровадженні нових юридичних 
санкцій, вирішенні тих чи інших органі-
заційних питань. При цьому Проект не 
містить жодної згадки про заходи, які 
можна було б розглядати як запрова-
дження стимулів і створення належних 
умов для доброчесної поведінки потен-
ційних суб’єктів корупційних діянь. 
Тому проект загалом можна охаракте-
ризувати як такий, що не має комплек-
сного характеру й, по суті, є караль-
но-обмежувальним. З огляду на таку 
незбалансованість, виникає сумнів 
у можливості ефективної реалізації 
положень Проекту й досягнення тих 
цілей, які а ньому декларуються. Про-
ект передбачає прийняття великої кіль-
кості нових «антикорупційних» законів, 
що викликає певний подив, з огляду на 
те що протягом останніх років парла-
ментом, зокрема, й з ініціативи Уряду 
вже прийнято чимало законів, які пози-
ціонувалися як антикорупційні. Водно-
час Проект містить дуже мало приписів 
про проведення тих чи інших конкрет-
них організаційних, адміністративних 
заходів, які б спрямовувалися на усу-
нення тих чи інших умов або причин 
існування корупціогенних чинників. 
Отже, державі, замість реальної діяль-
ності з протидії корупції, фактично про-
понується обмежитися змінюванням 
законодавства [15].

У подальшому влада України нама-
галася презентувати Антикорупційну 
стратегію. Так, на той час заступник 
керівника Офісу нового Президента 
України В. Зеленського Р. Рябоша-
пка в липні 2019 року презентував 
Проект Закону України «Про засади 
державної антикорупційної політики 
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в Україні (Антикорупційна стратегія) 
на 2019–2023 роки», який розроблено 
не Національним агентством, як це 
передбачено нормами Закону України 
«Про запобігання корупції», а Центром 
політико-правових реформ. Не вдаю-
чись до аналізу неправомірності усу-
нення Національного агентства від роз-
роблення Антикорупційної стратегії, 
зазначимо, що й до цього часу Антико-
рупційна стратегія державної антико-
рупційної політики в Україні відсутня. 
Сподівання на те, що антикорупційну 
стратегію ухвалить уже нова Верхо-
вна Рада України, що буде слугувати 
базовим складником успішної проти-
дії корупційним проявам, так до цього 
часу й не справдилося. 

Отже, з урахуванням вищевикладе-
них міркувань можна дійти висновку, 
що сьогодні в Україні фактично від-
сутня ефективна стратегія запобігання 
і протидії корупції, яка б ураховувала 
гостроту наявної проблеми в державі. 
У зв’язку із зазначеним варто підкрес-
лити, що основні функції державної 
антикорупційної політики характеризу-
ють її як соціальне призначення й прак-
тичну цінність, яка може проявлятися 
в різноманітних функціях: ідеологічній, 
інформаційній, організаційній, виховній, 
попереджувальній, запобіжній, караль-
ній, що потребує прийняття основного 
програмного документа в антикоруп-
ційній сфері, який би визначив першо-
чергові заходи із запобігання і протидії 
корупції в Україні.

У статті досліджено держану 
політику у сфері запобігання і про-
тидії корупції в Україні. Протягом 
діяльності нашої держави питан-
ня запобігання і протидії корупції 
постійно обговорювалися в державі, 
до цього процесу залучалися науков-
ці, фахівці, представники правоохо-
ронних органів. Гостро системні 
явища корупції в нашій державі 
почали проявлятися на початку 
дев’яностих років минулого сто-
ліття, що спонукало державу до 
вжиття певних дій у цьому напря-

мі шляхом прийняття відповідних 
нормативно-правових актів. Пер-
шим таким правовим документом, 
спрямованим на подолання корупції 
в Україні, варто вважати Поста-
нову Верховної Ради України «Про 
невідкладні заходи щодо боротьби з 
організованою злочинністю і коруп-
цією» від 07.05.1993, якою передбача-
лося підготувати й унести на роз-
гляд Верховної Ради України низку 
проектів законів, спрямованих на 
протидію корупції й організованій 
злочинності. Незважаючи на те що 
цей документ був політико-право-
вим, він заклав підвалини подальшої 
правової політики держави у сфері 
боротьби з корупції.

Особливо гостро питання бороть-
би з корупції постало останніми 
роками, коли вона стала загрозою 
правам людини та громадянина, вер-
ховенству права й демократії, право-
порядку й соціальній справедливості, 
стала перешкодою сталому економіч-
ному розвитку суспільства, а також 
знижує інвестиційну привабливість 
України для інвесторів, заважає роз-
витку бізнесу, руйнує довіру до судо-
вої системи та правоохоронної сис-
теми. Про це свідчить обговорення 
цієї проблематики на шпальтах різ-
номанітних засобів масової інформа-
ції представниками різних професій, 
державними посадовцями, оскільки 
негативне ставлення суспільства 
до корупції стало одним із багатьох 
складників, що спонукають держа-
ву вживати різноманітних правових 
заходів щодо запобігання і протидії 
корупції в державі.

Водночас прийняття значної 
кількості законодавчих актів і ство-
рення відповідних структур у сфе-
рі запобігання і протидії корупції в 
державі поки свідчать, що сьогодні 
ефективна державна політика Укра-
їни у сфері запобігання корупції ще 
не вироблена, що потребує подаль-
ших наукових пошуків. 

Ключові слова: закони, засади, 
суспільство, право, удосконалення.
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Bashkatova V. State policy on 
prevention and anti-corruption in 
Ukraine

The article examines the state policy 
in the field of prevention and combating 
corruption in Ukraine. During the 
activity of our state, the issues of 
preventing and combating corruption 
were constantly discussed in the state, 
scientists, experts and representatives 
of law enforcement agencies were 
involved in this process. The acute 
systemic phenomena of corruption 
in our country began to manifest 
themselves in the early nineties of the 
last century, which prompted the state 
to take certain actions in this direction, 
by adopting appropriate legal acts. 
The first such legal document aimed 
at combating corruption in Ukraine 
should be considered the resolution of 
the Verkhovna Rada of Ukraine “On 
urgent measures to combat organized 
crime and corruption” of May 7, 
1993, which was supposed to prepare 
and submit to the Verkhovna Rada 
of Ukraine a number of draft laws, 
aimed at combating corruption and 
organized crime. Despite the fact that 
this document was political and legal, 
it laid the foundations for the further 
legal policy of the state in the fight 
against corruption.

Particularly acute anti-corruption 
issues have intensified in recent years, 
which has become a threat to human 
and citizen rights, the rule of law and 
democracy, law and order and social 
justice, has hindered the sustainable 
economic development of society, and 
reduces the investment attractiveness 
of Ukraine for investors, ruins investors 
confidence in the judiciary and law 
enforcement. This is evidenced by the 
discussion of this issue on the front pages 
of various mass media by representatives 
of different professions and public 
officials, since the negative attitude of 
society to corruption has become one of 
the many constituents that compels the 
state to take various legal measures to 
prevent and prevent corruption.

At the same time, the adoption of a 
large number of legislative acts and the 
establishment of appropriate structures 
in the field of preventing and combating 
corruption in the country, while showing 
that today effective state policy of 
Ukraine in the field of corruption has 
not yet been developed, which requires 
further scientific research.

Key words: laws, principles, society, 
law, improvements.
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РЕФОРМА СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Загострення санітарно-епідеміо-
логічної обстановки у світі у зв’язку 
з виникненням і поширенням нової хво-
роби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, буквально стало 
індикатором, завдяки якому країни по 
всьому світу змогли виявити слабкі 
сторони власних медичних систем, на 
жаль, ціною людського життя. Але, 
на відміну від України, всі інші дер-
жави вже мають прогресивну сучасну 
систему охорони здоров’я, тоді як наці-
ональна система протягом декількох 
років перебуває у процесі реформу-
вання, а тому є більш вразливою, адже 
швидше руйнується недобудова, аніж 
повноцінна збудована споруда. Екс-
тремальні події, пов’язані з надзвичай-
ними ситуаціями, також здатні виявити 
«недоліки» у процесі будівництва, які 
довгий час могли б залишатися непо-
міченими. Можна провести паралель із 
сучасною медичної реформою системи 
охорони здоров’я України: стрімке 
поширення хвороби, нагальна необхід-
ність у сучасному якісному медичному 
обладнанні, великій кількості компе-
тентного та кваліфікованого медич-
ного персоналу, насамперед лікарів, 
а також створення гідних і безпечних 
умов праці. Зазначене можемо зара-
хувати на користь того, що система 
охорони здоров’я України сьогодні 
тяжіє до «недобудованої споруди». Зі 
свого боку, це призвело до прискіпли-
вого аналізу заходів медичної реформи 
з боку фахівців у галузях медицини, 
права й управління, а це стало наслід-
ком ініціювання питання про припи-
нення медичної реформи, переривання 

її другого етапу. Водночас незалежно 
від й та етапу впровадження медичної 
реформи залишається ряд актуальних 
проблем організаційно-управлінського 
характеру, зволікання щодо вирішення 
яких може призвести до втрати цінних 
кадрів – лікарів-професіоналів із вели-
ким стажем роботи.

Питанням, пов’язаним із функці-
онуванням сфери охорони здоров’я, 
присвятили свої праці чимало вчених. 
Деякі науковці (наприклад, Д.О. Гомон 
[1], З.С. Гладун [2] і Ю.А. Козаченко [3]) 
розглядали систему охорони здоров’я 
крізь призму управлінської діяльності, 
визначаючи її організаційні засади. 
Більш детально медична реформа та її 
наслідки для сфери охорони здоров’я 
були розглянуті у працях: С.В. Книша 
(присвячена проблематиці виникнення 
та розвитку відносин у сфері охорони 
здоров’я) [4], Б.О. Логвиненко (розгля-
нуто теорію і практику публічного адмі-
ністрування сфери охорони здоров’я) 
[5], О.В. Солдатенко (висвітлено тему 
сучасного стану правового регулювання 
фінансування сфери охорони здоров’я) 
[6], В.І. Теремецького та ін. (вивчення 
основних теоретико-практичних про-
блем, що виникли при введенні дого-
вірного регулювання правовідносин 
між пацієнтом і лікувальним закладом 
у контексті впроваджуваної в Україні 
реформи системи охорони здоров’я) [7] 
тощо. Водночас продовження медичної 
реформи зумовлює виникнення нових 
проблем, зокрема правового характеру, 
які потребують аналізу та вирішення.

Мета статті полягає в аналізі акту-
альних управлінських рішень у сфері 

© Г. Муляр, 2020
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охорони здоров’я, моделюванні їх 
наслідків і встановленні відповідно-
сті положенням нормативно-правових 
актів, що регламентують процес реалі-
зації реформи у вказаній сфері, з метою 
виявлення проблем правового й управ-
лінського характеру, а також визна-
чення можливих шляхів їх вирішення.

Сьогодні у Верховній Раді Укра-
їни зареєстровано два законопроекти: 
проект Закону про визнання таким, 
який втратив чинність, Закону Укра-
їни «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення» 
від 27 лютого 2020 р. № 3130 (далі – 
Закон № 3130) [8] та Проект Поста-
нови про невідкладні заходи щодо недо-
пущення знищення системи охорони 
здоров’я України від 02 березня 2020 р. 
№ 3140 [9]. Фактично обидва наве-
дені документи є взаємовиключними, 
при ухваленні одного з яких актуальна 
медична реформа буде перервана, але 
з різними наслідками. Перший документ 
містить лише вказівку на необхідність 
визнання нечинним Закон № 3130 [10]. 
Водночас інший законопроект вигля-
дає більш ґрунтовно, оскільки містить 
основні стратегічні кроки: 1) посилення 
державного санітарно-епідеміологічного 
нагляду в країні – це стає особливо 
актуальним в умовах стрімкого поши-
рення хвороби COVID-19; 2) здійснення 
систематичного моніторингу за цінами 
на лікарські засоби та інші товари медич-
ного призначення, що може мати місце 
в умовах підвищення попиту на окремі 
їх групи у зв’язку з необхідністю тоталь-
ного захисту людей від коронавірусу 
SARS-CoV-2; 3) припинення другого 
етапу медичної реформи, визнавши неза-
довільними дії уряду в цьому напрямі; 4) 
відновлення роботи Державної санітар-
но-епідеміологічної служби України як 
спеціалізованого органу, який забезпе-
чує санітарно-епідеміологічне здоров’я 
населення; 5) підвищення заробітної 
плати медичним працівникам, котрі пра-
цюють у державних або комунальних 
закладах охорони здоров’я (вбачається 
раціональним управлінським рішен-
ням для заохочення та стимулювання 

роботи медичного персоналу за сьогод-
нішніх складних і нестабільних умов); 
6) припинення ліквідації та реорганізації 
закладів охорони здоров’я з метою недо-
пущення скорочення їх чисельності. 
Останній крок є актуальним і необхід-
ним на фоні розгортання пандемії, коли 
не тільки в Україні (наприклад, Києві 
[11] та Чернівцях [12]), а й у США [13], 
країнах Європи (насамперед Італії [14] 
та Іспанії [15]) не вистачає ані місць 
у лікарнях, ані медичного персоналу 
для надання допомоги хворим на коро-
навірус. Але в наведеному законопроекті 
не враховано низку важливих аспектів: 
по-перше, один етап реформи вже реа-
лізовано, а припинення наступних ета-
пів знищить вже отримані позитивні 
результати. Тому, найімовірніше, необ-
хідно говорити про перезавантаження 
медичної реформи зі збереженням вже 
досягнутих якісних цілей і оновленої 
мети – побудови стабільної медичної 
системи, готової до подолання будь-
яких загроз, навіть масового характеру; 
по-друге, сьогодні є нагальна потреба не 
лише у стимулюванні праці медичних 
працівників, а й у попередженні їх від-
току з національної сфери охорони здо-
ров’я; по-третє, налагодження прозорого 
та зрозумілого функціонування закладів 
місцевих закладів охорони здоров’я.

Викладене свідчить, що дотепер 
у органів державної влади, які є ключо-
вими суб’єктами забезпечення реформи 
сфери охорони здоров’я (Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України, 
Президент України та спеціалізований 
орган виконавчої влади – Міністерство 
охорони здоров’я України), немає єди-
ного системного бачення подальшого 
вдосконалення сфери охорони здоров’я, 
як і немає ґрунтовної нормативно-право-
вої бази її реалізації, на відміну, напри-
клад, від правоохоронної реформи, котра 
мала чітку дорожню карту, окреслену 
в Стратегії реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 рр., затверд-
жену указом Президента України від 
20 травня 2015 р. № 276/2015 [16], 
та Плані дій щодо реалізації положень 
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Стратегії реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 рр., затвердже-
ному постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 2015 р. № 864-р 
[17]. Наслідком цього є відсутність кон-
кретних управлінських дій, прийняття 
раціональних управлінських рішень, 
нерозуміння лікарів щодо формату пер-
спективної трудової діяльності, її умов 
та оплати праці. Все це у поєднанні із 
запровадженням електронної системи 
охорони здоров’я (eHealth), завдан-
ням якої є «забезпечення можливості 
використання пацієнтами електронних 
сервісів для реалізації їх прав за про-
грамою державних гарантій медичного 
обслуговування населення, автомати-
зація ведення обліку медичних послуг 
і управління медичною інформацією, 
запровадження електронного доку-
ментообігу у сфері медичного обслу-
говування населення за програмою 
медичних гарантій» [18] (п. 7 Порядку 
функціонування електронної системи 
охорони здоров’я, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
25 квітня 2018 р. № 411), неоднозначно 
сприймається як пацієнтами, так 
і медичними працівниками. Зокрема, 
обов’язок щодо внесення даних про 
пацієнтів, проведення прийомів, ліку-
вання та призначення лікарських засо-
бів в електронну систему охорони 
здоров’я (eHealth) покладається на 
самого лікаря. Сьогодні багато медич-
них працівників, котрі навіть про-
йшли відповідне навчання, об’єктивно 
не готові та не вважають доцільним 
вести таке документування, оскільки 
їхнє завдання – вилікувати пацієнтів, 
а не працювати з комп’ютером. На 
жаль, сучасна медична реформа абсо-
лютно не враховує людський фактор, 
зокрема те, що лікарі внаслідок свого 
віку та відсутності навичок роботи 
з комп’ютером не можуть оперативно 
вносити інформацію в таку систему 
під час прийому, враховуючи те, що на 
кожного пацієнта відводиться близько 
15 хвилин. Зауважимо, що заробітні 
плати медичних працівників не змі-

нилися, окрім оплати праці сімейних 
лікарів, яка підвищилася внаслідок 
реалізації першого етапу медичної 
реформи. Тому не дивно, що в Україні 
на початок року за офіційними даними 
Міністерства охорони здоров’я лікарів 
налічувалося лише 70% від необхідної 
кількості [19].

Таким чином, серед основних акту-
альних недоліків проведення медич-
ної реформи можна виокремити такі 
проблеми правового й управлінського 
характеру: 1) зволікання у прийнятті 
стратегічно важливого рішення щодо 
статусу медичної реформи в контексті її 
припинення, продовження чи перефор-
матування (оновлення); 2) відсутність 
ґрунтовної нормативно-правової бази 
здійснення подальших кроків реформу-
вання; 3) брак медичних кадрів у сис-
темі охорони здоров’я, зокрема через 
штучне ускладнення умов праці (на 
прикладі обов’язку наповнення даними 
програми eHealth); 4) необґрунтовано 
низька заробітна плата (порівняно із 
сімейними лікарями). Звичайно, це не 
всі проблеми, що деструктивно впли-
вають на систему охорони здоров’я, 
але це ті перешкоди, котрі паралізу-
ють оновлення сфери охорони здоров’я 
і, відповідно, потребують свого невід-
кладного вирішення.

Перша проблема має управлін-
ське підґрунтя і не може вважа-
тися правовою. Такими будуть лише 
наслідки прийнятого рішення щодо 
двох зазначених вище законопроектів 
про буквальне припинення подальшої 
реалізації медичної реформи. Аналіз 
обох законопроектів дозволяє ствер-
джувати, що вони обидва не можуть 
стати панацеєю від тієї несприятливої 
ситуації, яка склалася у сфері охорони 
здоров’я. Проект Закону про визнання 
таким, що втратив чинність, Закону 
№ 3130 [8] є кроком назад на шляху 
до створення європейських стандартів 
медичного обслуговування. Водночас 
автори проекту Постанови про невід-
кладні заходи щодо недопущення зни-
щення системи охорони здоров’я Укра-
їни від 02 березня 2020 р. № 3140 [9] 
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не врахували, що одночасно із припи-
ненням запровадження другого етапу 
медичної реформи необхідно виробити 
невідкладні заходи з метою стабілізації 
сфери охорони здоров’я, а потім розро-
бити нову стратегію про реформування 
системи охорони здоров’я та відповід-
ний план заходів і затвердити його на 
законодавчому рівні. На нашу думку, 
законодавча регламентація дорожньої 
карти такої реформи є обов’язковою 
умовою для успішного забезпечення 
проведення реформаційного процесу 
та попередження зловживання повно-
важеннями з боку органів державної 
влади та місцевого самоврядування 
чи систематичної зміни умов реформи 
та вказівок щодо її проведення.

Наступна проблема стосується фак-
тичної відсутності уніфікованої норма-
тивно-правової бази, яка регламентує 
забезпечення реалізації реформи сис-
теми охорона здоров’я. Йдеться не лише 
про створення Медичного кодексу, 
необхідність якого вже давно назріла, 
а про проведення у концептуальній 
послідовності медичної реформи. Вба-
чається, що саме відсутність відповід-
них стратегій і планів негативно позна-
чається на перебудові усієї медичної 
сфери, адже вирішення частини важли-
вих питань у цьому процесі покладено 
на заклади системи охорони здоров’я, 
тоді як вони повинні бути визначені 
централізовано на загальнодержавному 
рівні. Як приклад наведемо необхід-
ність державних і комунальних закла-
дів охорони здоров’я самостійно вирі-
шувати питання про вартість медичних 
послуг у межах кожного окремого 
закладу, окрім тих, вартість яких вста-
новлена Порядком реалізації програми 
державних гарантій медичного обслу-
говування населення у 2020 р., затвер-
дженим постановою Кабінету Міні-
стрів України від 05 лютого 2020 р. 
№ 65 [20]. За цих умов ціни на медичні 
процедури можуть суттєво відрізнятися 
не лише в різних регіонах, а навіть 
у межах одного міста, що суперечить 
конституційному принципу рівності 
громадян, які «мають рівні консти-

туційні права і свободи та є рівними 
перед законом» (ч. 1 ст. 24 Конституції 
України) [21] та спеціальному прин-
ципу сфери охорони здоров’я – «рів-
ноправності громадян, демократизму 
та загальнодоступності медичної допо-
моги та інших послуг у сфері охорони 
здоров’я» (п. 4 ч. 1 ст. 4 Основ законо-
давства України про охорону здоров’я) 
[22]. Отже, громадянам необхідно 
забезпечити рівні умови отримання 
медичної допомоги й обслуговування 
на всій території держави, шляхом про-
ведення уніфікованої державно полі-
тики в цьому напрямі та встановлення 
однакових тарифів на всі без винятку 
медичні процедури і послуги.

Наступною проблемою, яка потре-
бує термінового вирішення, є втрата 
медичних працівників внаслідок усклад-
нення умов їх праці через обов’язок 
одночасно з веденням прийому вно-
сити відповідні відомості про пацієнта 
та лікування у програму eHealth. Де 
факто лікарі взагалі не розуміють, 
чому вони повинні це робити, якщо 
їх навчали лікувати людей, а не пра-
цювати з комп’ютерами. Багатьом із 
досвідчених лікарів, які мають стаж 
роботи понад тридцять років, взагалі 
важко розібратися з цією програмою. 
Хоча ця вимога безпосередньо не 
пов’язана з уміннями і навичками пра-
цівника в медичній сфері, але її недо-
тримання може бути однією з підстав 
для визнання лікаря некваліфікованим. 
Більш того, на прийом пацієнта від-
ведена певна кількість часу, за який 
лікар повинен не лише провести ква-
ліфікований огляд пацієнта та призна-
чити лікування, а і внести відомості до 
відповідної електронної бази даних.

Прийому, який триває близько п’ят-
надцяти хвилин, об’єктивно може не 
вистачити для здійснення обох функцій 
лікування та інформаційно-технічного 
забезпечення. Більше того, немає жод-
них гарантій, що електронна програма 
буде працювати без збоїв. Водночас 
невнесення відомостей щодо лікування 
пацієнтів в eHealth є підставою вважати 
прийом лікаря завершеним, а отже, 
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відповідну оплату власної праці лікар 
не отримає. Окрім того, за таких умов 
лікар може не встигнути провести ква-
ліфікований огляд пацієнта. Вважаємо, 
що цю проблему необхідно вирішити 
шляхом ведення нових штатних оди-
ниць працівників у закладах системи 
охорони здоров’я, котрі будуть закрі-
плені за кожним кабінетом, а основним 
їх функціональним обов’язком перед-
бачити технічне супроводження при-
йомів лікарів і внесення відповідних 
відомостей до електронних баз даних, 
зокрема програми eHealth. Зі свого 
боку, це може створити для лікарів 
більш сприятливі умови праці, що 
у сукупності з підвищенням заробітної 
плати стане мотивацією для здійснення 
ними подальшої трудової діяльності. 
У такому разі доцільно доповнити 
п. 2 Порядку функціонування елек-
тронної системи охорони здоров’я, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 квітня 2018 р. 
№ 411 п. 11 такого змісту: «обслугову-
вач електронної системи охорони здо-
ров’я – це працівник закладу охорони 
здоров’я, до функціональних обов’яз-
ків якого віднесено технічне супрово-
дження прийому пацієнтів».

Підсумовуючи наведене, слід кон-
статувати, що сьогоднішній перехідний 
процес між першим і другим етапом 
реформи ускладнюється не лише пан-
демією у світі, а й відсутністю єдиного 
усталеного погляду на перспективний 
шлях розвитку сфери охорони здо-
ров’я у суб’єктів, які безпосередньо 
беруть участь у формуванні та реаліза-
ції державної політики в окресленому 
напрямі. За таких складних і неодно-
значних умов зволікання у прийнятті 
тих чи інших рішень щодо вдоскона-
лення національної системи охорони 
здоров’я може призвести до вкрай 
негативних наслідків, і взагалі її руйну-
вання. Водночас незалежно від змісту 
прийнятого управлінського рішення 
про зміну курсу реформи або її при-
пинення вже сьогодні необхідно звер-
нути увагу на прогалини та недоліки 
чинних нормативно-правових актів. 

Звичайно, визначені нами проблеми 
не є вичерпними, систематичні зміни 
у сфері охорони здоров’я є фактором, 
що зумовлює виникнення нових про-
блем і недоліків. Тому в перспективі 
необхідно приділити увагу наступним 
етапам реформування медичної сфери 
з метою оперативного виявлення нега-
тивних наслідків, їх упередження чи 
нівелювання.

У статті проаналізовано акту-
альні управлінські дії суб’єктів реа-
лізації реформи національної сфери 
охорони здоров’я, а також її статус 
і стан нормативно-правового забез-
печення. Акцентовано увагу на тому, 
що процес реформування ускладню-
ється не лише внутрішніми пробле-
мами в середині системи охорони 
здоров’я, а і зовнішніми факторами 
як от стрімке поширення хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, нагальна необхідність у 
сучасному якісному медичному облад-
нанні, брак медичних працівників, 
створення достойних та безпечних 
умов праці. Вказано, що в сукупнос-
ті ці та інші обставини призвели до 
прискіпливого аналізу заходів медич-
ної реформи з боку фахівців у галузях 
медицини, права та управління, що 
стало наслідком ініціювання питан-
ня про припинення медичної реформи, 
переривання її другого етапу. Під-
креслено, що незалежно від стату-
су та етапу впровадження медичної 
реформи залишається чимало акту-
альних проблем організаційного та 
правового характеру.

Серед основних актуальних недо-
ліків проведення медичної реформи 
виокремлено такі проблеми право-
вого та управлінського характеру: 
1) зволікання у прийнятті стра-
тегічно важливого рішення щодо 
статусу медичної реформи в кон-
тексті її припинення, продовження 
чи переформатування (оновлення); 
2) відсутність ґрунтовної норма-
тивно-правової бази здійснення 
подальших кроків реформування; 
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3) брак медичних кадрів у систе-
мі охорони здоров’я, зокрема через 
штучне ускладнення умов праці 
(на прикладі обов’язку наповнення 
даними програми eHealth); 4) необ-
ґрунтовано низька заробітна плата 
(порівняно із сімейними лікарями).

Констатовано, що незалежно від 
змісту прийнятого управлінського 
рішення про зміну курсу реформи 
або її припинення необхідно зверну-
ти увагу на прогалини та недоліки 
чинних нормативно-правових актів. 
Запропоновано шляхи усунення вка-
заних проблем і недоліків, зокрема 
шляхом внесення змін до окремих 
нормативно-правових актів, які 
регулюють функціонування сфери 
охорони здоров’я.

Ключові слова: реформа сфери 
охорони здоров’я, COVID-19, медичний 
персонал, медичні процедури, тарифи, 
електронна система охорони здоров’я, 
нормативно-правове забезпечення.

Muliar H. Health care sector’s 
reform: administrative aspect

The relevant management actions of 
the subjects implementing the reform of 
the national healthcare sector, as well 
as its status and the state of regulatory 
provision have been analyzed in the 
article. Particular attention has been 
focused on the fact that the reform 
process is complicated not only by 
internal problems of the healthcare 
system, but also by external factors 
such as: the rapid spread of COVID-19 
disease caused by SARS-CoV-2 corona 
virus, an urgent need for modern high-
quality medical equipment, a shortage 
of medical employees, creation of 
decent and safe working conditions. 
It has been indicated that, all these 
circumstances in the aggregate, led to a 
thorough analysis of the medical reform 
measures by specialists in the healthcare 
area, law and management sphere, 
which was the result of the initiation 
of terminating the medical reform, or 
rather, termination of its second stage. 
It has been emphasized that there is 

still a number of urgent problems of 
an organizational and legal nature 
regardless of the status and stage of 
implementing medical reform.

The author has distinguished the 
following main relevant shortcomings 
of the medical reform that have legal 
and managerial nature: 1) delay in 
making a strategically important 
decision regarding the status of medical 
reform in the context of its termination, 
extension or reformatting (updating) 
2) the lack of a sound regulatory base 
for the implementation of further reform 
steps; 3) the lack of medical staff in 
the healthcare system, in particular 
through the artificial complication of 
working conditions (for example, the 
obligation to fill in the data of the 
eHealth program) 4) unreasonably low 
wages (compared to family doctors).

It has been stated that regardless of 
the content of the adopted management 
decision to change the course of the 
reform or its cessation, it is necessary 
to pay attention to the gaps and 
shortcomings of the current regulatory 
acts. Therefore, the author has suggested 
the ways to eliminate these problems 
and shortcomings, in particular, by 
amending certain regulatory acts 
regulating the functioning of the 
healthcare sector.

Key words: health care sector’s 
reform, COVID-19, medical staff, medical 
procedures, tariffs, electronic health care 
system, regulatory provision.
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Сьогодні Українська держава, пере-
буваючи на шляху до євроінтеграції, 
з метою вдосконалення й уніфікації 
норм і положень інституту сімейного 
права в частині нормативно-правового 
регулювання припинення шлюбних 
правовідносин і їх класифікації вживає 
заходів щодо врахування сформованих 
європейськими органами стандартів 
і правових традицій.

Конституція України [1], ЦК Укра-
їни [3], СК України [2] містять у собі 
цілий перелік норм, спрямованих на 
захист прав і свобод осіб, які перебу-
вають у шлюбних правовідносинах, 
а також на регулювання правовідно-
син подружжя; осіб, котрі перебува-
ють у фактичних шлюбних відносинах 
(конкубінаті); осіб, які перебувають 
у релігійному шлюбі; осіб, що є цивіль-
ними партнерами, тощо, на принципах 
взаємоповаги особистих немайнових 
і майнових прав, які виникають після 
виникнення шлюбних правовідносин. 
Слід ураховувати, що соціально-еко-
номічні зміни, які відбулися в Україні, 
справили вирішальний вплив на розви-
ток шлюбних правовідносин [4].

Шлюбні правовідносини – це наслі-
док застосування норм сімейного зако-
нодавства до конкретних відносин 
у сфері шлюбу і сім’ї [5].

Шлюбні правовідносини є основою 
розвитку і становлення суспільства 

та регламентуються положеннями 
сімейного права. Однак, ураховуючи 
деякі зміни традиційної моделі соціаль-
ної поведінки людей у частині сімейних 
і шлюбних правовідносин, що відбу-
лися у деяких зарубіжних країнах, у т. 
ч. в окремих країнах-членах ЄС, акту-
альним сьогодні є дослідження класи-
фікації правових наслідків, які вини-
кають унаслідок припинення шлюбних 
правовідносин.

Шлюбні правовідносини, вступ 
у шлюб, припинення шлюбних право-
відносин, створення фактичних шлюб-
них відносин (конкубінату), релігій-
ний шлюб, цивільне партнерство тощо 
визначаються безліччю обставин полі-
тичного, ідеологічного й економічного 
змісту. Зростання числа припинень 
шлюбу, а також дедалі більше поши-
рення т. зв. фактичних шлюбів, тобто 
перебування фізичних осіб у конкубі-
наті, релігійному шлюбі й у стосунках 
як цивільні партнери, викликає обґрун-
товані побоювання у представників різ-
них суспільних наук.

Теоретичну основу дослідження ста-
новлять наукові праці таких правознав-
ців, як М.В. Антокольська, О.М. Бан-
дурка, О.Б. Безпалько, С.М. Братусь, 
Є.М. Ворожейкін, Д.В. Генкін, В.С. Го - 
пан чук, К.А. Граве, О.О. Єрошенко, 
Н.М. Єршова, І.В. Жилінкова, О.М. Калі-
тенко, В.М. Косак, Н.С. Кузнєцова, 
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К.Б. Левченко, В.В. Луць, Н.Ю. Мак-
симов, Р.П. Мананкова, В.П. Маслов, 
Г.П. Матвєєв, З.В. Ромовська, В.О. Ря-
сенцев, В.М. Самойленко, В.І. Семчик, 
Р.О. Сте фан чук, Є.А. Суханов, В.А. Тар - 
хова, Ю.К. Толстой, Є.О. Харито-
нов, К.Л. Цимбал, Ю.С. Червоний, 
Я.М. Шевченко та ін.

Метою статті є науковий аналіз, 
систематизація, оцінка, розробка прі-
оритетних напрямів сімейного права 
в галузі виникнення та припинення 
шлюбно-сімейних правовідносин, тео-
ретичних і практичних проблем, що 
виникають у сфері шлюбно-сімейних 
правовідносин.

З погляду юриспруденції достатньо 
актуальною є проблема забезпечення 
захисту прав та інтересів членів сім’ї 
у зв’язку з розірванням шлюбу і припи-
ненням шлюбних правовідносин.

Традиційно представники науки 
сімейного права досліджують питання 
розірвання шлюбу в тандемі із соці-
альними аспектами підстав і правових 
наслідків розлучення. Звісно ж, сьогодні 
є всі передумови й умови для зміни век-
тора наукових досліджень у цій пло-
щині, а саме для вивчення припинення 
шлюбних правовідносин як способу 
захисту сімейних прав громадян.

Зазвичай подружжя, котре при-
йняло рішення про розірвання 
шлюбу, сприймає це як суто приватне 
рішення, яке зачіпає тільки їхні інте-
реси [6, с. 31–41]. Однак є всі пере-
думови стверджувати, що припинення 
шлюбу взагалі та його розірвання як 
тільки одна з підстав припинення має 
не лише приватноправову, а й публіч-
но-правову природу.

Слід зазначити, що СК України 
передбачає певні заходи, спрямовані на 
забезпечення прав неповнолітніх дітей, 
батьки яких розривають шлюб [2; 5]. 
Однак зазначені заходи законодавець 
сформулював не досить коректно і не 
в повному обсязі, що зберігає високий 
ступінь теоретичного і практичного 
інтересу до їх дослідження.

Водночас законодавство не містить 
будь-яких гарантій захисту прав 

та інтересів інших осіб, які стали 
учасниками шлюбних правовідносин 
у зв’язку з укладенням шлюбу і, від-
повідно, втрачають або змінюють свій 
сімейно-правовий статус при припи-
ненні шлюбу.

Сучасне законодавство традиційно 
виходить із можливості застосування 
юрисдикційної та / чи неюрисдикцій-
ної форми захисту прав громадян, у т. 
ч. й у рамках шлюбних правовідносин. 
Також і застосування при розірванні 
шлюбу процедури медіації як форми 
врегулювання спорів, що виникають із 
сімейних правовідносин, слід розгля-
дати як особливу форму захисту прав 
подружжя.

Припинення шлюбу – це припи-
нення правовідносин між подружжям, 
зумовлене певними юридичними фак-
тами. Відповідно до ст. 104 СК Укра-
їни припинення шлюбу відбувається 
внаслідок: смерті одного з подружжя 
чи оголошення його померлим; розі-
рвання шлюбу.

У ст. 107 СК України передбачено 
підстави розірвання шлюбу в т. зв. 
«спрощеному порядку» – в органах 
РАЦС за заявою одного з подружжя, 
якщо другий із подружжя: визнаний 
безвісно відсутнім; визнаний недієз-
датним.

У цьому разі шлюб розривається 
незалежно від наявності між подруж-
жям майнового спору.

Шлюб уважається припиненим 
у день винесення відділом РАЦС від-
повідної постанови про розірвання 
шлюбу.

У сімейному законодавстві також 
введено поняття «фіктивне розірвання 
шлюбу», тобто це таке розірвання 
шлюбу органом РАЦС, яке подружжя 
здійснили не з метою припинення 
шлюбних правовідносин, а з іншою 
метою, наприклад, для одержання 
певної матеріальної вигоди обома чи 
одним із подружжя. Визнання розі-
рвання шлюбу фіктивним відбувається 
в судовому порядку.

Внаслідок розірвання шлюбу при-
пиняються особисті, а також май-
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нові правовідносини, що виникли між 
подружжям у шлюбі. Слід зазначити, 
що одні правовідносини припиняються 
одразу після розлучення, інші можуть 
бути збережені або за бажанням 
подружжя, або якщо це прямо перед-
бачено законом.

Із розірванням шлюбу подружжя 
втрачає й інші права, передбачені 
іншими галузями права: право на одер-
жання спадщини за законом після смерті 
одного з колишнього подружжя; право 
на пенсійне забезпечення у зв’язку із 
втратою подружжя на встановлених 
законом підставах.

Правові наслідки розірвання шлюбу 
слід відрізняти від правових наслідків 
визнання шлюбу недійсним. Недійсним 
визнається шлюб, укладений із пору-
шенням умов, установлених законом, 
а також фіктивний шлюб. Такий шлюб 
не породжує правових наслідків із 
моменту його укладення, за винятком 
випадків, передбачених у законі. Роз-
ривається ж тільки дійсний шлюб. Пра-
вові відносини, що їх породжує дійс-
ний шлюб, припиняються на майбутнє, 
а окремі з них продовжують існувати 
й після розірвання шлюбу.

Враховуючи вищезазначене, можна 
таким чином класифікувати правові 
наслідки, які виникають у зв’язку із 
припиненням шлюбу:

1. Правові наслідки немайнового 
характеру, що виникають: між подруж-
жям (повторний шлюб, поновлення 
шлюбу, зміна прізвища тощо); між 
подружжям і дітьми (з ким прожива-
тимуть діти після припинення шлюбу, 
можлива зміна прізвища дитини, 
участь батьків у вихованні дитини 
після припинення шлюбу тощо); між 
подружжям, дітьми та іншими особами 
(участь діда, баби, прабаби, прадіда 
у вихованні онуків, правнуків; можли-
вість спілкування братів, сестер, які 
проживають окремо, тощо).

2. Правові наслідки майнового харак-
теру: між подружжям (розподіл майна, 
аліментні відносини, спадкування); між 
подружжям і дітьми (розподіл майна, 
аліментні відносини, спадкування); між 

подружжям, дітьми та іншими особами 
(розподіл майна, спадкування).

Шлюб, проживання однією сім’єю 
без реєстрації шлюбу (зокрема пере-
бування у фактичних шлюбних від-
носинах) породжує безліч наслідків 
правового та морального характеру, 
що стосуються не лише колишнього 
подружжя, але і їхніх дітей, інших осіб, 
а також майна [7, с. 13].

Надана класифікація може застосо-
вуватися майже повністю і для інших 
осіб, котрі перебувають у фактичних 
шлюбних відносинах, за деяким винят-
ком. Наприклад, у інших осіб, які пере-
бували у шлюбних правовідносинах 
(наприклад, у фактичних шлюбних від-
носинах), не будуть виникати правові 
наслідки немайнового характеру, такі 
як: право на повторний шлюб, понов-
лення шлюбу, зміна прізвища тощо. 
Тобто для зазначених осіб у разі при-
пинення шлюбних правовідносин не 
будуть виникати ті правові наслідки 
немайнового характеру, що за своєю 
сутністю притаманні лише зареєстро-
ваному шлюбу.

Сфера шлюбних правовідносин 
у встановленні кожною державою 
в межах своєї юрисдикції власних пра-
вил регулювання однакових правовід-
носин є унікальною. Правові наслідки 
припинення шлюбних правовідносин 
складаються із припинення надалі 
особистих і майнових правовідносин, 
які існували між подружжям під час 
шлюбу, а також між іншими особами, 
котрі перебували у шлюбних правовід-
носинах (зокрема осіб, які перебувають 
у фактичних шлюбних відносинах). 
Одні правовідносини припиняються 
одразу після припинення шлюбу, інші 
можуть бути збережені або за бажан-
ням осіб, що перебувають у шлюб-
них правовідносинах (наприклад, 
збереження шлюбного прізвища – 
ст. 113 СК України [410]; виплата ком-
пенсації особі за розірвання шлюбу 
з ініціативи іншої особи відповідно до 
шлюбного договору – ст. 99 СК Укра-
їни), або внаслідок прямого встанов-
лення закону.
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Незважаючи на неабияке зна-
чення правових наслідків припинення 
шлюбних правовідносин, їхня класи-
фікація в цивілістичній літературі не 
наводилася.

У зв’язку з цим на підставі прове-
деного дослідження пропонується така 
класифікація правових наслідків при-
пинення шлюбних правовідносин із 
визначенням відповідних критеріїв для 
поділу, зокрема [8, с. 1310]:

1) Залежно від виду правовідно-
син, на які вони впливають, правові 
наслідки припинення шлюбних пра-
вовідносин поділяються на: а) правові 
наслідки припинення шлюбних право-
відносин майнового характеру; б) пра-
вові наслідки припинення шлюбних 
правовідносин немайнового характеру.

Слід зауважити, що реалізація осо-
бистих немайнових прав однією з осіб, 
яка перебуває в шлюбних правовід-
носинах, можлива лише за погоджен-
ням своїх дій з іншою особою, котра 
перебуває з нею у шлюбних правовід-
носинах (зокрема у шлюбі, фактичних 
шлюбних відносинах), і навіть з ураху-
ванням інтересів сім’ї загалом. У цьому 
разі, зокрема, йдеться про права й охо-
ронювані законом інтереси дітей, бать-
ків тощо.

2) Залежно від суб’єктів, на які 
поширюються зазначені правові 
наслідки, останні поділяються на: 
а) правові наслідки припинення шлюб-
них правовідносин, що виникають для 
подружжя; б) правові наслідки при-
пинення шлюбних правовідносин, які 
виникають для осіб, котрі перебува-
ють у фактичних шлюбних відноси-
нах; в) правові наслідки припинення 
подібних до шлюбних (квазішлюбних) 
правовідносин, які виникають для осіб, 
що перебувають у релігійному шлюбі; 
г) правові наслідки припинення подіб-
них до шлюбних (квазішлюбних) право-
відносин, які виникають для осіб, котрі 
перебувають у цивільному партнерстві; 
д) правові наслідки припинення шлюб-
них правовідносин, які виникають 
для інших осіб, котрі не перебувають 
у шлюбних правовідносинах.

3) Залежно від того, хто встановлює 
правові наслідки припинення шлюбних 
правовідносин, а також припинення 
квазішлюбних правовідносин, зазначені 
правові наслідки поділяються на: а) такі, 
які встановлюються судом; б) такі, що 
встановлюються законом; в) такі, які 
встановлюють учасники шлюбних пра-
вовідносин (подружжя; особи, котрі 
перебувають у фактичних шлюбних 
відносинах); г) правові наслідки при-
пинення квазішлюбних правовідносин, 
які встановлюють особи, котрі перебу-
вають у релігійному шлюбі та в цивіль-
ному партнерстві.

Вказані вище правові наслідки 
припинення шлюбних правовідносин 
можуть бути як установлені лише 
одним із зазначених учасників шлюб-
них правовідносин, так і такими, що 
встановлюються одночасно декількома 
учасниками, і можуть існувати в будь-
якому їх поєднанні.

4) Залежно від порядку встанов-
лення правові наслідки припинення 
шлюбних правовідносин можуть бути: 
а) такими, які встановлюються судом; 
б) такими, що встановлюються дер-
жавним органом РАЦС; в) такими, які 
встановлюють самі учасники шлюбних 
правовідносин.

5) Залежно від добровільності вста-
новлення правові наслідки припинення 
шлюбних правовідносин поділяються 
на: а) такі, які встановлюються добро-
вільно (наприклад, за згодою осіб, котрі 
перебувають у шлюбних правовідно-
синах; у т. ч. на підставі шлюбного 
договору чи іншого цивільно-правового 
договору тощо); б) такі, що встанов-
люються примусово (наприклад, суд 
вирішує питання про поділ спільного 
майна, сплату аліментів тощо).

6) Залежно від якості настання 
правових наслідків припинення шлюб-
них правовідносин вони можуть бути: 
а) позитивними правовими наслідками 
припинення шлюбних правовідносин 
(наприклад, право на укладення пов-
торного шлюбу; право на проживання 
в житловому приміщенні; залишення 
прізвища іншого з подружжя в разі 



62

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/1

розірвання шлюбу тощо); б) негатив-
ними правовими наслідками (напри-
клад, відсутність статусу особи, яка 
перебуває у шлюбних правовідносинах; 
обов’язок сплачувати аліменти; висе-
лення із житлового приміщення тощо).

Зазначені правові наслідки при-
пинення шлюбних правовідносин не 
завжди існують у суто позитивному 
або негативному значенні. Це зумов-
лено тим, що в деяких випадках пози-
тивні правові наслідки припинення 
шлюбних правовідносин, які настають 
у разі припинення шлюбних правовід-
носин, для одного з учасників зазна-
чених правовідносин є позитивними, 
а для іншого – виключно негативними. 
Наприклад, один із подружжя розгля-
дає право на одержання аліментів після 
розірвання шлюбу в порядку ст. 75 СК 
України як позитивний правовий наслі-
док припинення шлюбних правовідно-
син, тоді як для іншого з подружжя 
обов’язок сплачувати аліменти на 
утримання розглядається виключно як 
негативний [9, с. 311].

Водночас вищезазначене не виклю-
чає випадків, коли правові наслідки 
припинення шлюбних правовідносин 
є або лише позитивними для обох 
учасників шлюбних правовідносин 
(наприклад, кожен з учасників шлюб-
них правовідносин бажав припинення 
цих правовідносин, і тому право на 
укладення повторного шлюбу обидва 
учасники розглядатимуть лише пози-
тивно) та / чи є лише негативними 
для зазначених вище осіб (наприклад, 
поділ спільного майна обидва учасники 
шлюбних правовідносин можуть оці-
нювати одночасно однаково негативно; 
роздільне проживання одного з бать-
ків із дитиною також має негативний 
правовий наслідок припинення шлюб-
них правовідносин не лише для учас-
ників шлюбних правовідносин (у цьому 
разі – батьків), але й самої дитини).

Крім того, при розподілі майна між 
особами, які перебували в шлюбних пра-
вовідносинах (зокрема у шлюбі, фактич-
них шлюбних відносинах, а також у ква-
зішлюбних правовідносинах (зокрема 

релігійному шлюбі, цивільному партнер-
стві), можуть бути зачеплені інтереси 
інших осіб (членів сім’ї, родичів, інших 
осіб), котрим спірне майно належить 
також на праві спільної власності. При 
вирішенні спору в судовому порядку їхні 
майнові інтереси також мусять обов’яз-
ково враховуватися.

Таким чином, порівняльний аналіз 
правового регулювання немайнових 
і майнових правовідносин подружжя, 
яке перебуває в зареєстрованому 
шлюбі, та інших осіб, котрі перебува-
ють у шлюбних правовідносинах, доз-
воляє зробити висновок, що чоловік 
і жінка, які перебувають у зареєстрова-
ному шлюбі, мають більш чітко визна-
чений і більш універсально врегульова-
ний обов’язок морально і матеріально 
підтримувати один одного за будь-яких 
обставин (крім випадків, прямо передба-
чених законом). Водночас основні пра-
вові наслідки майнового і немайнового 
характеру, які виникають у подружжя 
у зв’язку із припиненням шлюбу, наста-
ють і для осіб, котрі перебувають у фак-
тичних шлюбних відносинах, релігій-
ному шлюбі та цивільному партнерстві.

Отже, сьогодні шлюбні правовідно-
сини є водночас явищем соціально-у-
загальненим та особисто-конкретним. 
Вони зазнають на собі дуже складний 
і суттєвий вплив правових і мораль-
них правил, у т. ч. й нетрадиційних 
моделей соціальної поведінки, етич-
них норм, законів тощо. Припинення 
шлюбних правовідносин є важливим 
процесом у житті багатьох людей, 
тому правильне вирішення виникаю-
чих проблем щодо його проведення 
впливатиме на колишнє подружжя, 
у фактичних шлюбних відносинах на 
їхніх неповнолітніх дітей, інших осіб 
і навіть на осіб (жінку і чоловіка), котрі 
перебували у квазішлюбних (подібних 
до шлюбних) правовідносинах, тобто 
релігійному шлюбі, а також на май-
нові та немайнові правовідносини неза-
лежно від того, яким чином відбулося 
припинення шлюбних або квазішлюб-
них правовідносин (наприклад, добро-
вільно чи примусово).
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Сьогодні Українська держава, 
перебуваючи на шляху до євроінте-
грації, з метою вдосконалення та 
уніфікації норм і положень інститу-
ту сімейного права в частині норма-
тивно-правового регулювання при-
пинення шлюбних правовідносин і 
їх класифікації вживає заходів щодо 
врахування сформованих європей-
ськими органами стандартів і пра-
вових традицій.

Конституція України, ЦК Укра-
їни, СК України містять у собі 
цілий перелік норм, спрямованих на 
захист прав і свобод осіб, які пере-
бувають у шлюбних правовідноси-
нах, а також на регулювання пра-
вовідносин подружжя; осіб, котрі 
перебувають у фактичних шлюбних 
відносинах (конкубінаті); осіб, які 
перебувають у релігійному шлюбі; 
осіб, що є цивільними партнерами, 
тощо, на принципах взаємоповаги 
особистих немайнових і майнових 
прав, які виникають після виникнен-
ня шлюбних правовідносин. Слід ура-
ховувати, що соціально-економічні 
зміни, які відбулися в Україні, спра-
вили вирішальний вплив на розвиток 
шлюбних правовідносин.

Шлюбні правовідносини – це 
наслідок застосування норм сімей-
ного законодавства до конкрет-
них відносин у сфері шлюбу і сім’ї. 
Шлюбні правовідносини є основою 
розвитку і становлення суспіль-
ства та регламентуються поло-
женнями сімейного права. Однак, 
ураховуючи деякі зміни традиційної 
моделі соціальної поведінки людей у 
частині сімейних і шлюбних пра-
вовідносин, що відбулися у деяких 
зарубіжних країнах, у т. ч. в окре-
мих країнах-членах ЄС, актуальним 
сьогодні є дослідження класифікації 
правових наслідків, які виникають 
унаслідок припинення шлюбних 
правовідносин.

Шлюбні правовідносини, вступ 
у шлюб, припинення шлюбних пра-
вовідносин, створення фактичних 
шлюбних відносин (конкубінату), 

релігійний шлюб, цивільне партнер-
ство тощо визначаються безліччю 
обставин політичного, ідеологічного 
й економічного змісту. Зростання 
числа припинення шлюбу, а також 
дедалі більше поширення т. зв. фак-
тичних шлюбів, тобто перебування 
фізичних осіб у конкубінаті, релігій-
ному шлюбі й у стосунках як цивіль-
ні партнери, викликає обґрунтовані 
побоювання у представників різних 
суспільних наук.

Ключові слова: шлюб, сім’я, сі-
мейні відносини, шлюбні відносини, 
дружина, чоловік, батьки, подружжя, 
припинення шлюбних відносин, цивіль-
не партнерство, наслідки припинення 
шлюбу.

Safonchik O. Concerning the ana-
lysis of family law for the purpose 
of classifying legal consequences by 
termination of marriage

Today, the Ukrainian state, while 
on the road to European integration, 
takes measures to take into account 
the standards and legal traditions 
established by the European bodies in 
order to improve and unify the rules and 
regulations of the family law institute 
in terms of the legal regulation of the 
termination of marital relations and 
their classification.

The Constitution of Ukraine, the 
Central Committee of Ukraine, and 
the Civil Code of Ukraine contain a 
whole list of norms aimed at protecting 
the rights and freedoms of persons 
in marital relationships, as well as 
regulating the legal relationship of 
spouses; persons who have actual 
marital relations (concubine); 
persons who are married; persons 
who are civil partners, etc., based on 
the principles of mutual respect for 
personal non-property and property 
rights that arise after marriage. 
It should be borne in mind that the 
socio-economic changes that have 
taken place in Ukraine have had a 
decisive impact on the development of 
marital relationships.
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Marriage is a consequence of the 
application of the rules of family law 
to specific relationships in the field of 
marriage and family. Marital relations 
are the basis for the development and 
formation of society and are governed by 
the provisions of family law. However, 
given some changes in the traditional 
model of social behavior of people in 
relation to family relationships and 
marriages that have taken place in 
some foreign countries, including in 
some EU Member States, it is relevant 
today to study the classification of 
legal consequences resulting from the 
termination of marriage.

Marriage, marriage, termination of 
marriage, creation of actual marital 
relations (concubine), religious 
marriage, civil partnership, etc. are 
determined by many circumstances of 
political, ideological and economic 
content. The increase in the number of 
marriage terminations, as well as the 
increasing spread of so-called actual 
marriages, that is, of individuals in 
concubines, religious marriages, and 
relationships as civilian partners, raises 
well-founded fears from representatives 
of the various social sciences.

Key words: marriage, family, 
family relations, marital relations, wife, 
husband, parents, spouses, dissolution of 
marriage, civil partnership, consequences 
of dissolution of marriage.
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СУТНІСТЬ І СУБ’ЄКТИ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

У правовій доктрині склалася ситу-
ація, за якої проблематиці суддівського 
розсуду приділяється значно більше 
уваги, ніж іншим суб’єктам, які можуть 
такий розсуд застосовувати. Очевидно, 
що такий інтерес з боку науковців має 
одразу декілька логічних пояснень. Як 
слушно зазначає Ю.В. Грачова, тільки 
судді наділені правом виносити вироки 
й призначати покарання, обирати його 
вид або розмір, а нерідко і те і інше 
одночасно. Також судді можуть не пого-
дитися з правовою оцінкою обставин 
справи, що була запропонована, напри-
клад, слідчим, та надати свою. Саме 
оцінка, надана суддею, матиме вирі-
шальне кримінально-правове значення. 
Одночасно з цим науковець зазначає, 
що термін «суддівський розсуд» є більш 
лаконічним, ніж «розсуд судді, слідчого 
та дізнавача», а тому саме таке фор-
мулювання є більш вживаним серед 
учених-правників [1, с. 116]. Деякою 
мірою позиція автора є цілком логіч-
ною, проте з окремими положеннями 
можна сперечатися.

Дійсно, саме на суд покладається 
обов’язок вирішення провадження по 
суті, і виключно суд може остаточно 
встановити винуватість чи невинува-
тість особи. Проте в цьому випадку 
необхідно зробити застереження щодо 
неправильності ототожнення оста-
точно характеру суддівського розсуду 
з розумінням того, що такий розсуд 
є головним у кримінальному процесі. 
Суб’єкти, уповноважені на застосу-
вання розсуду під час прийняття юри-
дично значущих рішень, застосовують 
його для виконання покладених на 

них завдань у тому обсязі, у якому 
це дозволено кримінальним процесу-
альним законодавством. Такий розсуд 
також може бути остаточним (напри-
клад, у випадку прийняття прокурором 
рішення про закриття кримінального 
провадження у зв’язку з відсутністю 
події або складу кримінального право-
порушення). Тому, розуміючи всю важ-
ливість кінцевих судових рішень, також 
необхідно пам’ятати, що розсуд інших 
суб’єктів кримінального процесу також 
досить суттєво впливає на результати 
кримінального провадження.

Разом із тим Ю.В. Грачова порушила 
важливе питання щодо правильності 
використання термінології в аналізі 
розсуду, що застосовується суддями. 
Автор вказує на існування двох подіб-
них понять – «суддівський розсуд» 
і «судовий розсуд» [1, с. 116]. Водночас 
зазначає, що поняття «судовий розсуд» 
має використовуватись у тих випадках, 
коли йдеться про розсуд суду як інсти-
туту судової влади. Проте в тих випад-
ках, коли мається на увазі та вкрай 
важлива частина судової діяльності, 
яка здійснюється тільки суддями, 
доцільним буде використання саме тер-
міну «суддівська влада» [1, с. 116]. 

Така позиція науковця має як сильні, 
так і слабкі сторони. Дійсно, право-
суддя (або ж судовий контроль) у кри-
мінальному процесі реалізується не 
інституціями, а окремими суб’єктами. 
Водночас неправильним вбачається 
твердження про те, що розсуд у кримі-
нальному процесі необхідно розглядати 
у відриві від тієї інституції, яка такий 
розсуд реалізовує. Судові рішення при-
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ймаються насамперед судом, що під-
креслює їхнє значення не лише для 
учасників окремого кримінального про-
вадження, а й для всієї правової сис-
теми з точки зору формування сталої 
правозастосовної практики. У зв’язку 
з цим можна констатувати наявність 
проблеми вибору правильного понятій-
ного апарату. Однак це не означає, що 
така проблема є критичною для аналізу 
розсуду в кримінальному процесі. 

Аналізуючи наукові роботи з цього 
питання, можна дійти висновку, що 
більшість науковців використовує тер-
мін «суддівський розсуд» [2; 3; 4], хоча 
є й виключення [5]. А.А. Хайдаров 
й О.А. Папкова є прибічниками позиції, 
відповідно до якої термін «суддівський 
розсуд» має застосовуватися відносно 
тих проваджень, які розглядаються 
одноособово, а «судовий» – у випадках 
колегіального розгляду кримінальної 
справи [6, с. 43; 7, с. 38]. З одного боку, 
такий підхід дасть можливість уніфіку-
вати різні точки зору й виробити єдину 
оптимальну стратегію застосування 
термінології в частині аналізу розсуду 
в праві. Однак по суті такий підхід цю 
проблему не вирішує. Дійсно, можна 
деякою мірою погодитися, що судо-
вий розсуд більше дотичний саме до 
колегіального розгляду провадження. 
Водночас варто пам’ятати, що колегія 
суддів – це не єдина інституція, а саме 
група з декількох суддів, які можуть 
як одноголосно приймати рішення, так 
і висловлювати окрему думку. Крім 
того, виокремлення двох різних термі-
нів не дозволяє встановити різницю між 
ними, яка обов’язково повинна бути.

Тому задля забезпечення уніфіко-
ваної термінології в правовій доктрині 
в дослідженні використовуватиметься 
поняття «суддівський розсуд». На суд-
дівський розсуд, до того ж, обов’язково 
впливають певні особистісні характери-
стики самих суддів, що не можна ігно-
рувати. Тому вести мову лише про роз-
суд судової установи буде некоректно.

Як уже було зазначено, у порів-
нянні з розсудом інших суб’єктів кри-
мінальних процесуальних відносин 

суддівському розсуду приділено й при-
діляється найбільше уваги з боку нау-
ковців. Однак такий факт не дає право 
стверджувати, що на доктринальному 
рівні були встановлені всі аспекти суд-
дівського розсуду. Навпаки, постійні 
публікації щодо питань суддівського 
розсуду є основним показником того, 
що ця проблема все ще актуальна на 
науковому рівні, і це, відповідно, під-
креслює її практичне значення. «Можна 
було б очікувати, що сьогодні, через пів 
століття після руху юристів-реалістів, 
феномен здійснення «суддівського роз-
суду» буде вивчений настільки повно, 
що буде заслуговувати не більше 
ніж на згадування мимохідь за підго-
товки до розгляду більш суперечли-
вих питань. Не тільки діяльність щодо 
здійснення суддівської правотворчості 
залишається таємничою, але й велика 
кількість людей як у середині, так 
і ззовні юридичного товариства став-
лять під сумнів законність її в будь-якій 
формі» [8], – таку думку суддя Едвардс 
(Edwards) проголосив понад тридцять 
років тому. Проте така позиція є акту-
альною й нині, а тому основні ознаки 
суддівського розсуду в кримінальному 
процесі все ще залишаються актуаль-
ною темою наукових досліджень.

Як зазначає М.І. Клеандров, «чітко 
вивірена формула розсуду судді не 
є та не може бути самоціллю. <…> 
у неї є сугубо прагматичний аспект, 
який дозволяє за об’єктивним кри-
терієм, якщо він буде вироблений, 
швидко та в більшості випадків об’єк-
тивно оцінити відношення судді до 
прийнятого рішення та проголошеного 
ним судового акту, а також об’єктивно 
оцінити – через оцінку такого акту – 
самого суддю з точки зору виконання 
ним функції правосуддя по справі» 
[9, с. 6]. Автор підкреслює, що вста-
новлення єдиної (або подібної) фор-
мули розсуду є неправильним, а тому 
в першу чергу має бути оцінено саме 
результат застосування такого розсуду, 
адже шляхом аналізу реалізації завдань 
кримінального провадження можна оці-
нити, чи були виконані завдання, які 
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покладалися на уповноважених суб’єк-
тів під час застосування розсуду.

Якщо аналізувати сутність самого 
розсуду в кримінальному процесі, то 
можна сформувати визначення, відпо-
відно до якого розсуд визначається як 
повноваження, яке полягає в прийнятті 
за допомогою інтелектуально-вольо-
вого механізму одного обов’язкового 
для виконання юридично значущого 
законного рішення з декількох запропо-
нованих кримінальним процесуальним 
законодавством альтернатив відповідно 
до обставин конкретного кримінального 
провадження з урахуванням засад кри-
мінального провадження, професійного 
досвіду правозастосовувача, судової 
та слідчої практики, моральних й етич-
них характеристиках суб’єкта правоза-
стосування задля найкращого забезпе-
чення приватних і публічних інтересів 
у кримінальному провадженні. Оче-
видно, що таке визначення стосується 
будь-якого розсуду в кримінальному 
процесі, а тому може бути застосованим 
і в разі реалізації такого повноваження 
судом. У найбільш широкому розумінні 
розсуд (у тому числі й суддівський) 
має тлумачитися як можливість обрати 
одну з декількох альтернатив, кожна 
з яких є законною. Проте незважаючи 
на подібність розсуду в кримінальному 
процесі незалежно від суб’єктів, які 
такий розсуд застосовують, стверджу-
вати про їхню повну ідентичність також 
неправильно. І в першу чергу йдеться 
про структуру відповідного розсуду.

Так, К.П. Єрмакова з метою кра-
щого розуміння особливостей реаліза-
ції суддівського розсуду пропонує за 
аналогією зі складом (структурою) пра-
вопорушення виділяти такі елементи 
суддівського розсуду: суб’єкт роз-
суду, об’єкт розсуду та зміст розсуду 
[10, с. 38]. Суб’єктом автор визначає 
або власне суд, або суддю (залежно від 
розуміння – широкого або вузького). 
Об’єкт розсуду суду – це, відповідно, 
суспільні відносини, відсутність або 
недостатня чіткість правового регулю-
вання яких перешкоджає вирішенню 
спірного правового питання. Зміст роз-

суду своєю чергою становлять права 
та обов’язки суду щодо можливості 
застосування розсуду. 

В цьому випадку помітно, що вчена 
взяла за основу більшою мірою не склад 
правопорушення, а склад правовідносин 
(хоча в названій науковій роботі також 
досліджується об’єктивна й суб’єктивна 
сторони розсуду суду) [10, с. 38]. Вихо-
дячи з запропонованої структури суд-
дівського розсуду, необхідно зробити 
декілька уточнень, які стосуються суд-
дівського розсуду в кримінальному про-
цесі України. Суб’єктом суддівського 
розсуду мають бути визнані слідчий 
суддя та суд, адже саме вони прийма-
ють юридично значущі рішення або 
в процесі здійснення судового контролю 
на стадії досудового розслідування, або 
під час реалізації функції правосуддя 
й перегляду судових рішень на судових 
стадіях. Очевидно, що слідчий суддя, 
реалізуючи функцію судового контролю, 
приймає юридично значущі рішення, які 
майже постійно вимагають застосування 
розсуду. Крім того, слідчий суддя відпо-
відно до ст. 94 Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі – КПК 
України) є суб’єктом оцінки доказів, що 
підкреслює значення його процесуаль-
них рішень навіть на етапі дослідження 
доказів. 

Відповідно, другим суб’єктом суд-
дівського розсуду є суд. Використання 
формулювання «суд» пов’язано з тим, 
що задля забезпечення більш пов-
ного аналізу досліджуваного інституту 
та з метою недопущення плутанини 
необхідно розділити окремо слідчого 
суддю та суд. Ознакою, за якою від-
бувся такий поділ, має бути стадійність, 
де відбувається відповідний розсуд. 
Слідчий суддя застосовує розсуд під час 
здійснення судового контролю на стадії 
досудового розслідування. Суд своєю 
чергою реалізовує його на судових ста-
діях. Однак на судових стадіях реалі-
зується не лише функція правосуддя, 
а також функція судового контролю. 
Проте слід зважати на той факт, що за 
процедурними особливостями функції 
судового контролю на стадії досудового 
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розслідування та на судових стадіях 
є відносно подібними, тому, наприклад 
у ст. 331 КПК України, законодавець, 
описуючи процедуру обрання, зміни або 
скасування запобіжних заходів, зробив 
посилання на Главу 18 КПК України, 
підкреслюючи уніфікований характер 
відповідних правових процедур. 

Стаття присвячена аналізу сут-
ності суддівського розсуду в кримі-
нальному процесі України. В стат-
ті автор вказує, що на сьогодні в 
правовій доктрині немає єдиного 
підходу щодо використання тер-
мінології в оцінці такого розсуду, 
хоча більшість науковців використо-
вує поняття «суддівський розсуд». 
Також автор звертає увагу на той 
факт, що в правовій доктрині суд-
дівському розсуду було приділено 
значно більше уваги, ніж розсуду 
інших уповноважених суб’єктів кри-
мінального процесу. Дійсно, саме на 
суд покладається обов’язок вирішен-
ня провадження по суті, і виключ-
но суд може остаточно встановити 
винуватість чи невинуватість осо-
би. Проте в цьому випадку необхідно 
зробити застереження щодо непра-
вильності ототожнення остаточно 
характеру суддівського розсуду з 
розумінням того, що такий розсуд 
є головним у кримінальному процесі. 
Суб’єкти, уповноважені на застосу-
вання розсуду для прийняття юри-
дично значущих рішень, застосову-
ють його для виконання покладених 
на них завдань у тому обсязі, у яко-
му це дозволено кримінальним проце-
суальним законодавством.

Аналізуючи суб’єктивний склад 
суддівського розсуду, автор дохо-
дить висновку, що такий розсуд 
у кримінальному процесі України 
застосовують слідчий суддя та суд, 
адже саме вони приймають юридично 
значущі рішення або в процесі здійс-
нення судового контролю на стадії 
досудового розслідування, або під 
час реалізації функції правосуддя й 
перегляду судових рішень на судових 

стадіях. Очевидно, що слідчий суддя, 
реалізуючи функцію судового контр-
олю, приймає юридично значущі 
рішення, які майже постійно вима-
гають застосування розсуду. Крім 
того, слідчий суддя відповідно до ст. 
94 КПК України є суб’єктом оцінки 
доказів, що підкреслює значення його 
процесуальних рішень навіть на ета-
пі дослідження доказів. Відповідно, 
другим суб’єктом суддівського розсу-
ду є суд. Ознакою, за якою відбувся 
такий поділ, має бути стадійність, 
де відбувається відповідний розсуд. 
Слідчий суддя застосовує розсуд під 
час здійснення судового контролю 
на стадії досудового розслідування. 
Суд своєю чергою реалізовує його на 
судових стадіях. 

Ключові слова: суддівський роз-
суд, слідчий суддя.

Torbas O. Essence and subjects 
of judicial discretion in the criminal 
process of ukraine

This article is devoted to the analysis 
of the essence of judicial discretion in 
the criminal process of Ukraine. In the 
article author points out that there is 
currently no single approach to the 
use of terminology in the assessment 
of such discretion, although the vast 
majority of scholars use the concept 
of “judicial discretion”. Author also 
draws attention to the fact that in the 
legal doctrine, judicial discretion has 
received much more attention than the 
discretion of other authorized subjects 
of criminal proceedings. Probably, 
its because only court can decide the 
merits of the case and determine the 
person's guilt or innocence. However, 
in this case it is necessary to make 
a statement about the incorrect 
identification of the final nature of 
judicial discretion, which makes such 
discretion more important in criminal 
proceedings. Subjects empowered to use 
discretion in making legal decisions in 
criminal process apply it to perform 
tasks assigned to them to the extent 
permitted by criminal procedural law.
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Analyzing the subjective of judicial 
discretion, author concludes that such 
discretion is used by investigating 
judge and court in the criminal process 
of Ukraine, as they make legally 
significant decisions either during 
the judicial control at the stage of 
pre-trial investigation or during the 
exercise of the function of justice and 
reviewing court decisions at court 
stages. Obviously, investigating judge 
makes legally significant decisions 
that almost always with the help 
of judicial discretion. In addition, 
investigating judge in accordance with 
Art. 94 of the CPC of Ukraine, is the 
subject of evaluation the evidence, 
which emphasizes the importance of its 
procedural decisions. Accordingly, the 
second subject of the judicial discretion 
is the court. Author emphasises on stage 
of criminal proceedings as a ground for 
such separation of subjects of judicial 
discretion. Investigating judge applies 
discretion when conducting judicial 
review during pre-trial investigation. 
Court implements it at court stages.

Key words: judicial discretion, 
investigating judge.
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ПРАВО ВЛАСНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

У механізмі здійснення права на віро-
сповідання, яке належить до основних 
прав і свобод людини, найважливішою 
ланкою є релігійна організація, що 
виступає як найбільш сталий ідеоло-
гічний і політичний інститут людства, 
займає особливе місце в суспільстві 
та впливає на державну політику. Релі-
гійні організації мають чималу влас-
ність, доходи, беруть участь у цивіль-
ному обороті та є суб’єктами права 
власності.

Держава в різні історичні епохи 
по-різному сприймала співвідношення 
правових норм і церковних канонів 
у вирішенні цивільно-правових питань, 
зокрема щодо права власності релігій-
них організацій.

Право церкви на володіння май-
ном канонічно закріплене, однак цього 
недостатньо. Як правильно зазначав 
А.С. Павлов: «Щоб природне право 
церкви на придбання майна у власність 
вливалося у звичайні форми приват-
ного або цивільного права, для цього 
необхідно, щоб держава, у сфері діяль-
ності якої знаходяться всі матеріальні 
блага, визнала церкву суб’єктом прав, 
тобто юридичною особою. В іншому 
разі церква може володіти майном 
тільки фактично» [1].

Зокрема, «в римському праві була 
поширеною теорія, що майно, яке 
призначене виключно для церковних 
потреб, належить Богові; прихиль-

ники іншої думки стверджували, що 
майно церкви – це власність жебраків. 
У Західній Європі була висунута тео-
рія загальноцерковної власності, котра 
полягала у визнанні Папи суб’єктом 
власності на церковне майно, хоча за 
деяких причин прямо це не проголо-
шувалося. Тривалий час під впливом 
антихристиянської ідеології природ-
ного права складалася публіцистична 
теорія, яка право власності церков-
ного майна переносила на державу» 
[2, с. 128–131].

Необхідно зазначити, що релі-
гійна організація нині класифікована 
як самостійна організаційно-правова 
форма, відмінна від інших форм юри-
дичних осіб і насамперед від громад-
ських організацій, враховуючи специ-
фічні цілі, які стоять перед релігійними 
організаціями.

Будь-яка ідеологічна надбудова не 
може існувати без своєї матеріальної 
основи, вираженої в інституті влас-
ності. Історія становлення релігійних 
організацій підтверджує цю закономір-
ність. Тому актуальним є дослідження 
розвитку і трансформації інституту 
власності релігійних організацій з ура-
хуванням практичних і теоретичних 
проблем сьогодення, враховуючи, те, 
що зараз держава активно долучається 
до релігійних справ.

Питання щодо розвитку відносин 
права власності релігійних організацій 
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зазнали значних змін. Після падіння 
монархії в Російській імперії, до складу 
якої входила й Україна, релігійні орга-
нізації виявилися фактично позбав-
леними будь-яких прав на майно, але 
з часом їхнє становище змінилося на 
краще, що було пов’язано з припинен-
ням відкритих репресій, а потім і кори-
гуванням політики соціального відчу-
ження від релігії.

До питання права власності релі-
гійних організацій зверталися багато 
науковців, таких як В.Н. Мироненко, 
В.Ф. Піддубна, О.В. Рибалко та ін. 
Але ці питання і досі є дискусійними 
та потребують вирішення.

Метою статті є дослідження про-
блем теорії та практики права власно-
сті релігійних організацій.

На початку дослідження ми сфор-
мулювали такі гіпотези, які були під-
тверджені у процесі роботи: релігійні 
організації є самостійними суб’єктами 
цивільного права та суб’єктами права 
власності; релігійні організації володі-
ють майном на праві власності; акту-
альними є питання щодо права власно-
сті на землю та культові споруди.

Вітчизняний законодавець у ст. 35  
Конституції України зазначив, що 
кожен має право на свободу світогляду 
і віросповідання. Це право включає сво-
боду сповідувати будь-яку релігію або 
не сповідувати ніякої, безперешкодно 
відправляти одноособово чи колективно 
релігійні культи та ритуальні обряди, 
вести релігійну діяльність [3].

Із 20 січня 1918 р. ніякі церковні 
та релігійні громади не мали права 
володіти власністю і не мали прав 
юридичних осіб. Все майно церковних 
і релігійних товариств у 1918 р. було 
націоналізовано.

Питання щодо того, хто є власни-
ком церковного майна, в різні періоди 
вирішувалося по-різному – від оголо-
шення всього майна власністю Бога 
або жебраків до визнання власником 
громади як корпорації [4].

Ми будемо дотримуватися сучас-
ного, заснованого на законодавстві 
підходу, згідно з яким за релігійною 

організацією визнається цивільна пра-
воздатність. Набуття релігійною орга-
нізацією статусу юридичної особи 
означає закріплення за нею відокрем-
леного майна [5, с. 67]. Те, що релі-
гійні організації можуть мати у влас-
ності будівлі, земельні ділянки та інші 
об’єкти, прямо визначено в законодав-
стві. Таким чином, релігійні організації 
визнаються суб’єктами права власності 
на законодавчому рівні.

Відповідно до норм цивільного права 
власник має право розпоряджатися 
належним йому майном на свій розсуд 
із невеликими обмеженнями (що сто-
суються суспільної користі та безпеки, 
а також прав та інтересів інших осіб 
і деякими іншими), то правова охорона 
майна, присвяченого Богу за допо-
могою передачі його релігійним орга-
нізаціям, має свою специфіку і здійс-
нюється з урахуванням більш суворих 
обмежень, ніж щодо іншого майна. 
Особливості правового регулювання 
майна релігійних організацій поясню-
ються тим, що воно служить не при-
ватному, а спільному інтересу, і тому 
піддається обмеженню, ніж виключно 
приватний інтерес (хоча формально, 
з погляду цивільного права, релігійні 
установи мають статус приватної (юри-
дичної) особи).

Історія свідчить про важливість 
визнання цієї специфіки світським 
законодавством. Інакше фактичне роз-
порядження майном релігійних орга-
нізацій недобросовісними власниками 
або користувачами може суперечити 
церковним канонам, будучи правомір-
ним із погляду цивільного права. Чим 
більше зміцнюється майновий стан 
Церкви, тим більша кількість об’єктів 
культурної спадщини національного 
та міжнародного значення вона фак-
тично може контролювати.

Згідно зі ст. 316 ЦК України правом 
власності є право особи на річ (майно), 
яке вона здійснює відповідно до закону 
за своєю волею незалежно від волі 
інших осіб [6].

Положенням ст. 18 Закону Укра-
їни «Про свободу совісті та релігійні 
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організації» визначено, що релігійні 
організації володіють, користуються 
і розпоряджаються майном, яке нале-
жить їм на праві власності [7]. Релі-
гійні організації можуть бути обмежені 
у здійсненні права власності лише 
у випадках і в порядку, передбачених 
законом. У власності релігійних орга-
нізацій можуть бути будівлі, предмети 
культу, об’єкти виробничого, соціаль-
ного і добродійного призначення, тран-
спорт, кошти та інше майно, необхідне 
для забезпечення їхньої діяльності.

Таким чином, видається доцільним 
визначити поняття «право власності 
релігійних організацій». Так, під пра-
вом власності релігійних організацій 
слід розуміти право добровільного, 
організаційно оформленого, постійно 
діючого об’єднання віруючих, що базу-
ється на єдності віросповідання, куль-
товій, обрядовій практиці, створеного 
ними для задоволення своїх релігійних 
і пов’язаних із ними потреб, інтересів 
і проведення необхідної для нього від-
повідної діяльності на будівлі, предмети 
культу, об’єкти виробничого, соціаль-
ного і добродійного призначення, тран-
спорт, кошти та інше майно, необхідне 
для забезпечення діяльності релігійної 
організації, яке вона здійснює відпо-
відно до закону, маючи визначені ним 
обмеження.

Також, розкриваючи сутність права 
власності релігійних організацій, варто 
відзначити, що воно, як і будь-яке інше 
право, має свій зміст.

Згідно зі ст. 317 ЦК України влас-
никові належать права володіння, 
користування та розпоряджання своїм 
майном [8] Базуючись на основах 
цивільного права, у ст. 18 Закону Укра-
їни «Про свободу совісті та релігійні 
організації» зазначається, що релігійні 
організації володіють, користуються 
і розпоряджаються майном, яке нале-
жить їм на праві власності [9].

Володіння релігійної організації 
слід визначити як закріплену нормами 
права можливість релігійних організа-
цій, що полягає у реальному матері-
альному зв’язку релігійної організації 

з будівлями, предметами культу, об’єк-
тами виробничого, соціального і добро-
дійного призначення, транспортом, 
коштами та іншим майном, необхідним 
для забезпечення діяльності.

З огляду на вищевказане під правом 
користування релігійної організації слід 
визначити закріплену нормами права 
можливість добування корисних власти-
востей будівель, предметів культу, об’єк-
тів виробничого, соціального і добродій-
ного призначення, транспорту, коштів 
та іншого майна для задоволення потреб 
релігійної організації.

Досліджуючи право розпорядження, 
слід погодитися з В. Мироненко щодо 
того, що «його ознакою є усвідомлений 
вольовий акт. Без волі власника здійс-
нення права розпоряджання є немож-
ливим, тоді як право володіння та право 
користування можуть і не мати вольо-
вого компонента.

Право розпоряджання охоплює зна-
чне коло дій, які може вчиняти влас-
ник, зокрема:

– дії власника, спрямовані на пере-
дачу права власності іншій конкретній 
особі. До цієї групи належать договори 
купівлі-продажу, поставки, міни, дару-
вання та інші, тобто право на відчу-
ження речі;

– дії власника, спрямовані на пере-
дачу іншій особі частини своїх прав. 
Сюди слід віднести договір найму;

– право власника укладати право-
чини на встановлення обтяжень свого 
права власності. Це встановлення сер-
вітуту, застави;

– дії власника, спрямовані на зни-
щення майна, на припинення фізичного 
існування речі не у зв’язку з її спожи-
ванням, тобто право фізично знищити 
річ (спалити, поламати, позбавивши її 
будь-якої цінності). У цьому разі право 
власності на річ припиняється;

– відмова власника від права влас-
ності на річ» [10, с. 28–33].

Досліджуючи сутність права власно-
сті релігійних організацій, слід вказати, 
що, як зазначається у ст. 18 Закону 
України «Про свободу совісті та релі-
гійні організації», релігійні організа-
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ції мають право власності на майно, 
придбане або створене ними за раху-
нок власних коштів, пожертвуване 
громадянами, організаціями або пере-
дане державою, а також придбане на 
інших підставах, передбачених зако-
ном. У власності релігійних організа-
цій може бути також майно, що знахо-
диться за межами України.

Релігійні організації мають право 
звертатися за добровільними фінан-
совими та іншими пожертвуваннями 
й одержувати їх. Фінансові та майнові 
пожертвування, як і інші доходи релі-
гійних організацій, не оподатковуються. 
Релігійні організації не мають права 
проводити примусове обкладання віру-
ючих різноманітними зборами.

Також варто проаналізувати питання 
щодо визначення форми власності релі-
гійних організацій.

На думку А.А. Кирилова, власність 
релігійних організацій має як приват-
ний, так і публічний характер. На його 
думку, спостерігається поділ власно-
сті згідно із суб’єктами, яким вона 
належить. Власність фізичних і юри-
дичних осіб є приватною, а майно, що 
перебуває на балансі державних уста-
нов, – публічним. Але він вказує на 
наявність такого виду власності, який 
містить у собі ознаки різних видів 
власності [11, с. 52–57].

В.А. Рибаков вказує: «Враховуючи 
канонічні норми, можна стверджувати, 
що церковна власність не належить ні 
до приватної, ні до комунальної, ні до 
державної власності. Вона є особли-
вою самостійною формою власності». 
[12, с. 121–122].

К.Я. Ананьєва та М.В. Хлистов 
також стверджують, що «власність 
релігійних організацій «належить до 
інших форм власності, становлячи 
особливу форму власності, оскільки 
має особливий характер привласнення 
майна (його усуспільнення), особли-
вості суб’єктного й об’єктного складу, 
а також змісту правовідносин власно-
сті» [13, с. 15–17].

Попри наукові дослідження, в Укра-
їні складається досить неоднозначна 

практика, яку яскраво можна пока-
зати на прикладі м. Одеса. Зокрема, за 
дослідженнями видання «Думская», «в 
Одесі, статус пам’ятника архітектури 
отримали 16 одеських храмів. Один 
із них – Грецька церква Святої Трійці 
початку XІX ст. – пам’ятник національ-
ний. Цей об’єкт знаходиться в кому-
нальній власності територіальної гро-
мади міста. Московському патріархату 
він переданий у безкоштовне користу-
вання.

Дев’ять споруд, що мають історичну 
та культурну цінність, належать безпо-
середньо єпархії: Воскресенська на Бер-
нардацці (Червоних Зір); Дмитрівська 
на Другому Християнському кладо-
вищі; Андріївське подвір’я Афонського 
монастиря на розі Пантелеймонівської 
та Лейтенанта Шмідта; Пантелеймонів-
ське подвір’я Афонського монастиря на 
Пантелеймонівській, 66; Успенський 
собор на Преображенській; Іллінська 
церква Афонського подвір’я на Пушкін-
ській; Спасо-Преображенський собор; 
Михайлівський жіночий монастир на 
Успенській; церква Адріана і Наталії 
на Французькому бульварі.

Церква Григорія Богослова на Ста-
ропортофранківській і комплекс спо-
руд Свято-Успенського монастиря 
на 16-й станції Великого Фонтану 
оформлені на «єпархіальні» громади. 
Свято-Троїцька церква на Неждановій 
(Крива Балка) є власністю «правиль-
ної» громади, заснованої 12 фізичними 
особами. Церква Скорбященського 
1868 р. на розі Базарної та Бєлін-
ського (Леонтовича) належить фізо-
собі – відомому бізнесмену Борису 
Кауфману. Два храми – церква Свя-
того великомученика і цілителя Пан-
телеймона 1888 р. побудови на курорті 
Куяльник і церква Різдва 1848 р. на 
Слобідці – відсутні в реєстрі нерухо-
мості: вони «нічиї» [14]. Крім того, 
ще варто згадати, про можливість 
виникнення міжконфесійних супере-
чок і конфліктів, під час надходження 
заявок щодо культової будівлі від релі-
гійних організацій різних конфесій, 
що мають рівні права на цю будівлю 



74

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/1

у зв’язку з тим, що конфесійна належ-
ність культової будівлі протягом її 
існування могла змінюватися.

Також не варто нехтувати проблем-
ними питаннями щодо культових споруд, 
які мають культурну цінність і є музе-
ями, на кшталт Києво-Печерської Лаври 
чи Володимирського собору, але це 
питання потребує окремо дослідження.

Отже, у підсумку слід визначити, 
що починаючи з 1918 р. законодавство 
з питань права власності релігійних 
організацій зазнало значних змін і роз-
роблялося без урахування церковних 
канонів. Відповідно до чинного законо-
давства церква та релігійні організації 
відділені від держави. Релігійні норми 
впливають на життя насамперед віру-
ючої людини, однак не варто примен-
шувати їх значення для суспільства 
загалом. Розглядаючи питання права 
власності релігійних організацій на 
сучасному етапі, необхідно врахову-
вати всі складники правової системи 
суспільства, в т. ч. і міжнародні норми, 
які входять до її складу, а також кано-
нічні норми, що є складовою частиною 
статутів релігійних організацій.

Законом закріплено, що релігійні 
організації володіють, користуються 
і розпоряджаються майном, яке нале-
жить їм на праві власності, однак існу-
ють певні особливості здійснення права 
власності релігійними організаціями, 
зумовлені їхньою правовою природою.

Власність релігійних організацій не 
належить ні до приватної, ні до колек-
тивної власності. Вона є іншою, осо-
бливою формою власності, оскільки 
має особливий характер привлас-
нення майна (його усуспільнення), 
особливості суб’єктного й об’єктного 
складу, а також змісту правовідносин 
власності.

У статті аналізуються як тео-
ретичні, так і практичні питання 
права власності релігійних орга-
нізацій, із коротким використан-
ням історичних прикладів. Спори 
та дискусії щодо права власності 
релігійних організацій не тільки не 

вщухають, але навпаки, набирають 
нової сили, втягуючи в круговорот 
суперечностей вчених і практиків, 
враховуючи те, що існує багато так 
званих «важких» питань, які необ-
хідно вирішувати, а саме, питання, 
що стосуються права власності на 
землю та культові споруди.

Релігійні організації мають чима-
лу власність, доходи, беруть участь 
у цивільному обороті і є суб’єктами 
права власності.

Відповідно до норм цивільного 
законодавства релігійні організації 
володіють, користуються і розпо-
ряджаються майном, яке належить 
їм на праві власності.

На праві власності їм належить 
майно, придбане або створене ними 
за рахунок власних коштів, пожер-
твуване громадянами, організація-
ми або передане державою, а також 
придбане на інших підставах, перед-
бачених законом. У власності релі-
гійних організацій може бути також 
майно, що знаходиться за межами 
України.

Під правом власності релігій-
них організацій слід розуміти право 
добровільного, організаційно оформ-
леного, постійно діючого об’єднання 
віруючих, яке базується на єдності 
віросповідання, культовій, обрядовій 
практиці, створеного ними для задо-
волення своїх релігійних і пов’язаних 
із ними потреб, інтересів і прове-
дення необхідної для нього відповід-
ної діяльності на будівлі, предмети 
культу, об’єкти виробничого, соці-
ального і добродійного призначення, 
транспорт, кошти та інше майно, 
необхідне для забезпечення діяльно-
сті релігійної організації, яке вона 
здійснює відповідно до закону, маю-
чи визначені ним обмеження.

Однак у нашому дослідженні 
питання щодо предметів культу, що 
належать на праві власності релігій-
ним організаціям, не розглядалося.

На основі аналізу різних думок, 
висловлених у науковій літературі, 
а також положень цивільного зако-
нодавства робиться висновок про 
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те, що власність релігійних органі-
зацій не належить ні до приватної, 
ні до колективної власності. Вона 
належить до інших форм власності 
з урахуванням особливого характе-
ру привласнення майна, специфіки 
суб’єктного й об’єктного складу, а 
також змісту правовідносин влас-
ності. Деякі положення мають дис-
кусійний характер і можуть слугу-
вати базою для подальших наукових 
досліджень.

Ключові слова: право власності, 
приватна власність, релігійні організа-
ції, нерухомість.

Adakhovska N., Kryvenko I. The 
right of ownership of religious 
organizations: theoretical and  
practical aspects

The article analyzes both theoretical 
and practical issues of property rights 
of religious organizations, with a brief 
use of historical examples. Disputes and 
debates over the ownership of religious 
organizations not only do not subside, 
but on the contrary, gain new strength, 
drawing into the cycle of contradictions 
between scholars and practitioners, 
given that there are many so-called 
“difficult” issues to be addressed, 
namely relating to the ownership of 
land and religious buildings.

Religious organizations have 
considerable property, income, 
participate in civil turnover and are 
subjects of property rights.

In accordance with the norms of civil 
law, religious organizations own, use 
and dispose of property that belongs to 
them on the right of ownership.

They own property, acquired or 
created by them at the expense of 
their own funds, donated by citizens, 
organizations or handed over by the 
state, as well as acquired by the state. 
Religious organizations may also own 
property located outside Ukraine.

Under the ownership right of 
religious organizations should be 
understood as the right of a voluntary, 
organizationally formed, permanent 

association of believers, based on the 
unity of religion, cult, worship and 
created by them for realization of their 
religious and related needs, interests 
and implementation for him appropriate 
activities on buildings, objects of 
worship, objects of industrial, social 
and charitable purpose, transport, 
funds and other property necessary 
to ensure the activities of a religious 
organization, which it carries out in 
accordance with the law, while having 
certain restrictions.

However, in this study, the issue of 
religious objects owned by religious 
organizations was not examined.

Based on the analysis of various 
points of view expressed in the scientific 
literature, as well as the provisions 
of civil law, it is concluded that the 
property of religious organizations 
does not belong to either private or 
collective property. It refers to other 
forms of ownership, taking into 
account the special nature of property 
appropriation, the specifics of the 
subject and object composition, as well 
as the content of property relations. 
Some provisions are debatable and can 
serve as a basis for further research.

Key words: property rights, private 
property, religious organizations, real 
estate.
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ПРОБЛЕМА ДОВЕДЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 
ВЧИНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИМ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ 

НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНУ

Вивчення нами практики роботи 
Міністерства юстиції України з засу-
дженими в місцях несвободи показало, 
що важливе значення для розкриття 
насильницького злочину, вчиненого 
засудженим у місцях несвободи, має 
його суб’єктивна сторона.

Це пов’язано з тим, що в більшості 
випадків засуджені, які не виконують 
законних вимог адміністрації, необґрун-
товано відмовляються від праці, схильні 
до конфліктів; вживають спиртні напої, 
наркотичні засоби, психотропні речо-
вини або їхні аналоги чи інші засоби, 
що одурманюють; виготовляють, збе-
рігають і розповсюджують заборонені 
предмети; схильні до вчинення в міс-
цях несвободи нового насильницького 
злочину на свою користь.

Не вдаючись у подальшу дискусію 
з цього приводу, ми на підставі аналізу 
вищезазначених концептуальних під-
ходів до розуміння вчинення в місцях 
несвободи засудженим нового насиль-
ницького злочину робимо висновок, 
що його суб’єктивна сторона є досить 
складною й неоднозначною.

Теоретичною базою написання 
статті стали наукові праці вітчизня-
них і зарубіжних учених, зокрема 
Ю.М. Антоняна, Л.В. Багрія-Шахма-
това, О.М. Бандурки, М.П. Барабанова, 
В.С. Батиргареєвої, І.Г. Богатирьова, 
О.І. Богатирьової, М.Г. Вербенського, 
П.А. Вороб’я, В.О. Глушкова, В.В. Голіни, 
Б.М. Головкіна, В.К. Грищука, І.М. Дань-
шина, С.Ф. Денисова, Т.А. Денисової, 

О.М. Джужі, А.І. Долгової, В.М. Дрьо-
міна, О.О. Дудорова, В.П. Ємелья-
нова, А.П. Закалюка, А.Ф. Зелін-
ського, О.Г. Кальмана, І.І. Карпеця, 
В.В. Коваленка, О.Г. Колба, І.М. Копо-
туна, О.М. Костенка, В.М. Кудряв-
цева, І.П. Лановенка, О.М. Лит-
вака, О.М. Литвинова, В.В. Лунєєва, 
О.А. Мартиненка, П.П. Матишев-
ського, М.І. Мельника, В.А. Мисли-
вого, П.П. Михайленка, С.С. Мірошни-
ченка, A.А. Музики, Д.Й. Никифорчука, 
Ю.В. Орла, В.І. Осадчого, М.С. Пузи-
рьова, Г.О. Радова, А.В. Савченка, 
О.В. Старкова, В.В. Сташиса, А.Х. Сте-
панюка, В.Я. Тація, B.М. Трубникова, 
В.О. Тулякова, Г.А. Туманова, П.Л. Фриса, 
М.І. Хавронюка, В.Б. Шабанова, 
В.І. Шакуна, О.О. Шкути, В.Є. Южаніна, 
Н.М. Ярмиш, С.С. Яценка, М.М. Яци-
шина й інших дослідників.

Метою статі є вивчення суб’єктив-
ної сторони вчиненого засудженим 
у місцях несвободи насильницького 
злочину.

Під суб’єктивною стороною насиль-
ницького злочину вчиненого засудже-
ним у місцях несвободи розуміють 
психічну діяльність особи, яка відбу-
ває покарання й безпосередньо пов’я-
зана з вчиненням нового злочину. Ми 
поділяємо позицію вітчизняного вче-
ного В.П. Ємельянова стосовно того, 
що, утворюючи психологічний зміст 
суспільно небезпечного діяння, суб’єк-
тивна сторона злочину є його вну-
трішньою стороною. До її ознак уче-
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ний відносить вину, мотив і мету, які 
органічно пов’язані між собою, залежні 
одне від одного, але водночас є само-
стійними психологічними явищами, 
жодне з яких не може містити в собі 
інші як складові частини [1, с. 44]. 

Установлення суб’єктивних ознак 
насильницького злочину, що вчи-
няється в місцях несвободи, і дове-
дення суб’єктивної сторони злочину 
є одним із найскладніших моментів 
у практичній діяльності. Такої ж думки 
дотримується й вітчизняний уче-
ний Р.В. Вереша, який, досліджуючи 
суб’єктивну сторону злочину, звертає 
увагу на те, що майже половина слід-
чо-судових помилок пов’язана зі спро-
щеним однозначним і прямолінійним 
трактуванням суб’єктивної сторони 
злочинної поведінки [2, с. 58].

Водночас зарубіжна вчена А.В. Кор-
нєєва вважає, що ознаки суб’єктивної 
сторони злочину не мають зовніш-
ньої форми й не можуть безпосеред-
ньо сприйматися органами чуття, що 
створює труднощі в їх пізнанні. Однак 
вони виражаються зовні в об’єктивних 
обставинах, вивчення й аналіз яких 
сприяє встановленню ознак суб’єктив-
ної сторони злочину [3, с. 61].

Утім, дослідження суб’єктивної сто-
рони насильницького злочину, вчине-
ного засудженим у місцях несвободи, 
потребує встановлення вини, тобто 
ставлення особи до дій, а в деяких 
випадках – їхніх суспільно небезпеч-
них наслідків. Окрім того, в певних 
випадках обов’язкового значення набу-
вають мотив і мета.

Вина є основною ознакою суб’єк-
тивної сторони, що відображає пси-
хічне ставлення особи у формі умислу 
або необережності до вчинюваного нею 
суспільно небезпечного діяння, в якому 
виявляється антисоціальна, асоціальна 
або недостатньо виражена соціальна 
установка цієї особи щодо найважливі-
ших соціальних цінностей.

Особливо такі діяння засудженої 
особи під час відбування покарання 
проявляються тоді, коли вона засто-
совує під час насильницького злочину 

фізичну силу, яка виключає можли-
вість її використання з необережності, 
у зв’язку з чим будь-яке насильство, 
безумовно, є актом умисної поведінки. 
Таким чином, ми вважаємо, що вчи-
нення насильницького злочину засу-
дженим у місцях несвободи за своєю 
природою може бути тільки з умисною 
формою вини. Оскільки такі посягання 
є багатооб’єктними, для правильної 
кваліфікації має бути встановлено уми-
сел винного щодо всіх об’єктів кри-
мінально-правової охорони, на які він 
посягає. Саме тому вбивство в місцях 
несвободи з необережності згідно зі 
ст. 119 Кримінального кодексу України 
(далі – КК України) не належить до 
числа насильницьких злочинів.

Отже, для вчинення насильниць-
кого злочину засудженим у місцях 
несвободи характерна активність 
поведінки, його яскраво виражена 
спрямованість на досягнення злочин-
ного результату специфічним насиль-
ницьким способом, що не властиво 
для необережних злочинів, у яких 
суспільно небезпечні наслідки завжди 
виступають небажаним, побічним про-
дуктом діяльності винного.

Унаслідок того, що низка насиль-
ницьких злочинів в місцях несвободи 
посягають одночасно на два об’єкти 
й нерідко характеризуються різнорід-
ними як діями, так і наслідками, необ-
хідно з’ясовувати психічне ставлення 
винного до кожної дії та її наслідку. 
Вирішення цього питання зводиться до 
аналізу конструкцій складів досліджу-
ваних злочинів.

Вітчизняний дослідник О.Г. Михай-
лик, вивчаючи структуру видів умислу 
насильства в установах виконання 
покарань, дійшов висновку, що вона 
містить не тільки ставлення особи 
до злочинного діяння, а й до його 
наслідків, тобто адаптована тільки 
до матеріальних складів злочинів. 
Отже, вид умислу залежить від типу 
складу насильницького злочину. Якщо 
наслідки насильства вказані в кри-
мінально-правовій нормі як обов’яз-
кова ознака (ст. ст. 115, 116, 118, 
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121, 122, 123, 124, 125 КК України 
тощо), ставлення до нього може бути 
виражено у вигляді як прямого, так 
і непрямого умислу. Своєю чергою, 
якщо склад насильницького злочину 
сконструйований за типом формаль-
ного (ст. ст. 126, 392, 393 КК України 
та інші), його наслідки не впливають 
на кваліфікацію, умисел може бути 
лише прямим [4, с. 157].

Варто зазначити, що психічний 
вплив на потерпілого в насильницьких 
злочинах (психічне насильство) може 
бути вчинений із прямим умислом не 
лише у зв’язку з тим, що склад такого 
злочину є формальним і вважається 
закінченим з моменту, коли загроза 
була виражена зовні й стала відома 
потерпілому. У випадку погрози взагалі 
не відбувається реальне застосування 
насильницьких дій, адже інакше в цей 
момент вони перетворяться на фізичне 
насильство, яке вже може спричи-
нити настання суспільно небезпечних 
наслідків. Водночас на відміну від пря-
мого умислу психологічна конструкція 
непрямого умислу різко звужує сферу 
його можливого існування, оскільки 
він може існувати тільки в злочинах із 
матеріальним складом [5, с. 180].

Під час вирішення питання про вид 
умислу, з яким було вчинено насиль-
ницький злочин матеріального типу 
засудженим у місцях несвободи, необ-
хідно оцінювати в сукупності його інте-
лектуальний і вольовий моменти.

Стосовно інтелектуального моменту 
закон про кримінальну відповідальність 
говорить про неминучість (за прямого 
умислу) або можливість (за прямого 
й непрямого умислу) заподіяння фізич-
ної шкоди. Розмежовуючи види умислу 
в такому аспекті, слід враховувати 
ступінь реальності й конкретності сус-
пільно небезпечних наслідків. 

Наприклад, здійснюючи прицільний 
постріл у голову з близької відстані, 
винний не може не передбачати саме 
об’єктивну неминучість заподіяння 
смерті як заздалегідь відомого в такій 
ситуації результату його дій. Можли-
вість же настання наслідків, на відміну 

від неминучості, характеризується при-
сутністю моменту невизначеності, ймо-
вірністю втручання будь-яких зовніш-
ніх обставин, які можуть перешкодити 
розвитку причинного зв’язку. 

Таким чином, одне й те саме діяння, 
подібне за об’єктивними ознаками, 
може бути кваліфіковано або як замах 
на вбивство чи умисне заподіяння тяж-
кої шкоди здоров’ю, або як закінчене 
умисне середньої тяжкості тілесне ушко-
дження чи легке тілесне ушкодження. 

З цього приводу варто погодитися 
з вітчизняною дослідницею К.В. Кате-
ринчук, яка вважає, що кримінальна 
відповідальність за вчинення насиль-
ницьких злочинів із непрямим умислом 
повинна визначатися за фактично запо-
діяну шкоду незалежно від конкретизо-
ваності умислу, оскільки відповідально-
сті за приготування й замах з непрямим 
умислом не може бути [6, с. 271].

Отже, вивчення суб’єктивної сто-
рони насильницького злочину, вчине-
ного засудженим у місцях несвободи, 
має важливе значення для кваліфікації 
вчиненого злочину й поділу умислу за 
ступенем визначеності на конкрети-
зований (чіткий) і неконкретизований 
(невизначений). До речі, у випадку 
конкретизованого умислу засуджений, 
вчиняючи насильницький злочин, чітко 
усвідомлює характер суспільної небез-
пеки (об’єкт посягання) й передбачає 
певний злочинний результат. Напри-
клад, засуджений під час конфлікту 
з іншим засудженим посягає на його 
життя й бажає у зв’язку з цим саме 
настання його смерті, а не якихось 
інших наслідків. У такому випадку 
має місце прямий умисел і кваліфіка-
ція вчиненого насильницького злочину 
в місцях несвободи має бути заснована 
на його спрямованості.

Різновидом чіткого умислу є альтер-
нативний умисел, за якого особа усві-
домлює, що посягає на кілька об’єк-
тів кримінально-правової охорони (на 
життя або здоров’я) і бажає заподіяти 
будь-яку шкоду, що розрізняється за 
характером або ступенем суспільної 
небезпеки (смерть або шкоду здоров’ю 
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різного ступеня тяжкості). У таких 
випадках кваліфікація здійснюється за 
наслідками, що фактично настали.

За неконкретизованого умислу вин-
ний має абстрактне, узагальнене уяв-
лення про злочинний результат, кіль-
кісні критерії якого ним не оцінюються. 
Наприклад, завдаючи удари в бійці, 
особа усвідомлює, що може завдати 
шкоди здоров’ю, але якої саме, вона 
не передбачає. Кваліфікація в такому 
випадку здійснюється за наслідками, 
що фактично настали.

Суттєве значення для правильної 
оцінки вчинення засудженим у місцях 
несвободи насильницького злочину за 
суб’єктивною стороною має встанов-
лення спрямованості умислу, під якою 
мається на увазі «мобілізація інтелек-
туально-вольових зусиль винного на 
вчинення діяння, що посягає на певний 
об’єкт, що здійснюється певним спосо-
бом, що заподіює конкретні наслідки, 
що характеризується наявністю пев-
них пом’якшувальних і обтяжувальних 
обставин» [7, с. 219].

Отже, правильне встановлення 
спрямованості умислу вчинення засу-
дженим у місцях несвободи насиль-
ницького злочину дає змогу відмежу-
вати одне від одного діяння, повністю 
схожі за об’єктивними й частково 
суб’єктивними ознаками. За таким 
правилом, зокрема, слід відмежову-
вати вбивство від умисного заподі-
яння тяжкого тілесного ушкодження, 
що спричинило з необережності 
смерть потерпілого, особливо якщо 
йдеться про кваліфікацію вбивства, 
вчиненого з непрямим умислом, 
і умисного заподіяння тяжкого тілес-
ного ушкодження, небезпечного для 
життя в момент його заподіяння, яке 
призвело до смерті.

Важливе значення для кваліфікації 
вчинення засудженим у місцях несво-
боди насильницького злочину мають 
мотив і мета. Так, за підрахунками 
зарубіжного вченого Р.Д. Шарапова, 
останні є обов’язковими ознаками 
суб’єктивної сторони 70% насильниць-
ких злочинів [8, с. 87]. 

Зазначені ознаки суб’єктивної сто-
рони злочину є факультативними, 
закон про кримінальну відповідаль-
ність надає їм обов’язкового характеру 
у випадку їх безпосереднього зазна-
чення в диспозиції кримінально-право-
вої норми. Точне встановлення мотивів 
і мети вчинення засудженим у місцях 
несвободи насильницького злочину 
є умовою їх правильної кваліфікації.

З цього приводу варто звернути 
увагу на позицію зарубіжного вче-
ного Т.А. Мошкова, який вважає, що 
мотив і мета тісно пов’язані й взає-
мообумовлені, але водночас залиша-
ються самостійними категоріями, що 
характеризують різні аспекти суб’єк-
тивного ставлення винного до зло-
чину. Мотив розкриває зміст посилу 
особи на вчинення тієї чи іншої дії, 
а мета визначає напрям її діяльності. 
По суті мотив і мета по-особливому 
виражають динамічний і змістоутво-
рювальний аспекти людської актив-
ності. Мета не виникає без мотиву, 
але, з іншого боку, мотив, як і весь 
вольовий процес, отримує свій зміст 
завдяки меті внаслідок тієї конкретної 
діяльності, у якій ця мета знаходить 
своє втілення [9, с. 146]. 

Мотивом злочину визнається обу-
мовлене певними потребами й інтере-
сами внутрішнє спонукання, яке викли-
кає в особи рішучість вчинити злочин 
і яким вона керувалася під час його 
вчинення [10, с. 117]. Мета злочину 
являє собою уявну модель результату, 
якого прагне особа, вчиняючи злочин.

Важливість установлення мотиву 
вчинення засудженим у місцях 
несвободи насильницького злочину 
вкрай важлива. На це звертає увагу 
й Г.Ф. Хохряков, підкреслюючи необ-
хідність обов’язкового врахування 
мотивів пенітенціарного насильства, 
і зазначає, що на вчинення втечі 
з установи, на захоплення заруч-
ників і на інші злочини подібного 
роду наважується не еліта злочин-
ного світу, а ті, хто перебуває на дні 
в’язничної ієрархії. Лідери в ній вла-
штувалися й почуваються непогано. 
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Наважуються зневірені. Якщо цього 
не зрозуміти й не здійснити реформу, 
напруженість в установах виконання 
покарань (далі – УВП) ще більше зро-
сте й без тотального насильства не 
обійдеться [11, с. 34]. 

В основі злочину можуть лежати 
лише ті мотиви й різновиди мети, які 
мають низинну природу (наприклад, 
корисливий мотив, мотиви расової, 
національної чи релігійної нетерпи-
мості тощо). Соціально корисні й соці-
ально нейтральні мотиви та різновиди 
мети не лише не впливають на квалі-
фікацію, а й у цілому не належать до 
суб’єктивної сторони злочину, оскільки 
закон про кримінальну відповідальність 
визначає особливості мотиву й мети 
злочину насамперед у тих випадках, 
коли з ними безпосередньо пов’язано 
визначення суспільної небезпечності 
діяння [4, с. 161].

Водночас КК України передба-
чає як кваліфікаційну ознаку мотиви, 
які нерідко лежать в основі вчинення 
насильницьких злочинів в УВП і впли-
вають на кваліфікацію:

1) виконання особою службового,  
професійного чи громадського обов’я-
зку (п. 8 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 152; 
ч. 2 ст. 153; ст. 345; ст. 348; ст. 350 КК 
України);

2) корисливі мотиви чи замовлення 
(п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 121; 
ч. 2 ст. 146 КК України);

3) хуліганські мотиви (п. 7 ч.  
2 ст. 115 КК України);

4) мотиви расової, національної чи 
релігійної нетерпимості (п. 14 ч. 2 ст. 115; 
ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 122; ч. 2 ст. 126; 
ч. 2 ст. 127; ч. 2 ст. 129 КК України);

5) помста засудженому за вико-
нання громадських обов’язків зі зміц-
нення дисципліни й порядку в УВП 
(ст. 392 КК України).

В законі визначені також цілі 
насильницьких злочинів, що вчиня-
ються засудженими в місцях несво-
боди: 1) перешкоджання здійсненню 
службового чи громадського обов’язку 
(п. 8 ч. 2 ст. 115; ст. 345; ст. 348; 
ст. 350 КК України); 2) приховування 

іншого злочину або полегшення його 
вчинення (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК Укра-
їни); 3) перешкоджання виправленню 
засудженого (ст. 392 КК України).

Таким чином, узагальнюючи вище-
викладене, робимо висновок, що вчи-
нення засудженим насильницького 
злочину в місцях несвободи з інших 
мотивів або з іншої мети не означає, 
що особа, яка вчинила такі дії, не під-
лягає кримінальній відповідальності. 
Вчинене слід кваліфікувати за відпо-
відними статтями про злочини проти 
життя і здоров’я або проти волі, честі 
й гідності особи, або статевої свободи 
та статевої недоторканості особи, які 
не включають мотив або мету як квалі-
фікаційну ознаку. 

Насильство завжди протиправне, 
а мотив і мета лише надають йому спе-
цифічність або посилюють кримінальну 
відповідальність, тим самим впливаючи 
на кваліфікацію. Так, вироком Бердян-
ського міськрайонного суду Запорізької 
області від 17 квітня 2018 р. особи були 
засуджені за напад на працівників УВП 
(ст. 392 КК України). Відбуваючи пока-
рання у виховній колонії, без дозволу 
адміністрації в нічний час вони зали-
шили приміщення відділення соціаль-
но-психологічної служби (далі – СПС) 
і прибули в медичну частину уста-
нови. Побачивши, що під час відбою 
засуджені порушують режим, пра-
цівники виховної колонії зробили їм 
зауваження й зажадали повернутися 
до приміщення відділення. У відповідь 
на законні вимоги представників адмі-
ністрації засуджені їх побили, заподі-
явши одному легкі тілесні ушкодження, 
а іншому – тілесні ушкодження серед-
ньої тяжкості.

У касаційній скарзі адвокати засу-
джених, оскаржуючи правильність 
кваліфікації за ст. 392 КК України, 
стверджували, що конфлікт стався 
через особисті неприязні стосунки 
з потерпілими, що вимагає кваліфікації 
за відповідними статтями про злочини 
проти здоров’я людини. Проте судова 
палата Верховного Суду України в кри-
мінальних провадженнях залишила 
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вирок суду першої інстанції без зміни, 
вказавши, що на умисел засуджених 
вчинити дезорганізацію роботи уста-
нови вказує те, що ними була пору-
шена нормальна діяльність колонії; що 
насильство було застосовано до декіль-
кох працівників установи; пошкоджено 
засоби екстреного зв’язку в приміщен-
нях медико-санітарної частини; пору-
шено в нічний час спокій засудже-
них, які перебували там на лікуванні; 
застосування насильства до потерпілих 
відбувалося в присутності інших засу-
джених, дії винних щодо представника 
влади носили зухвалий і цинічний 
характер, що могло підірвати авторитет 
працівників установи в очах засудже-
них і вкрай негативно вплинути на них. 
Окрім того, після побиття потерпілий 
утратив свідомість і фактично без наг-
ляду залишився у відділенні один серед 
засуджених [12].

Інший приклад. Відповідно до 
вироку Новобузького районного суду 
Миколаївської області засуджений, 
відбуваючи покарання у Новобузькому 
виправному центрі № 103 Південного 
міжрегіонального управління з питань 
виконання покарань і пробації, у примі-
щенні їдальні під час сварки, яка вини-
кла на ґрунті раптово виниклих непри-
язних відносин, реалізовуючи умисел, 
спрямований на завдання тілесних 
ушкоджень, умисно наніс іншому засу-
дженому удар кулаком правої руки 
в зону лівої щелепи. Дії винного було 
кваліфіковано як заподіяння легких 
тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК 
України) [13].

Вчинення засудженим у місцях 
несвободи насильницького злочину за 
суб’єктивною стороною має розгляда-
тися з урахуванням того, що зазначе-
ний злочин може бути вчинений тільки 
з умисною формою вини. Вид умислу 
залежить від конструкції складу зло-
чину. Мотив, мета й емоції мають кри-
мінально-правове значення у випадках, 
коли вони безпосередньо вказані в дис-
позиції кримінально-правової норми або 
випливають із формулювання норми 
закону як обов’язкові.

У статті досліджено проблему 
доведення суб’єктивної сторони вчи-
нення засудженим у місцях несвобо-
ди насильницького злочину.

У статті проаналізовано думки 
вітчизняних і зарубіжних учених, 
які вивчали проблеми доведення та 
кваліфікації суб’єктивної сторони 
насильницьких злочинів, скоєних у 
місцях несвободи, у кримінально-пра-
вовій науці та чинному кримінально-
му законодавстві.

Автор вивчив практику роботи 
із засудженими в місцях несвободи 
Міністерства юстиції України.

Автор проаналізував вчення про 
суб’єктивну сторону як елемент 
складу злочину, її ознаки та їхній 
прояв у злочинах з різними вида-
ми складів, а також особливості їх 
доказування в місцях несвободи.

У статті визначено проблеми 
доказування прямого та непрямого 
умислу у злочинах, які вчинили засу-
джені в місцях виконання покарань.

Автор провів аналіз судової прак-
тики щодо питань кваліфікації вини, 
мотиву й мети вчинення насильниць-
ких злочинів у місцях несвободи.

Автор стверджує, що мотиви й 
мета вчинення злочину впливають 
на кваліфікацію як кваліфікаційні 
ознаки, зокрема корисливі мотиви 
чи замовлення, хуліганські мотиви, 
мотиви расової, національної чи релі-
гійної нетерпимості, помста засу-
дженому за виконання громадських 
обов’язків зі зміцнення дисципліни й 
порядку в установі виконання пока-
рань, виконання особою службово-
го, професійного чи громадського 
обов’язку.

Автор робить висновок, що вчи-
нення насильницького злочину засу-
дженим у місцях несвободи за своєю 
природою може бути тільки з умис-
ною формою вини. Правильне вста-
новлення спрямованості умислу вчи-
нення засудженим у місцях несвободи 
насильницького злочину дає змогу 
відмежувати одне від одного діяння, 
повністю схожі за об’єктивними й 



83

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

частково суб’єктивними ознаками. 
Мотив, мета й емоції мають кримі-
нально-правове значення у випадках, 
коли вони безпосередньо вказані в 
диспозиції кримінально-правової нор-
ми або випливають із формулювання 
норми закону як обов’язкові.

Ключові слова: суб’єктивна сто-
рона, ознаки, засуджений, насильниць-
кий злочин, місця несвободи. 

Shkuta O. Problem of proof 
of the subjective side of committing 
criminal crimes to convicted persons 
in penitentiary institution

The article has explored the problem 
of proving the subjective side of a 
violent crime has been committed in a 
penitentiary institution by convicted 
persons.

The article has analyzed the opinions 
of domestic and foreign scientists 
who have studied the problems of 
proving and qualifying the subjective 
side of violent crimes that have been 
committed in criminal correctional 
facilities in criminal law science and 
current criminal law.

The author has studied the practice 
of working with convicted persons in 
places of detention of the Ministry of 
Justice of Ukraine.

The author has analyzed the 
doctrine of the subjective side as an 
element of the crime, its signs, and their 
manifestation in crimes with different 
corpuses delicti, and the features of 
their proofing in criminal correctional 
facilities.

The article has identified the problems 
of proving direct and indirect intent 
in crimes that have been committed in 
criminal correctional facilities.

The author has analyzed the case 
law on the qualification of guilt, motive, 
and purpose of committing violent 
crimes in a penitentiary institution by 
convicted persons.

The author argues that the motives 
and purpose of the crime affect the 
qualification as qualifying features, 
including sordid motives or orders, 

hooligan motives, motives of racial, 
national or religious intolerance, 
revenge against a convicted person for 
performing public duties to strengthen 
discipline and order in the penitentiary 
institution, the performance by a person 
of official, professional, or public duty.

The author concludes that the 
commission of a violent crime has been 
committed in penitentiary institutions 
by convicted persons by its nature can 
only be with an intentional form of 
guilt. The correct establishment of the 
direction of the intent of the convicted 
person to commit a violent crime in 
penitentiary institutions allows us to 
distinguish from each other acts that 
are completely similar to objective 
and partly subjective signs. Motive, 
purpose, and emotions have criminal 
significance in cases where they are 
directly specified in the disposition 
of the criminal law or follow from the 
wording of the law as required.

Key words: subjective side, signs, 
convict, violent crime, criminal correctional 
facilities.
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СИСТЕМА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Цивільно-правова відповідальність – 
це правова конструкція, що є базисом 
режиму законності й правопорядку, 
забезпечує ефективне виконання осо-
бою своїх зобов’язань. Соціальна сут-
ність відповідальності виявляється 
в розумінні, усвідомленні та розмеж-
уванні наслідків діяльності за крите-
ріями її правомірності й доцільності, 
можливості осуду або заохочення.

Так чи інакше, становлення окремих 
елементів системи цивільно-правової 
відповідальності залежить від аналітич-
них можливостей і навіть мистецтва 
передбачати наслідки діяльності особи 
й оцінювати їх відповідно до чинної 
системи правових цінностей.

Дискусія про поняття й систему 
цивільно-правової відповідальності не 
припиняється в юридичній науці. І сьо-
годні не існує єдиного доктринального 
визначення цього терміна. Уважаємо, 
що сучасна українська цивілістика 
потребує ґрунтовного дослідження сис-
теми цивільно-правової відповідально-
сті у сфері порушення зобов’язань. 

Серед теоретичних розробок 
у сфері цивільно-правової відповідаль-
ності варто виділити праці В.А. Ойген-
зихта, М.С. Малєіна, О.С. Іоффе, 
О.О. Красавчикова, І.С. Канзафарової, 
Н.С. Кузнєцової, О.В. Дзери, М.В. Сибі-
льова, Р.Б. Шишки, Є.О. Харито-
нова В.І. Борисової, В.В. Луць та ін. 
Базовими в дослідженні стали праці 
Н.І. Дуравкіної «Відповідальність як 
складова механізму забезпечення 
прав і свобод людини й громадянина» 
[1], Р.Ю. Заіки «Юридична природа 

цивільно-правової відповідальності 
без вини» [2], Р.Б. Шишки «Цивіль-
но-правова відповідальність і деліктне 
зобов’язання» [3], В.В. Паришкури 
«Проблемні аспекти цивільно-право-
вої відповідальності без вини» [4]. 
Проте відсутність доктринального 
дослідження, присвяченого питанням 
системи цивільно-правової відповідаль-
ності за невиконання чи неналежне 
виконання зобов’язань, зумовлює його 
актуальність.

Мета статті – з’ясувати особливості 
системи цивільно-правової відповідаль-
ності за порушення зобов’язання, кла-
сифікувати її підстави, розробити про-
позиції з удосконалення законодавства, 
яке регламентує зазначений вид відпо-
відальності.

У цивільно-правовій літературі домі-
нуючою є точка зору, згідно з якою 
цивільно-правова відповідальність, яка 
настає за порушення зобов’язань, ста-
новить систему обмежень і позбавлень 
матеріального, особистого та іншого 
характеру [5, с. 18]. Договірну ж відпо-
відальністю визначають як відповідаль-
ність, що виникає в разі невиконання 
й неналежного виконання зобов’я-
зання, що виникло з договору. Вона 
настає у випадках, передбачених не 
тільки законом, а й сторонами в дого-
ворі [6, с. 628]. При цьому вважається, 
що договірна відповідальність окре-
мого зобов’язання не породжує й реа-
лізується шляхом приєднання до вже 
чинного між сторонами зобов’язання 
додаткових зобов’язань правопоруш-
ника [7, с. 95].

© М. Габріадзе, 2020
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Аналізуючи досвід іноземних дер-
жав, варто зазначити, що, наприклад, 
у цивільному праві Німеччини термін 
«відповідальність» має різні варіації. 
Так, для її позначення використо-
вуються Verantwortung, Haftpflicht, 
Verantwortlichkeit, Haftung, але з аналізу 
німецької наукової доктрини й цивіль-
ного законодавства можна зробити 
висновок, що найбільш еквівалентним 
для нашого терміна «відповідальність» 
є Haftung. Цей термін може в одному 
контексті зводитися до обов’язку нести 
відповідальність за свої дії, а в іншому – 
до обов’язку з відшкодування шкоди.

При цьому важливо також роз-
межування понять «відповідальність» 
(Haftung) та «обов’язок» (Verpflichtung), 
що виникли на підставі судового 
рішення. Обов’язок пов’язаний з осо-
бою (боржником), а відповідальність – 
із його майном [8, с. 110–111]. Отже, 
відповідальність за порушення дого-
вірних зобов’язань у німецькому праві 
полягає в обов’язку особи відшкодувати 
в грошовій формі матеріальну шкоду, 
заподіяну невиконанням зобов’язання. 
Отже, цивільно-правова санкція за 
невиконання договору має виключно 
майновий характер. 

Отже, проаналізувавши всі нау-
кові підходи, можемо констатувати, 
що відповідальність за порушення 
зобов’язання в цивільному праві 
можна визначити як застосування до 
особи, котра не виконала або нена-
лежним чином виконала умови дого-
вору й/або порушила норми цивіль-
ного законодавства, що регулюють 
зазначені правовідносини, заходів 
негативного характеру, коли сторо-
на-порушник несе певні майнові обме-
ження, установлені в договорі або 
в законі, а потерпіла сторона отримує 
відшкодування шкоди та відновлення 
порушених прав. 

Зазначене визначення цивільно-пра-
вової відповідальності за порушення 
зобов’язання може бути використане 
як базове для визначення окремих її 
видів, адже в межах загальної категорії 
цивільно-правової відповідальності за 

невиконання й неналежне виконання 
зобов’язань існує кілька її видів. При 
цьому класифікація здійснюється за 
різними критеріями. Так, залежно від 
виду порушення зобов’язання відпо-
відальність можна поділити на відпо-
відальність за невиконання й відпо-
відальність за неналежне виконання 
зобов’язань. У першому випадку право-
порушення здійснюється у формі про-
типравної бездіяльності; у другому – 
у формі протиправної дії. 

Дослідження практики вирішення 
спорів про неналежне виконання дого-
вірних зобов’язань з’ясовує, що часто 
неналежне виконання договору пов’я-
зано з порушенням вимог про предмет 
і строк виконання договору. Також 
в окремих випадках має місце вико-
нання зобов’язання неналежною осо-
бою або з простроченням виконання 
договору.

Наслідки прострочення боржника 
передбачені ст. 612, кредитора – 
ст. 613 Цивільного кодексу (далі – 
ЦК) України. Відповідно до ст. 612, 
боржник, що прострочив виконання 
зобов’язання, несе відповідальність 
перед кредитором за збитки, заподі-
яні простроченням. Якщо внаслідок 
прострочення виконання зобов’язання 
втратило інтерес для кредитора, він 
має право відмовитися прийняти його 
й вимагати відшкодування збитків. 
Боржник не вважається таким, що 
прострочив, якщо він не може вико-
нати зобов’язання внаслідок простро-
чення кредитора. У свою чергу, креди-
тор уважається таким, що прострочив, 
якщо він відмовляється прийняти вико-
нання, запропоноване боржником, або 
не вчинив дій, до вчинення яких борж-
ник не міг виконати свого обов’язку. 
Кредитор також уважається таким, що 
прострочив, у разі його відмови повер-
нути борговий документ або видати 
розписку боржникові (ч. 4 ст. 545 ЦК 
України) [9].

Залежно від перерозподілу відпо-
відальності між кількома боржниками 
в зобов’язаннях із множиною осіб 
виокремлюють часткову й солідарну 
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відповідальність; основну й субсиді-
арну (додаткову).

Частковою в цивільно-правовій док-
трині визнається відповідальність, яка 
покладається на двох або більше борж-
ників, кожен із яких відповідає за сво-
їми зобов’язаннями в рівних частках, 
якщо інше не встановлено законом або 
договором. Солідарна відповідальність 
у зобов’язанні – це відповідальність 
кількох боржників перед кредитором, 
при цьому кредитору надається право 
вимагати виконання зобов’язання в пов-
ному обсязі або частково від усіх борж-
ників разом чи від кожного окремо. 

Досліджуючи солідарну відповідаль-
ність, необхідно детально дослідити 
зміст основної й додаткової (субсидіар-
ної) відповідальності. Основною відпо-
відальністю в цивільно-правовій науці 
визнається відповідальність боржника, 
що виникає на підставі норм цивіль-
ного законодавства за порушення 
цивільних зобов’язань. Однак для 
підвищення якості захисту інтересів 
учасників зобов’язання іноді застосо-
вується додаткова (субсидіарна) відпо-
відальність. Особливістю субсидіарної 
відповідальності є таке:

– настає виключно у випадках, 
передбачених законом або договором;

– є формою додаткової відповідаль-
ності, що передбачає наявність основної 
відповідальності, яку несе боржник;

– покладається на осіб, які не 
несуть основної відповідальності перед 
кредитором;

– не може перевищувати розміру 
основної відповідальності;

– субсидіарно відповідальна особа, 
яка виконала свої зобов’язання, має 
право регресної вимоги до основного 
боржника;

– може бути обмежена законом 
або пов’язана законом із настанням 
певних умов.

Наступним критерієм є розмеж-
ування повної й обмеженої відпові-
дальності.

За загальним правилом, відпові-
дальність настає в повному обсязі, 
проте за окремими видами зобов’язань 

може бути встановлена обмежена від-
повідальність за їх невиконання або 
за неналежне виконання. Прикладом 
обмеження відповідальності боржника 
може бути зменшення обсягу відпові-
дальності, якщо невиконання або нена-
лежне виконання зобов’язання сталося 
не тільки з вини боржника, а й із вини 
кредитора. 

На окрему увагу заслуговують такі 
види відповідальності, як відповідаль-
ність за власні дії та відповідальність 
за дії інших осіб. У передбачених 
законом випадках за невиконання або 
неналежне виконання зобов’язання 
однією особою заходи цивільно-право-
вої майнової відповідальності можуть 
бути застосовані щодо іншої. У ЦК 
України відсутня норма такого змісту, 
проте в ст. 528, що регулює виконання 
обов’язку третьою особою, міститься 
положення, що в разі невиконання 
або неналежного виконання обов’язку 
боржника іншою особою цей обов’язок 
боржник повинен виконати сам. Така 
позиція відображена й у цивілістичній 
науці, де відповідальність за дії третьої 
особи розглядається як випадок відпо-
відальності за виконання зобов’язань 
без вини. На думку автора, розмеж-
ування відповідальності за власні дії 
й за дії іншої особи, на яку покладене 
виконання зобов’язання, видається 
цілком обґрунтованим. Деякі випадки 
такого покладання відповідально-
сті передбачені законом. Наприклад, 
ст. 240 ЦК передбачає, що представ-
ник зобов’язаний учиняти правочин за 
наданими йому повноваженнями осо-
бисто, проте він може передати свої 
повноваження частково або в повному 
обсязі іншій особі.

Третім і найбільш значимим сегмен-
том наукового дослідження, окрім 
дефініції та критеріїв класифікації, 
стане дослідження системи цивіль-
но-правової відповідальності за пору-
шення зобов’язань.

Будь-яка система – це сукупність 
елементів, що знаходяться в певній 
єдності й перманентній взаємодії між 
собою. Складниками системи права 
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(правової системи) є, як відомо, галузі 
права, підгалузі права, правові інсти-
тути та правові норми. Усі зазначені 
елементи системи відрізняються насам-
перед за кількістю правових норм 
і колом суспільних відносин, урегу-
льованих цими нормами. Відповідно, 
і складники системи цивільно-правової 
відповідальності як галузевого пра-
вового інституту також складаються 
з правових норм [10, с. 28].

Під час дослідження цивільно-пра-
вової відповідальності як функціональ-
ної системи вельми важливим є аналіз 
її структурних елементів. Для цього 
необхідно, по-перше, визначити кри-
терій, що диференціює юридичну від-
повідальність на види (структурні еле-
менти), по-друге, показати не тільки 
особливості кожного структурного 
елементу, а й відповідність специфіч-
ним особливостям структури функці-
ональної системи загалом і системи 
цивільної відповідальності зокрема. До 
основних елементів систем юридич-
ної відповідальності загалом і цивіль-
но-правової відповідальності за пору-
шення зобов’язань зокрема належать 
мета, умови, функції, форми та під-
стави відповідальності [11].

Мета застосування заходів від-
повідальності за порушення зобов’я-
зань – формування правомірної пове-
дінки суб’єктів зобов’язального права 
як осіб, що порушили зобов’язання, 
так і всіх інших членів суспільства, 
захист позитивного договірного інтер-
есу, компенсація втрат потерпілої сто-
рони для відновлення майнового стану, 
який існував до укладення договору. 
Окрім цього, відповідальність за пору-
шення зобов’язань як одна з форм 
юридичної відповідальності має на меті 
захист прав людини й підтримання пра-
вопорядку; виховання суб’єкта в дусі 
поваги до права; відновлення соціаль-
ної справедливості; запобігання вчи-
ненню нових правопорушень.

Досягнення мети відповідальності 
за порушення зобов’язань є результа-
том реалізації функцій цивільно-право-
вої відповідальності. До них належать:

1) охоронна – полягає в захисті пра-
вопорядку. Юридична відповідальність 
за порушення зобов’язань є мірою 
захисту особи від неправомірних соці-
ально шкідливих діянь, адже зумовлює 
обов’язок правопорушника зазнати 
певних обмежень своїх прав як пока-
рання за невиконання чи неналежне 
виконання зобов’язань. У цьому – соці-
альна справедливість юридичної відпо-
відальності;

2) правовідновна (компенсаційна) – 
полягає в поновленні порушеного права. 
Ця мета особливо характерна для 
цивільно-правової відповідальності за 
невиконання чи неналежне виконання 
зобов’язань. Вона полягає в обов’язку 
відшкодувати завдану матеріальну 
й моральну шкоду;

3) превентивна – полягає в запо-
біганні вчиненню нових порушень 
зобов’язальних умов (превенція). Юри-
дична відповідальність покликана, 
з одного боку, обмежити можливості 
правопорушника вчинити нове право-
порушення, з іншого – запобігти пра-
вопорушенням інших зобов’язань;

4) виховна – юридична відповідаль-
ність виховує повагу до прав і закон-
них інтересів інших осіб-учасників 
зобов’язання. Застосування заходів 
цивільно-правової відповідальності має 
сприяти виправленню та перевихо-
ванню правопорушника. У його свідо-
мості й поведінці мають сформуватися 
та закріпитися поважне ставлення до 
права й закону, прав, свобод і законних 
інтересів суб’єктів зобов’язання.

Цивільно-правова відповідальність 
є негативним для порушника наслідком 
порушеного зобов’язання. Юридич-
ною підставою такої відповідальності 
є закон, а фактичною – склад цивіль-
ного правопорушення. До його складу 
входять такі елементи: факт порушення 
умов зобов’язання, заподіяння шкоди, 
причинно-наслідковий зв’язок між 
ними й вина особи. Першим елементом 
є протиправна поведінка боржника, 
яка полягає в порушенні зобов’язання. 

Виділяються дві форми порушення 
зобов’язання. Зобов’язання може бути 
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порушено у формі бездіяльності, яка 
полягає в невиконанні зобов’язання. 
У цьому разі з боку боржника відсутні 
дії, які відповідають умісту зобов’я-
зання. Також зобов’язання може 
бути порушено у формі дії, що поля-
гає в неналежному виконанні зобов’я-
зання. У цьому разі боржник здійснив 
певні дії на виконання зобов’язання, 
але вони не відповідають установле-
ним законом і договором вимогам щодо 
належного виконання зобов’язання.

Важливою умовою настання цивіль-
но-правової відповідальності є про-
типравність дій особи, що порушила 
умови зобов’язання. Високий рівень 
правосвідомості людей, які творять 
норми права, дає змогу досить чітко 
визначити межу між допустимим обме-
женням прав суб’єктів громадянського 
суспільства й неприпустимим обме-
женням зазначених прав. Отже, вида-
ється, що неправомірна поведінка – це 
дія (або бездіяльність), що перевищує 
встановлені правом норми поведінки 
суб’єкта цивільно-правових відносин.

Отже, ми підходимо до поняття про-
типравності. Суб’єкти цивільно-право-
вих відносин намагаються здійснювати 
свою діяльність так, щоб не порушу-
вати законодавство України, охороню-
вані законом права та інтереси інших 
осіб. Однак перманентна загроза від-
повідальності може суттєво знизити 
підприємницьку ініціативу учасників 
цивільного обороту. Щоб запобігти 
цьому потрібно створити умови, за 
яких у суб’єктів цивільно-правового 
зобов’язання виникала обґрунтована 
впевненість у тому, що вони не будуть 
нести відповідальність за непрогнозо-
вані наслідки їхньої діяльності, тому 
що, за загальним правилом, цивіль-
но-правова відповідальність базується 
на засадах вини.

Другим елементом правопорушення 
є негативні наслідки у формі збитків. 
Проте щодо зазначеного терміна не 
існує єдиної доктринальної позиції. 
Згідно з позицією В.В. Вітрянського, 
поняття «збитки» необхідно відрізняти 
від категорій «шкода» і «збитки», котрі 

зазвичай уживаються для позначення 
однієї з умов цивільно-правової від-
повідальності або одного з елементів 
складу цивільного правопорушення 
[6, c. 642]. Однак варто зауважити, що 
в науковій літературі такого чіткого 
розмежування зазначених правових 
категорій не здійснено. Законодавець 
виділяє в складі збитків реальні збитки 
та упущену вигоду [9]. 

Реальні збитки – це фактичні 
витрати особи, які можна розділити на 
два види: витрати, необхідні для від-
новлення порушеного права, і вартість 
утраченого або пошкодженого майна. 
Під упущеною вигодою розуміються не 
отримані доходи, тобто сума, на яку 
могли б збільшитися активи особи, 
право якої порушено, якби зобов’я-
зання було виконано належним чином.

Останнім, проте найбільш вагомим 
елементом системи цивільно-правової 
відповідальності за порушення зобов’я-
зання є форма відповідальності. Так, 
популярною в цивілістичній науковій 
літературі є позиція, згідно з якою від-
повідальність за порушення договір-
них зобов’язань реалізується у двох 
формах: у формі неустойки, а також 
у формі стягнення збитків.

Однак аналіз наукових досліджень 
у сфері цивільно-правової відповідаль-
ності дає змогу зробити висновок про 
існування двох основних форм відпо-
відальності, на їх основі формується 
третя форма – комбінована. Перша 
базова форма полягає в зобов’язанні 
винної особи здійснити передачу 
майна, сплату грошей тощо. Характер-
ними рисами такого виду відповідаль-
ності є те, що вона є факультативним 
обтяженням і має безеквівалентний 
характер. Друга базова форма полягає 
в позбавленні особи прав, що їй нале-
жать. Змішана форма містить елементи 
двох перших базових форм.

Проте більш вдалим, на думку 
автора, видається розподіл форм від-
повідальності на загальні й спеціальні. 
Загальною формою відповідальності за 
невиконання або неналежне виконання 
зобов’язань є обов’язок боржника від-
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шкодувати збитки, заподіяні порушен-
ням зобов’язання, кредитору. Зазначена 
форма цивільно-правової відповідально-
сті застосовується в разі невиконання 
будь-якого зобов’язання, унаслідок чого 
вона й розглядається як універсальна 
категорія. Однак основною умовою при-
тягнення особи до цивільно-правової 
відповідальності у формі відшкодування 
збитків є наявність зазначених збит-
ків. Якщо ж збитків немає, потрібні 
спеціальні форми відповідальності за 
порушення зобов’язань, до яких нале-
жать стягнення неустойки: штрафу або 
пені, відмова від повернення завдатку 
та різні санкції, що застосовуються до 
окремих видів зобов’язань. Варто зазна-
чити, що, оскільки стягнення збитків, 
які виникли внаслідок невиконання чи 
неналежного виконання зобов’язання, 
є загальною формою відповідально-
сті, навіть якщо сторони в договорі не 
передбачили такий захід відповідаль-
ності, застосування його є доцільним 
та обґрунтованим.

Що стосується спеціальних форм 
відповідальності, то до них варто зара-
хувати відповідальність за простро-
чення виконання грошового зобов’я-
зання, передбачену ст. 625 ЦК України: 
на боржника покладається обов’язок 
сплатити кредитору суму заборгова-
ності з урахуванням установленого 
індексу інфляції, а також три проценти 
річних від простроченої суми, якщо 
інший розмір процентів не встановлено 
договором або законом.

Проценти, що стягуються за про-
строчення виконання грошового 
зобов’язання, є санкцією за його пору-
шення. Отже, на відміну від процентів, 
які є звичайною платою за користу-
вання грошима, зокрема, за договором 
позики (ст. 1048 ЦК України), до них 
застосовуються загальні норми про 
цивільно-правову відповідальність. Про-
центи, установлені ст. 625 ЦК України, 
підлягають стягненню за наявності про-
типравного невиконання (неналежного 
виконання) грошового зобов’язання [9].

Підводячи підсумки дослідження, 
можна зробити такі висновки: 1. Склад-

ність юридичної природи цивільно-пра-
вової відповідальності за порушення 
зобов’язання зумовила множинність 
підходів до її розуміння й інтерпретації 
її у вітчизняній науці цивільного права: 
а) як заходу державного примусу; 
б) як санкції за неправомірну пове-
дінку; в) як обов’язку правопорушника 
відшкодувати завдані збитки і спла-
тити неустойку; г) як захід покарання 
за вчинене правопорушення. 2. Існує 
низка критеріїв класифікації цивіль-
но-правової відповідальності за пору-
шення зобов’язання. Зокрема, залежно 
від перерозподілу відповідальності між 
кількома боржниками в зобов’язан-
нях із множиною осіб виокремлюють 
часткову й солідарну відповідальність; 
основну й субсидіарну (додаткову). 
3. Юридичною підставою настання 
цивільно-правової відповідальності за 
договором є склад цивільного право-
порушення, який утворюють право-
порушення, заподіяння шкоди, при-
чинно-наслідковий зв’язок між ними 
й вина. 3. До основних елементів сис-
тем юридичної відповідальності зага-
лом і цивільно-правової відповідально-
сті за порушення зобов’язань зокрема 
належать мета, умови, функції, форми 
та підстави відповідальності.

Стаття присвячена досліджен-
ню цивільно-правової відповідально-
сті як одного з наслідків порушення 
зобов’язання, структурних елемен-
тів цивільно-правової відповідально-
сті, її ролі в механізмі забезпечення 
належного виконання зобов’язань 
і захисту цивільних прав та інте-
ресів у сучасному цивільному праві 
України. Залежно від виду порушен-
ня зобов’язання відповідальність 
можна поділити на відповідальність 
за невиконання й відповідальність 
за неналежне виконання зобов’я-
зань. Мета статті – визначити 
особливості системи цивільно-пра-
вової відповідальності за порушен-
ня зобов’язання, класифікувати її 
підстави, розробити пропозиції з 
удосконалення законодавства, яке 



91

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

регламентує зазначений вид відпові-
дальності. Цивільно-правова відпові-
дальність – це правова конструкція, 
що є базисом режиму законності й 
правопорядку, забезпечує ефективне 
виконання особою своїх зобов’язань. 
Соціальна сутність відповідальності 
виявляється в розумінні, усвідомлен-
ні та розмежуванні наслідків діяль-
ності за критеріями її правомірності 
й доцільності, можливості осуду або 
заохочення. Складність юридичної 
природи цивільно-правової відпові-
дальності за порушення зобов’язан-
ня зумовила множинність підходів 
до її розуміння й інтерпретації у 
вітчизняній науці цивільного права: 
а) як заходу державного примусу; 
б) як санкції за неправомірну пове-
дінку; в) як обов’язку правопоруш-
ника відшкодувати завдані збитки 
і сплатити неустойку; г) як захід 
покарання за вчинене правопорушен-
ня. Констатовано, що існує низка 
критеріїв класифікації цивільно-пра-
вової відповідальності за порушення 
зобов’язання. Відзначено, що юри-
дичною підставою настання цивіль-
но-правової відповідальності за 
договором є склад цивільного право-
порушення, який утворюють право-
порушення, заподіяння шкоди, при-
чинно-наслідковий зв’язок між ними 
й вина. З’ясовано структурні еле-
менти цивільно-правової відповідаль-
ності, її роль у механізмі забезпечен-
ня належного виконання зобов’язань 
і захисту цивільних прав та інте-
ресів у сучасному цивільному праві 
України. Окреслено, що до основних 
елементів систем юридичної відпові-
дальності загалом і цивільно-право-
вої відповідальності за порушення 
зобов’язань зокрема належать мета, 
умови, функції, форми та підстави 
відповідальності.

Ключові слова: система цивіль-
но-правової відповідальності, порушен-
ня зобов’язань, захист порушених прав 
та інтересів, боржник, кредитор, збит-
ки, засоби забезпечення виконання зо-
бов’язань.

Habriadze M. System of civil 
liability for breach of obligations

The article deals with the study of 
civil liability as one of the consequences 
of breach of obligations, structural 
elements of civil liability, its role in 
the mechanism of ensuring the proper 
fulfillment of obligations and protection 
of civil rights and interests in modern 
civil law of Ukraine. Depending on 
the type of breach of liability, liability 
can be divided into liability for default 
and liability for improper fulfillment of 
obligations. The purpose of the article 
was to identify the peculiarities of the 
system of civil liability for breach of 
obligations, to classify its grounds and 
to develop suggestions for improvement 
of the legislation regulating the specified 
type of liability. Civil liability is a legal 
framework that underlies the rule of 
law and order and ensures the effective 
fulfillment of a person’s obligations. 
The social essence of responsibility 
is manifested in the understanding, 
awareness and differentiation of the 
consequences of activity by the criteria 
of its legitimacy and expediency, 
the possibility of condemnation or 
encouragement. The complexity of the 
legal nature of civil liability for breach 
of the obligations led to a multiplicity 
of approaches to its understanding 
and interpretation in the domestic 
science of civil law: a) as measures 
of state coercion; b) as sanctions 
for misconduct; c) as the offender's 
obligations to reimburse for the damage 
caused and to pay the penalty; d) as a 
punishment for the offense. It is stated 
that there are a number of criteria for the 
classification of civil liability for breach 
of obligations. The article is devoted to 
the study of civil liability as one of the 
consequences of breach of obligations, 
structural elements of civil liability, its 
role in the mechanism of ensuring the 
proper fulfillment of obligations and 
protection of civil rights and interests 
in modern civil law of Ukraine. It is 
noted that the legal basis for the onset 
of civil liability under the contract is the 
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composition of the civil offense, which 
is formed by: the offense, causing harm, 
causation between them and the fault. 
It is outlined that the main elements 
of the systems of legal liability as a 
whole and civil liability for breach of 
obligations include, in particular, the 
purpose, conditions, functions, forms 
and grounds of liability.

Key words: system of civil liability, 
breach of obligations, protection of 
violated rights and interests, god, 
creditor, damages, means of ensuring 
fulfillment of obligations.
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В Україні серед усього спектру 
напрямів адміністративної та інших 
галузевих реформ саме сервісний 
напрям демонструє одну з найкращих 
динамік модернізації чинних практик 
надання адміністративних послуг насе-
ленню та бізнесу. 

Умовно кажучи, старт сервісної 
реформи відбувся у 2012 р. після при-
йняття Закону «Про адміністративні 
послуги», на виконання положень 
якого при органах публічної адміні-
страції почалося утворення центрів 
надання адміністративних послуг 
(далі – ЦНАП). Одним із перших 
органів, що успішно завершили про-
цес запуску ЦНАПів, виступила Дер-
жавна фіскальна служба, а саме Цен-
три обслуговування платників (ЦОП) 
у структурі Державної податкової 
інспекції. Ще у 2008 р. в місті Вінниця 
вперше в Україні розпочалася робота 
над пілотним проєктом створення 
ЦНАПу («Прозорий офіс» Вінницької 
міської ради).

Наявні ж практики надання адмі-
ністративних послуг публічною адмі-
ністрацією постійно модернізуються 
в бік упровадження нових е-сервісів, 
які оптимізують процес отримання 
послуги. У цьому питанні Міністер-
ство внутрішніх справ України (далі – 
МВС) демонструє одну з найкращих 
динамік удосконалення практик сервіс-
ної діяльності серед державних орга-
нів. За останні роки МВС на інститу-
ційному й організаційних рівнях значно 

реформувало практики надання послуг 
у сучасну мережу сервісних центрів 
МВС (головний, регіональні й терито-
ріальні).

Скориставшись вебсайтом Голов-
ного сервісного центру (далі – ГСЦ) 
МВС, можна отримати низку е-послуг, 
зокрема за допомогою онлайн-серві-
сів, таких як «Електронний кабінет 
водія», «Сервіс перевірки документів 
для виїзду за кордон на транспортний 
засіб», «Сервіс перевірки свідоцтва 
про реєстрацію транспортного засобу», 
«Онлайн-тренажер з перевірки знань 
ПДР». Надання е-послуг через е-сер-
віси слугує отриманню необхідної доку-
ментації та інформації, зокрема з реє-
стрів, у цілодобовому режимі, даючи 
змогу ефективніше планувати й вико-
ристовувати робочий час, не виходячи 
з власного кабінету.

Практика надання адміністративних 
послуг дає змогу констатувати, що на 
основі дії Закону «Про адміністративні 
послуги» при/в органах публічної 
адміністрації триває процес утворення 
мереж центрів надання адміністратив-
них послуг, у яких громадян обслуго-
вують шляхом надання індивідуальних 
консультацій, здійснюють прийом заяв 
і документів, видають адміністративні 
акти, а також удосконалюють наявні 
сервіси, передусім е-сервіси, та впрова-
джують нові послуги.

Варто зазначити, що світова прак-
тика надання адміністративних послуг 
публічною адміністрацією – це перш 
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за все якість, швидкість, зручність 
обслуговування громадян і надання 
якомога більше послуг он-лайн за 
допомогою е-сервісів. Тому, говорячи 
про реформи у сфері надання адмі-
ністративних послуг, варто розуміти 
мету, яку переслідує держава щодо 
вдосконалення сервісної діяльно-
сті публічною адміністрацією. Мета 
є простою: з одного боку, спростити 
порядки (процедури) отримання 
послуги, з іншого, підвищити якість 
обслуговування. 

На наш погляд, досягнути цю мету 
можна шляхом координації зусиль 
у трьох напрямах: 1) розроблення 
й запровадження нових е-сервісів, а саме 
діджиталізації адміністративних послуг; 
2) максимального наближення адміні-
стративних послуг, зокрема децентра-
лізації адміністративних послуг; 3) вдо-
сконалення системи моніторингу якості 
обслуговування у ЦНАПах. 

Відзначимо, що у вересні 2019 р. Пре-
зидентом України Володимиром Зелен-
ським було запропоновано низку шля-
хів удосконалення систем надання 
адміністративних послуг, у результаті 
чого був виданий Указ Президента 
«Про деякі заходи із забезпечення 
надання якісних публічних послуг», 
яким було затверджено деталізований 
перелік заходів, які необхідно впрова-
джувати органам публічної адміністра-
ції, та доручено Кабінету Міністрів 
України (далі – КМУ) забезпечити їх 
реалізацію [1]. 

На наш погляд, реалізація перерахо-
ваних заходів, визначених відповідним 
Указом, дійсно сприятиме подальшому 
вдосконаленню сервісної діяльності, 
зокрема в частині діджиталізації (як 
приклад електронізації порядків звер-
нення й отримання послуг, розроблення 
та впровадження нових е-сервісів, 
в тому числі мобільних застосунків), 
делегування повноважень щодо пое-
тапного передання адміністративних 
послуг від місцевих органів виконавчої 
влади органам місцевого самовряду-
вання та іншим суб’єктам (наприклад, 
нотаріусам), підвищення якості послуг 

шляхом поліпшення моніторингу 
обслуговування (наприклад, механізмів 
зворотного зв’язку), оптимізації окре-
мих послуг тощо.

На виконання заходів, спрямованих 
насамперед на діджиталізацію послуг, 
окреслених у цьому Указі, було розро-
блено Концепцію «Держава у смарт-
фоні», що надалі трансформувалась 
у Концепцію «Цифрова держава». Кон-
цепція містить конкретні практичні 
кроки, зокрема низку пілотних проєк-
тів, наприклад он-лайн-сервіс «Дія» – 
сайт, а згодом і мобільний застосунок, 
які об’єднають в єдиному електронному 
вікні всі послуги, що надає держава 
громадянам і бізнесу [2]. 

Взагалі на початковому етапі 
в межах цієї концепції планувалася 
реалізація близько 90 пілотних проєк-
тів, основними з яких були такі:

1) перший електронний кабінет гро-
мадянина, який запрацює через кілька 
місяців у смартфоні; у кабінеті буде 
можливо побачити свої цифрові водій-
ські права, цифровий паспорт, дані про 
нерухомість. Крім того, людина отри-
муватиме повідомлення про те, хто 
й коли звертався по його дані;

2) пілотний проєкт з впровадження 
цифрових водійських прав;

3) проєкт «є-Малятко», в межах 
якого в разі народження дитини всі від-
повідні державні послуги й документи 
можна отримати через Інтернет, запов-
нивши одну онлайн-форму;

4) ID-14, одночасна реєстрація 
фізичної особи як платника податків 
під час першого оформлення паспорта 
громадянина України;

5) електронна пенсія (оформлення 
пенсії он-лайн);

6) електронне резидентство (мож-
ливість зареєструвати бізнес в Укра-
їні й відкрити рахунок у банку через 
Інтернет після отримання в посольстві 
України ID-карти;

7) аудит електронних держреєстрів, 
який згодом дасть змогу провести елек-
тронний перепис населення;

8) запуск через кілька тижнів кабі-
нету забудовника, де частину ліцен-
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зій можна буде отримати без участі 
чиновників [3]. 

На сьогодні концепція «Цифрова 
держава» передбачає реалізацію таких 
проєктів:

– e-Health, електронної системи 
охорони здоров’я, що запроваджу-
ється з метою отримання максимально 
можливої кількості медичних послуг 
он-лайн, забезпечення електронного 
обміну медичною інформацією та реа-
лізації програми медичних гарантій 
населенню, в тому числі медичного 
страхування; для повноцінного запуску 
системи e-Health триває робота за 
такими напрямами: розроблення Кон-
цепції та спільної комунікаційної стра-
тегії, а також принципів архітектури 
електронної системи охорони здоров’я 
(ЕСОЗ); розроблення функціонального 
чек-листа для вибору медичної інфор-
мації системи для медичного закладу; 
запровадження поетапного переходу 
до електронного документообігу (доку-
ментів, форм, даних, звітів, аналітич-
них сервісів);

– створення у структурі КМУ 
Міністерства цифрової трансформації, 
що відповідає за впровадження елек-
тронного урядування задля прозорості, 
доступності державних послуг і міні-
мізації корупції, а також утворення 
у структурі Верховної Ради України 
Комітету з питань цифрової трансфор-
мації з метою розвитку цифрового 
суспільства, введення інновацій у сфері 
цифрового підприємництва, розвитку 
електронної комерції та вдосконалення 
цифрової ідентифікації;

– повноцінне запровадження онлайн- 
сервісу «Дія», в межах якого можна 
отримати державні послуги у сферах 
реєстрації бізнесу, будівництва й соці-
ального захисту тощо; у перспективі на 
основі сервісу «Дія» планується впрова-
дження мобільного застосунку Mobile 
app, що буде мати повний функціонал 
сайту он-лайн-сервісу «Дія»;

– запуск єдиного електронного кабі-
нету та єдиного електронного підпису 
з такими функціями: надання грома-
дянам або юридичним особам доступу 

до особистої інформації в державних 
реєстрах, надання доступу до всіх е-по-
слуг, забезпечення ефективного зво-
ротного зв’язку, надання електронних 
консультацій; також планується пов-
ністю автоматизувати послуги у сфері 
будівництва, запровадивши е-кабінет 
забудовника, з е-послугами: повідом-
лення про початок підготовчих і буді-
вельних робіт; внесення змін у відпо-
відні повідомлення; введення об’єктів 
в експлуатацію; видача дозволу на 
виконання будівельних робіт тощо;

– проєкт «е-Малятко», який нада-
ватиме послуги реєстрації народження 
дитини та її місця проживання, реє-
страції немовляти в ЕСОЗ, отримання 
фінансової допомоги в разі народження 
дитини, отримання посвідчення дитини 
та батьків з багатодітної сім’ї;

– проєкт ID-14, який полягає 
в отриманні 14-річними громадянами 
паспорта й податкового номера (ІПН) 
одночасно; також заплановано надання 
е-послуги щодо реєстрації місця прожи-
вання дитини;

– проєкт «е-Пенсія» з функціями 
он-лайн-призначення та перерахунку 
пенсій, призначення надбавок, допо-
мог, доплат і компенсацій до пенсій, 
поновлення й переведення пенсійних 
виплат;

– запровадження SmartID – іден-
тифікації за електронним цифровим 
підписом для доступу до всіх е-послуг 
та підписання е-документів з викори-
стання спеціального мобільного засто-
сунку смартфона; у цьому контексті 
передбачається робота у двох напря-
мах: створення хмарного електронного 
підпису з безпечним доступом до особи-
стого ключа, біометричної ідентифікації 
користувача через мобільний застосу-
нок з перевіркою даних у державному 
демографічному реєстрі; передбачено 
також впровадження технології мобіль-
ного електронного підпису MobileID, 
що забезпечуватиме зберігання особи-
стого ключа на спеціальній захищеній 
SIM-картці;

– проєкт «Цифрові посвідчення 
громадян»: цифрові водійські права 
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та цифровий студентський квиток, 
в майбутньому планується розроблення 
еквіваленту цифрового паспорта;

– заміна паперових довідок, зокрема 
довідок про склад сім’ї та реєстрацію 
місця проживання, на електронну вза-
ємодію органів публічної адміністрації 
(як приклад, впровадження он-лайн-сис-
теми обміну даними між державними 
органами «Трембіта» з подальшим 
під’єднанням до державних реєстрів;

– запровадження проєкту «е-Рези-
дентство» – надання он-лайн статусу 
нерезидента щодо реєстрації та ведення 
бізнесу в Україні без необхідності 
виїзду з країни проживання;

– започаткування он-лайн-системи 
«е-Вибори», що забезпечить автома-
тизований підрахунок волевиявлення 
громадян на виборах, і системи «е-Пе-
репис» щодо встановлення кількості 
населення [4].

На думку експерта Програми 
«U-LEAD з Європою» Віктора Тимо-
щука, реформа адміністративних послуг 
надалі повинна розвиватися за такими 
п’ятьма напрямами: дерегуляція (скоро-
чення кількості адмінпослуг), діджиталі-
зація, передання повноважень місцевим 
органам самоврядування, створення 
ЦНАПів, упорядкування оплати адмін-
послуг [5]. 

Слід констатувати, що досить якісно 
з точки зору результату функціонує 
мережа сервісних центрів, які надають 
адміністративні послуги. За даними 
Єдиного вебпорталу адміністративних 
послуг натепер в Україні функціону-
ють 796 ЦНАПів. За І півріччя 2019 р. 
відкрито 18 нових Центрів і територі-
альних підрозділів. У межах ОТГ пра-
цюють 168 ЦНАПів. Кількість послуг 
постійно зростає, зокрема 53% ЦНА-
Пів пропонують своїм відвідувачам 
від 50 до 135 видів послуг, 27% – від 
136 до 200 [6]. 

Незважаючи на позитивну статис-
тику світові практики надання адміні-
стративних послуг постійно модерні-
зуються саме в бік розроблення нових 
е-сервісів, які оптимізують процес 
отримання послуги.

Перспективи діджиталізації адміні-
стративних послуг за планом Мініс-
терства цифрової трансформації –  
переведення за п’ять років 100% адмі-
ністративних послуг в он-лайн, з яких 
20% – без втручання чиновників, 
у повному автоматичному режимі [7]. 

Так, міністр цифрової трансформації 
Михайло Федоров указує, що діджита-
лізація на місцевому рівні функціону-
вання публічної адміністрації передба-
чає надання адміністративних послуг 
на базі ЦНАПів, які планується реор-
ганізувати в центри «Дія». Своєю чер-
гою центр «Дія» повинен стати офісом 
застосунку та сайту Міністерства циф-
рової трансформації, щоб коли людина 
прийде до Центру в селищі чи в місті, 
там не бігали й не носили папери, 
а просто відкривався портал і адміні-
страторка надавала цю послугу [8]. 

Однак, говорячи про діджиталізацію 
послуг, треба розуміти, що діджиталі-
зація передбачає не лише переведення 
100% публічних послуг для пересічних 
громадян і бізнесу в он-лайн, а насам-
перед забезпечення 100% населених 
пунктів і їх соціальних об’єктів досту-
пом до високошвидкісного Інтернету 
й залучення мільйонів українців до 
програми розвитку цифрових навичок 
і компетенцій [9]. 

З цього приводу в межах діджита-
лізації адміністративних послуг варто 
відзначити запровадження органами 
публічної адміністрації та іншими дер-
жавними органами е-сервісів «Елек-
тронний кабінет» (наприклад, «Кабі-
нет ужгородця», «Електронний кабінет 
водія» та інші). Разом із тим зараз три-
ває процес автоматизації ЦНАПів, що 
охоплює систему «Електронна черга», 
«Електронний запис до ЦНАП», сис-
теми електронного документообігу 
(«Універсам послуг»), он-лайн-консуль-
тування, відеонагляду, звукозапису.

Як приклад, сервіс «Кабінет Ужго-
родця», окрім адміністративних послуг, 
передбачає он-лайн-послуги, такі як 
«Електронна петиція», «Громадський 
бюджет» і «Реєстрація до навчальних 
закладів» [10]. 
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У контексті реформи судочинства 
Міністерство юстиції України запро-
вадило е-сервіс «Електронний суд», 
який спрямований на удосконалення 
процедур розгляду справ, зокрема 
публічно-правових спорів і справ про 
адміністративні правопорушення, 
а також інших категорій юридичних 
справ шляхом надання таких е-послуг, 
як сплата судового збору он-лайн, 
надсилання процесуальних документів 
електронною поштою учасникам судо-
вого процесу, отримання інформацій 
щодо стадій розгляду справ, доступ до 
єдиних реєстрів судових рішень, над-
силання судових повісток СМС-пові-
домленнями [11].

Електронні кабінети на вебсайтах 
органів публічної адміністрації інте-
гровані з Єдиним державним вебпор-
талом адміністративних послуг або 
Порталом державних послуг «iGov». 
У цьому контексті спостерігається 
удосконалення системи ідентифікації, 
а саме введення BankID (верифіка-
ції даних інтернет-банкінгу). Також 
передбачено інші способи авторизації, 
такі як заповнення електронної форми 
та використання ЕЦП (електронного 
цифрового підпису).

Загалом діджитал-ідентифікація 
фізичних осіб визначена глобальною 
метою суспільства сталого розвитку, 
яка має бути досягнута до 2030 р., 
а в окремих країнах цифрова іденти-
фікація платників податків розвива-
ється паралельно з біометричними 
процедурами й переслідує не лише 
і не стільки економічні, але й полі-
тичні або інші суспільні інтереси, 
як-от: проведення електронних вибо-
рів, управління програмами соціаль-
ного забезпечення [12, с. 367]. 

Використання електронних кабіне-
тів оптимізує бюрократичні процеси, 
безпосереднє відвідування ЦНАПів, 
а також надає можливість оформити 
заявку в цілодобовому режимі за міс-
цем роботи.

У межах пілотного проєкту 
16 грудня стартував період бета-тес-
тування мобільного застосунку «Дія», 

зокрема 11 грудня було розпочато 
набір тестувальників, а саме клієнтів 
ПриватБанку, для подання заявки для 
отримання доступу зі смартфонів до 
цифрового посвідчення водія та сві-
доцтва про реєстрацію транспортного 
засобу. Станом На 25 грудня кіль-
кість зареєстрованих становила понад 
58 тисяч осіб [13]. 

Говорячи ж про перспективи удоско-
налення практик надання адміністра-
тивних послуг у частині децентралізації 
послуг, в першу чергу варто відзначити 
співпрацю об’єднаних територіальних 
громад (далі – ОТГ) за програмою 
«U-LEAD з Європою», що передбачає 
технічну й методологічну підтримку 
створення й облаштування ЦНАПів 
спеціалізовано ІТ (комп’ютерною техні-
кою) та меблями й під’єднання ОТГ до 
програмного комплексу автоматизова-
ної роботи ЦНАП «Вулик» [14].

Наприклад, у Закарпатті ЦНАПи 
облаштовано за відповідною програмою 
в Хустській територіальній громаді 
й Тячівській ОТГ і триває реалізація 
проєкту у Вільховецькій ОТГ.

Також, на нашу думку, варто від-
значити пілотний проєкт «Мобільні 
сервісні центри в ОТГ», що так само 
реалізовується за програмою «U-LEAD 
з Європою». Це пересувні сервісні 
модулі, спеціально облаштовані, які 
здійснюватимуть виїзди за сформо-
ваним графіком у віддаленні населені 
пункти для збору заяв і видачі доку-
ментів. Тим більше що певна подібна 
практика вже існує у Сервісному цен-
трі МВС. До речі, з 25 по 29 листопада 
2019 р. відбувся перший запуск шести 
мобільних сервісів [15].

Стосовно системи моніторингу яко-
сті обслуговування у 2017 р. Міністер-
ством економічного розвитку і торгівлі 
України спільно з Офісом реформи 
адміністративних послуг (Проєкт екс-
пертної підтримки врядування та еко-
номічного розвитку EDGE, який впро-
ваджується канадською компанією 
Agriteam Canada Consulting Ltd.) та за 
підтримки Програми USAID «Лідер-
ство в економічному врядуванні» з ура-
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хуванням практичного досвіду впро-
вадження таких стандартів центрами 
надання адміністративних послуг чле-
нами Всеукраїнської асоціації центрів 
надання адміністративних послуг було 
розроблено та прийнято «Єдині вимоги 
(Стандарт) до якості обслуговування 
відвідувачів центрів надання адміні-
стративних послуг» як організацій-
но-інструктивні й частково методичні 
матеріали [16]. 

Заступник Міністра розвитку гро-
мад і територій України В. Негода 
зазначає, що для підвищення якості 
й доступності надання адміністратив-
них послуг в органах місцевого само-
врядування слід вирішити питання 
про поліпшення доступу до виконання 
функцій державної реєстрації нерухо-
мості та бізнесу органами місцевого 
самоврядування, а також про спряму-
вання частини плати за видачу відомо-
стей з реєстрів до місцевих бюджетів, 
забезпечення надання нотаріальних 
послуг у всіх населених пунктах і пер-
спективи делегування повноважень 
відділів реєстрації актів цивільного 
стану (РАЦС) усім громадам тощо 
[17]. Відносно системи моніторингу 
якості обслуговування варто відзна-
чити окремі практики вдосконалення 
зворотного зв’язку. Зокрема, це запро-
вадження проєкту «Таємний клієнт» на 
вебсайті ГСЦ МВС, який передбачає 
заповнення розділів он-лайн-анкети 
клієнтом сервісного центру МВС на 
предмет оцінювання за встановленою 
шкалою окремих процесів обслугову-
вання в сервісних центрах [18]. Вважа-
ємо, що варто продукувати практику 
сервісних центрів МВС стосовно е-сер-
вісу «Таємний клієнт» іншим органам 
публічної адміністрації, зокрема розро-
бляти е-сервіси, які б надали змогу від-
відувачам ЦНАПів критично оцінювати 
процес обслуговування й подавати 
власні пропозиції щодо вдосконалення 
окремих процесів роботи ЦНАПу. 

Таким чином, сучасний стан діяльно-
сті публічної адміністрації щодо надання 
адміністративних послуг в Україні дає 
змогу констатувати вдосконалення 

практик сервісної діяльності в площині 
діджиталізації, децентралізації та моні-
торингу якості обслуговування. Тому 
певною мірою можна стверджувати, 
що практика надання адміністратив-
них послуг є однією з форм взаємодії 
органу публічної адміністрації з гро-
мадськістю.

Проте найперспективнішим напря-
мом удосконалення практик надання 
адміністративних послуг, на нашу 
думку, є діджиталізація, оскільки від-
повідний напрям дає змогу модернізу-
вати шляхом комп’ютеризації (запрова-
дження е-сервісів) процедуру звернення 
й отримання послуги. Більше того, 
застосування е-сервісів обумовлюва-
тиме розвиток процесу електронного 
документообігу в органах публічної 
адміністрації, у тому числі подальшу 
автоматизацію мережі ЦНАПів.

У статті досліджено специфіку 
практики органів державного управ-
ління у сфері діджиталізації. Проа-
налізовано зміст заходів, передбаче-
них сучасними поняттями «держава 
у смартфоні» та «цифрова держава», 
їхній вплив на процес оцифрування 
у сфері адміністративних послуг. 
Зазначається, що процес удоскона-
лення практик обслуговування реа-
лізується в умовах діджиталізації 
та децентралізації адміністратив-
них послуг, а також моніторингу 
якості обслуговування в центрах 
адміністративних послуг.

Розглянуто питання впрова-
дження електронних послуг, зокре-
ма електронних кабінетів у частині 
вдосконалення процедур ідентифі-
кації споживача послуги, адреси та 
прийому адміністративних послуг. 
Проаналізовано співпрацю терито-
ріальних громад у межах програ-
ми U-LEAD з Європою. Крім того, 
окремо проаналізовано практики 
вдосконалення зворотного зв’язку 
на прикладі запровадження проєк-
ту «Таємний клієнт» на вебсайті 
Головного сервісного центру Мініс-
терства внутрішніх справ України.
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Констатовано, що сучасна прак-
тика надання адміністративних 
послуг публічною адміністрацією – 
це якість, швидкість, зручність 
обслуговування громадян і надання 
послуг он-лайн за допомогою е-серві-
сів. Установлено, що мету, яку пере-
слідує держава відносно вдоскона-
лення сервісної діяльності публічної 
адміністрації, становить спрощен-
ня порядків (процедур) отриман-
ня послуги й підвищення якості 
обслуговування відвідувачів центрів 
надання адміністративних послуг.

На підставі аналізу окремих 
вітчизняних практик надання адмі-
ністративних послуг публічної адмі-
ністрації резюмовано, що основу 
координації зусиль в напрямах роз-
роблення й запровадження нових 
е-сервісів, а саме діджиталізації 
адміністративних послуг, макси-
мального наближення адміністра-
тивних послуг, зокрема децентра-
лізації адміністративних послуг і 
вдосконалення системи моніторингу 
якості обслуговування в центрах 
надання адміністративних послуг, 
становлять чинники вдосконалення 
сервісної діяльності публічної адмі-
ністрації в умовах діджиталізації.

Ключові слова: діджиталізація, 
сервісна діяльність, адміністративні по-
слуги, публічна адміністрація, електро-
нні послуги, електронний кабінет.

Ternushchak M. Improvement 
of service activities of public 
administration in the context 
of digitalization

The article explores the specific 
practices of public administration 
bodies in the field of digitization. 
The content of the measures foreseen 
by the modern concepts “State in 
Smartphone” and “Digital State”, 
their influence on the process 
of digitization in the sphere of 
administrative services are analyzed. 
It is stated that the process of 
improving service practices is 
implemented in the context of the 

digitization and decentralization of 
administrative services, as well as 
monitoring the quality of service in 
the centers of administrative services. 

The issues of introduction of 
electronic services, in particular 
e-cabinets in the part of improvement 
of procedures of identification of the 
consumer of service, addressing and 
reception of administrative services are 
solved. The cooperation of territorial 
communities under the U-LEAD 
program with Europe was considered. 
In addition, some practices of feedback 
improvement have been analyzed, for 
example, the implementation of the 
Mystery Client project on the website of 
the Main Service Center of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine.

It is stated that the modern practice 
of providing administrative services by 
public administration is quality, speed, 
convenience of servicing citizens and 
providing services online with the help 
of e-services. It is established that the 
goal pursued by the state regarding the 
improvement of public administration 
service activity is to simplify the 
procedures (procedures) for obtaining 
the service and to improve the quality of 
service of visitors to the administrative 
service centers.

Based on the analysis of 
individual domestic practices of public 
administration administrative services, 
it is summarized that coordination 
of efforts in the development and 
implementation of new e-services, 
namely the digitization of administrative 
services, the maximum approximation 
of administrative services, including 
decentralization of administrative 
services and improvement of the system 
of monitoring the quality of service 
provision of administrative services are 
factors of improvement of service of 
public administration in the conditions 
of digitalization.

Key words: digitization, service 
activity, administrative services, public 
administration, electronic services, 
e-cabinet.
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Діяльність поліцейських постійно 
супроводжується високим рівнем від-
повідальності, великим психоемоцій-
ним навантаженням, особливо при 
безпосередній взаємодії зі злочинними 
угрупованнями, участі в розгоні масо-
вих заворушень та ін. У співробітни-
ків є і проблеми соціально-побутового 
характеру, що негативно позначаються 
не тільки на їхньому психічному стані, 
а й на морально-психологічному клі-
маті всередині сім’ї, коли поліцейський 
не має можливості приділяти достат-
ньо уваги родині через ненормований 
робочий графік.

Довге перебування під впливом нега-
тивного емоційного фону (стану про-
вини, тривоги, незадоволеності, жор-
стокості, агресивності, невпевненості 
тощо), невміння самостійно зменшити 
ступінь переживання через несприят-
ливі фактори небезпечне, адже руй-
нівно впливає не тільки на психічне 
самопочуття, а й на соматичний стан 
організму загалом [1].

У цих скрутних ситуаціях зміню-
ється психічний стан поліцейських, що 
призводить до поступових психофізич-
них змін особистості, погіршення само-
почуття, неможливості нормально пра-
цювати, а в тяжких випадках – навіть 
до втрати професіоналізму і звільнення 
з лав правоохоронних органів.

Досвід спостереження за поведін-
кою працівників поліції показав, що 
невміння регулювати свій внутріш-

ній психічний стан може негативно 
позначатися на взаєминах із близь-
кими і друзями, на якості виконуваної 
роботи [2; 3].

Факторів, які детермінують процес 
адаптації поліцейських до підвищених 
вимог професії, дуже багато. Насам-
перед це професіоналізм, зумовлений 
знаннями, вміннями, навичками та, 
звичайно, досвідом.

Несприятливі психічні стани 
(напруг, тривога, фрустрація, афект, 
стрес) розглядаються у психології як 
емоційно-вольові реакції, що можуть 
починатися із провісників і розвиватися 
непомітно (негативізм, бурчання, різні 
ступені вираження жорстокості у від-
носинах із людьми, агресивність). Сту-
пінь їх прояву у поліцейських залежить 
від інтенсивності та частоти стресових 
чинників професійного, навчального 
та побутового середовища. Часто пси-
хоемоційні стани, наприклад, агресія, 
жорстокість, дратівливість, негативізм, 
можуть бути різними ознаками прояви 
невігластва, нестачі знань, виховання, 
які можна усунути у процесі навчання 
та психокорекції. Ці реакції найчастіше 
формуються під час адаптації до підви-
щених вимог середовища і в періоди 
накопичення втоми. Відсутність профі-
лактики таких станів (як демонструє 
практика) може спричинити незворотні 
наслідки як для окремо взятого праців-
ника поліції, так і для всієї правоохо-
ронної системи. Багато випадків, коли 
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накопичення несприятливих психічних 
переживань призвели до негативних 
результатів, що відбилися як на самому 
працівникові, так і на репутації право-
охоронної системі загалом. Тому відпо-
відно до Порядку організації системи 
психологічного забезпечення поліцей-
ських, працівників Національної поліції 
України та курсантів (слухачів) закладів 
вищої освіти зі специфічними умовами 
навчання, котрі здійснюють підготовку 
поліцейських (Наказ МВС України від 
06 лютого 2019 р. № 88) повинні про-
водитися заходи щодо покращення пси-
хологічного статусу в підрозділах. Але 
різні види негативного емоційного реа-
гування виникають особливо гостро, 
коли з метою зниження інтенсивності 
напруги вживаються спиртні напої або 
інші допінги. У зв’язку з цим психопро-
філактика негативних психічних ста-
нів у працівників особливо актуальна. 
З огляду на викладене вважаємо, що 
несприятливі психічні стани можна 
скорегувати тренінгами, які сформують 
умови для усунення чинника нестачі 
знань, умінь, навичок і досвіду, що 
перешкоджають адаптації співробіт-
ників до вимог професії на стадії нав-
чання поліцейських на різних етапах 
підготовки.

Мета роботи – проаналізувати 
вплив певних знань, умінь, навичок 
і процесу навчання загалом на дина-
міку розвитку передвісників несприят-
ливих психічних станів слухачів – май-
бутніх працівників патрульної поліції.

У наших дослідженнях ми вивчали 
структуру властивостей особистості, 
яка характеризує формування симп-
томів, що трактували помилково не 
як процес адаптації до вимог професії, 
а як «синдром емоційного вигорання», 
торкаючись зв’язку професійних і осо-
бистісних якостей працівників поліції.

Проведені раніше дослідження, орі-
єнтовані на виявлення професійно важ-
ливих якостей (далі – ПВЯ), показали, 
що необхідно визначити профіль осо-
бистості, стрижневі особистісні якості, 
оскільки на їхній основі надалі розви-
вається професійний, життєвий досвід 

і комунікативна компетентність [6–8]. 
Для працівників поліції, які часто заді-
яні в тих сферах професійної діяльно-
сті, де характер праці висуває особливі 
вимоги і є ризики формування неспри-
ятливих психічних станів, важливе 
проведення тестової психодіагностики. 
У цьому аспекті певний інтерес станов-
лять дослідження наших колег. З ура-
хуванням названих позицій більш логіч-
ним і обґрунтованим, на наш погляд, 
буде (в теорії та практиці) формування 
процесу професійного становлення осо-
бистості шляхом накопичення знань, 
умінь і навичок, які нині трактуються 
як компетентність. Дослідження прово-
дилися у групах (спостереження і тес-
тування) за стандартною методикою 
дослідження негативних комунікатив-
них установок і психологічного захисту 
у спілкуванні В.В. Бойко [1; 4].

Експериментальні спостереження 
у цьому ракурсі зі слухачами дозволили 
певною мірою систематизувати психо-
логічні рівні формування цих понять.

Перший рівень формування поняття 
«професія» і становлення професіонала 
в навчальних установах системи МВС 
становлять знання. Вони представля-
ють сукупність інформації, отриманої 
в теоретичній або емпіричної площині 
даних. В аспекті діяльності поліцей-
ських вони можуть бути розділені на 
кілька груп, на яких зводиться фунда-
мент належності до певної професії. До 
першої групи відносять знання загаль-
ноорганізаційного характеру, якими 
тією чи іншою мірою повинні воло-
діти практично всі працівники поліції. 
За нашими оцінками, це найчастіше 
знання системи правоохоронних орга-
нів, а також ряду основних законів 
і нормативних правових документів, 
що регулюють питання функціонування 
Національної поліції в різних напрямах 
діяльності. Другу групу становлять 
загальнопрофесійні знання, необхідні 
для виконання профільних завдань. 
Третя група складається з вузьких 
(або вузькопрофільних) професій-
но-прикладних знань, необхідних пра-
цівникові для ефективного виконання 
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завдань в усіх напрямах професійної 
діяльності (слідство, дізнання, карний 
розшук, криміналістика та ін.) [1; 8].

Другий рівень формування поняття 
«професія» у процесі професійного 
становлення в навчальних устано-
вах системи МВС становить поняття 
«вміння» – зв’язок когнітивних розумо-
вих процесів із фізичними можливос-
тями майбутнього поліцейського, тобто 
коли його знання, трансформовані 
у практичну площину, успішно засто-
совуються для отримання бажаного 
результату, при проходженні практики 
курсантами у профільних підрозділах 
Національної поліції. Цей рівень прак-
тично завжди забезпечує отримання 
результатів, відповідних необхідним 
вимогам, але вміння не завжди тран-
сформуються в навички. Наприклад, 
вміння знешкодити озброєного зло-
чинця (тобто знання основних технік 
і правил побудови боротьби, доповнене 
практикою тренувань) може спочатку 
викликати у людини тривогу, хвилю-
вання, супроводжуватися невдачами, 
а в процесі повторення приводитиме 
до успіху і формування певних нави-
чок. Третій, вищий рівень формування 
навички характеризується низкою еле-
ментів, яких немає в уміннях: поява 
злагодженого зв’язку між рівнями 
викликається емоційним, фізичним 
і розумовим напруженням; більш ско-
роченим часовим інтервалом між отри-
манням мозком сигналу про необхід-
ність дії і здійсненням її; гарантовано 
гарною якістю продукту внаслідок 
застосування досвіду. Знання, накла-
дені на практику їх застосування полі-
цейським, спочатку формують у нього 
уміння, які в разі тривалого успішного 
вирішення певних завдань і виконання 
службових операцій сприяють форму-
ванню досвіду [2; 7]. У курсантів нави-
чки формуються тільки за певними 
напрямами (володіння зброєю, самоо-
борони, надання домедичної допомоги 
та ін.). Але коли вони почнуть само-
стійну діяльність, вміння і навички, від-
працьовані у процесі навчання, поспри-
яють через певний час появі досвіду.

Досвід – це головний фактор пере-
ходу умінь і навичок у ранг профе-
сіоналізму. При зниженні об’ємних 
характеристик або при виникненні 
тимчасового вакууму невикористання 
навички можуть зворотно трансфор-
муватися в уміння. Отже, досвід – це 
продукт безперервного вдосконалення. 
Знання, вміння і навички при їх засто-
суванні у сфері діяльності завжди про-
ходять крізь призму особистісних яко-
стей і цінностей кожного працівника 
поліції. У поліцейських ця форма вва-
жається інстинктивною для психологіч-
ного захисту і посилюється в щоденній 
і одноманітно важкій роботі. Водночас 
працівники поліції часто є мішенню 
для критики і звинувачень із боку 
громадян, засобів масової інформа-
ції, системи правосуддя, прокуратури, 
власної адміністрації. За таких умов 
у багатьох поліцейських властиві їм 
сміливість, активність, рішучість змі-
нюються інертністю і почуттям про-
вини як реакцією на професійний стрес 
[8; 10]. Це веде до появи суперечливих 
тенденцій, породжує внутрішній кон-
флікт. Крім стресів, пов’язаних зі спе-
цифікою роботи та соціальним тиском, 
негативний вплив на працівника полі-
ції призводить до погіршення домаш-
ніх і службових відносин, що посилює 
сукупний ефект накопичення втоми, 
який зношує захисні механізми орга-
нізму, роблячи його більш уразливим 
в екстремальних ситуаціях. Уміння 
поєднувати здатності керувати і підко-
рятися вимагає від людини не тільки 
певного запасу знань та ерудиції, але 
й наявності розумової гнучкості, дос-
віду [8; 12]. Для вивчення розвиваю-
чого і коригуючого впливу навчання 
(навчального процесу) на ПВЯ ми спо-
стерігали 4 групи курсантів Академії 
патрульної поліції м. Київ – майбутніх 
поліцейських, на яких ще не вплинули 
чинники професійної діяльності, що 
впливають на психічний стан.

Досліджувані показники аналізу-
вали до навчання формування кому-
нікативної компетентності та кон-
структивної поведінки при спілкуванні 
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в соціумі (тренінги) і після проход-
ження курсу. Нижче ми представляємо 
дані досліджень груп (спостереження 
і тестування) за методикою комуні-
кативної установки і психологічного 
захисту у спілкуванні В.В. Бойко 
[1; 4]. Передвісники несприятливих 
психічних станів і професійної пси-
хічної дезадаптації (перенапруження 
психіки у зв’язку зі складною трудо-
вою діяльністю чи навчанням) часто 
проявляються у вигляді завуальованої 
чи відкритої жорстокості, агресії, «пси-
хологічного дискомфорту – бурчання», 
в побуті це називається нервозністю. 
Їх можна виявити тестовими методами 
до того, як це виявиться іншими спосо-
бами, навіть раніше, ніж це дійде до сві-
домості оточуючих або самої людини. 
Тому методи психодіагностики (тобто 
діагностики психічних властивостей 
і стану людини) є надійним і тонким 
інструментом попередження розвитку 
нервового зриву, алкоголізації, агресії 
щодо себе й оточуючих.

На рис. 1 і 2 представлений аналіз 
результатів дослідження на підсумко-

вому етапі навчання слухачів. Розпо-
діл середніх результатів попереднього 
і підсумкового тестування показало 
зниження прояву негативних комуніка-
тивних установок у навчальній групі. 
Для визначення впливу навчального 
процесу, що включає тренінг зі спілку-
вання, ми використовували t-критерій 
Стьюдента для залежних вибірок.

Порівняльний аналіз результа-
тів дослідження після закінчення 
навчального курсу (рис. 1) показує, 
що у слухачів значно знизився рівень 
прояви завуальованої (р <0,01) та від-
критої жорстокості (р <0,05). З’яви-
лося вміння пом’якшити відкритість 
і різкість у судженнях щодо оточуючих 
і знаходити способи усунення негатив-
ної оцінки, зробленої раніше. На рівні 
статистичної значущості виявлено зни-
ження проявів негативізму (р <0,05), 
що демонструє формування у слухачів 
вміння розумно переоцінювати став-
лення до людей і взаємодіяти у спіл-
куванні. Рівень бурчання у спілкуванні 
також статистично значимо знизився 
(р <0,01), що свідчить про зникнення 

Рис. 1. Порівняльний аналіз результатів дослідження 
негативних комунікативних установок за методикою 

В.В. Бойко між попереднім і підсумковим тестуванням 
після закінчення курсу навчання (бали)
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схильності робити необґрунтовані уза-
гальнення негативних фактів у соціумі. 
Негативний досвід спілкування зни-
зився (р <0,05), що говорить про пере-
оцінку та перегляд певних ситуацій 
у минулому, в яких слухачі пережи-
вали конфлікт у навчальній групі та не 
могли розібратися, хто правий. Рівень 
прояву психологічного захисту у спіл-
куванні виявлявся методикою діагнос-
тики домінуючої стратегії психологіч-
ного захисту у спілкуванні В.В. Бойко 
(рис. 2). На попередньому тестуванні 
домінування миролюбності спостеріга-
лося тільки у 18,2%, тоді як на підсум-
ковому етапі тестування – у 41,6%.

Для уникнення характерне нульове 
прагнення до кооперації, відсутність 
тенденції до досягнення власних цілей. 
Ми розглядали уникнення як пасивну 
форму захисту у спілкуванні, воно спо-
стерігалося у 38,2% курсантів від усієї 
вибірки до навчання, на підсумковому 
тестуванні –- тільки у 17%. Це свід-
чить про ефективність навчального 
процесу, який включав навчання кон-
структивних форм і прийомів асертив-
ності у спілкуванні з партнером. Зни-
ження агресивності щодо партнера теж 
відображено на рис. 2. Сталося замі-

щення домінуючих форм агресивного 
захисту у спілкуванні миролюбними. 
Ці результати говорять про форму-
вання таких форм поведінки у спілку-
ванні курсантів, які не призводять до 
конфліктів і агресії, що дуже важливо 
виявляти в осіб, яким видається вогне-
пальна зброя.

Статистичний аналіз показав під-
вищення рівня миролюбності (р<0,05) 
на 29,71% відносно попереднього тес-
тування і зниження рівня агресивності 
у спілкуванні (р <0,01) на 28,59%. 
Процес навчання (одержання знань, 
умінь, навичок), будучи основою фор-
мування професійно важливих якостей, 
сприяє зниженню рівня такого неспри-
ятливого психічного стану, як агресив-
ність, особливо при навчанні безкон-
фліктним формам подолання бар’єрів 
спілкування. Дані, отримані при тесту-
ванні до і після навчання, дозволяють 
говорити про трансформацію неспри-
ятливих психічних реакцій у розумні, 
урівноважені процеси, які викликають 
накопичення руйнівних, деструктивних 
наслідків у поведінці майбутніх полі-
цейських. Прогностичні оцінки, отри-
мані за допомогою статистичного ана-
лізу, показали, що рівень негативізму, 

Рис. 2. Порівняльний аналіз результатів дослідження 
захистів попереднього і підсумкового тестування  

за методикою В.В. Бойко
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агресії (як характеристики несприятли-
вих психічних провісників і комуніка-
тивного бар’єру) знижується за умови 
підвищення рівня знань, комунікатив-
них здібностей та умінь формувати без-
конфліктні ситуації.

Несприятливі психічні провісники 
стану слухачів показали, що зниження 
психофізичних можливостей пов’язане 
з порушенням процесів психічної врів-
новаженості й адаптивності. Після нав-
чання і набуття навичок спілкування 
намітилася тенденція до зниження 
відкритого і прихованого жорстокого 
поводження з оточуючими, емоцій 
негативізму і бурчання, негативного 
досвіду спілкування і придбання вміння 
реагувати обдумано в разі агресивного 
впливу (див. рис. 1, 2).

Результати діагностики доміную-
чої стратегії психологічного захисту 
у спілкуванні (див. рис. 2) показали 
наростання миролюбності, співпраці, 
компромісу, а загалом – параметрів 
стійкості до конфліктів, гнучкості 
у спілкуванні. Виявлено й інші поліп-
шення у сфері когнітивної й емоцій-
но-вольової сфери.

Проведені дослідження показали, 
що у процесі навчання нівелюються 
несприятливі психічні якості особисто-
сті, пов’язані з браком знань і, можливо, 
дефектами виховання, що усуває умови 
виникнення і розвитку несприятливих 
психічних станів, зумовлених адапта-
цією до вимог навчального процесу. 
Штатним психологам необхідно врахо-
вувати, що у багатьох курсантів під час 
вступу на службу є основа необхідних 
для професії якостей [6; 12]. У процесі 
діяльності (у зв’язку з підвищеними 
вимогами та негативними аспектами 
середовища), з одного боку, у них нако-
пичується досвід, з іншого – відбува-
ється нівелювання необхідних психоло-
гічних професійно важливих якостей. 
Ймовірно, цей феномен пов’язаний із 
необхідністю у багатьох поліцейських 
постійної конспірації, із тривалим кон-
тактом із негативними явищами соці-
уму, з екстремальними факторами 
оперативної обстановки, з негативним 

сприйняттям їх діяльності з боку гро-
мадян і відсутністю своєчасної кваліфі-
кованої психологічної допомоги [8; 11]. 
Також, можливо, це пов’язано з пев-
ними стереотипами в поведінці людини 
за некомфортних умов. Мається на 
увазі відсутність бажання спілкуватися 
із психологами, а іноді – навіть страх 
осуду перед своїми колегами. Тому 
проведення подібних навчальних тре-
нінгів – вельми необхідна опція психо-
логічного супроводу слухачів і курсан-
тів в освітніх закладах системи МВС. 
З огляду на викладене вважаємо, що 
несприятливі психічні стани можна 
скорегувати тренінгами, які сформують 
умови для усунення чинника нестачі 
знань, умінь, навичок і досвіду, які 
перешкоджають адаптації співробітни-
ків до вимог професії, що формується 
на стадії навчання поліцейських на різ-
них етапах підготовки.

У статті аналізується структу-
ра професійно важливих якостей, їх 
зв’язок із несприятливими психічни-
ми станами. Психологічна специфіка 
пов’язана також із дією таких екс-
тремальних чинників, як небезпека 
і надзвичайний динамізм розвитку 
подій; дефіцит часу та інформації; 
невизначеність можливих варіан-
тів зміни обстановки; необхід-
ність негайного вирішення завдань, 
що вимагають нестандартного, 
творчого підходу; висока відпові-
дальність за наслідки прийнятих 
рішень. Такі конфліктогенні ситу-
ації чинять значний психологічний 
вплив на усіх, у т. ч. на працівників 
правоохоронних органів,. Вони ство-
рюють труднощі у вирішенні про-
фесійних завдань, позначаються на 
успішності дій, вимагають від пер-
соналу психологічної стійкості, осо-
бливої підготовки, особливого умін-
ня діяти за таких умов. У статті 
проаналізована структура власти-
востей особистості у зв’язку із 
професійними й особистісними яко-
стями працівників поліції. Виявле-
но вплив знань, умінь, навичок на 
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профілактику змін психоемоційного 
фону, пов’язаних зі стресом, напру-
гою та тривогою, характерними 
для виконання професійних обов’яз-
ків. Показана динаміка провісників 
несприятливих станів і необхід-
ність проведення профілактичних 
заходів з урахуванням умов служби. 
Проведені дослідження показали, 
що у процесі навчання нівелюються 
несприятливі психічні якості особи-
стості, пов’язані з браком знань і, 
можливо, дефектами виховання, а це 
усуває умови виникнення і розвит-
ку несприятливих психічних станів, 
зумовлених адаптацією до вимог 
навчального процесу. Штатним пси-
хологам необхідно враховувати, що 
у багатьох курсантів під час всту-
пу на службу є основа необхідних 
для професії якостей, але у процесі 
діяльності у них накопичується дос-
від на фоні нівелювання необхідних 
психологічних професійно важливих 
якостей. Тому проведення навчаль-
них психологічних тренінгів під час 
навчання є запорукою професійної 
адаптації.

Ключові слова: стрес, психологіч-
ний супровід, передвісники несприят-
ливих психічних станів.

Nykyforova O., Boiko O. The  
optimization of the important 
competencies of the future officers 
of patrol police

The article deals with the analysis 
of the professionally important 
qualities structure as well as with 
their connection with the unfavorable 
mental states. Psychological specificity 
is also associated with the effects of 
such extreme factors as danger and 
extreme dynamism; lack of time and 
information; uncertainty about possible 
options of the situation change; the 
need to immediately solve problems 
that require non-standard, creative 
approach; high responsibility for 
the consequences of the decisions 
made. Such conflict situations have a 
significant psychological impact on the 

policeman. They create difficulties in 
solving professional problems, affect 
the success of actions, require staff’s 
psychological stability and special 
training. The structure of personal 
qualities is analyzed, touching upon 
the connection of professional and 
personal qualities of the police officers. 
The influence of knowledge and 
skills on the prevention of changes in 
psycho-emotional background related 
to stress, tension and anxiety, which 
are characteristic for the performance 
of professional duties, are revealed. 
The dynamics of predictors of adverse 
conditions and the need for preventive 
measures taking into account the 
conditions of service are shown. 
Studies have shown that in the course 
of training, the unfavorable mental 
qualities of the individual, associated 
with the lack of knowledge and possible 
defects in education, are eliminated, 
which eliminates the conditions of 
origin and development of unfavorable 
mental states caused by the adaptation 
to the requirements of the educational 
process. Regular psychologists need to 
keep in mind that many cadets joining 
the police service have the basis of the 
required profession qualities, but in 
the course of their activity they gain 
background experience – leveling the 
necessary psychologically important 
qualities. Therefore, educational 
psychological trainings are the key 
to the formation of professional 
adaptation.

Key words: stress, psychological 
support, harbingers of adverse mental 
states.
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У сучасний період у правовому полі, 
економіці особливого значення набу-
вають питання встановлення критеріїв 
наявності індивідуальних трудових від-
носин, розмежування залежної й неза-
лежної праці, формулювання понять 
«працівник», «роботодавець».

У зв’язку з цим перед наукою тру-
дового права й національним законо-
давцем стоїть завдання визначення 
й закріплення поняття, ознак і крите-
ріїв наявності індивідуальних трудо-
вих правовідносин, їх співвідношення 
з іншими правовідносинами, пов’яза-
ними з працею.

У наукових працях недостатньо 
досліджені питання критеріїв визна-
чення індивідуальних трудових право-
відносин, їх відмінностей від суміжних 
правовідносин, пов’язаних з працею, 
місця індивідуальних трудових пра-
вовідносин у системі правовідносин 
у сфері праці, співвідношення з колек-
тивними трудовими правовідносинами, 
модифікації ознак традиційних трудових 
правовідносин у сучасних соціально-е-
кономічних умовах, змін у структурі 
індивідуальних трудових правовідно-
син тощо. Зазначені питання набува-
ють особливої актуальності в умовах 
кодифікації національного трудового 
законодавства.

Дослідженню правового статусу 
суб’єктів трудових правовідносин 
приділяли увагу у своїх працях такі 
відомі вчені, як М.Г. Александров, 
Б.К. Бегічев, В.С. Венедіктов, Л.Д. Воє-
водін, В.С. Гуславський, В.Л. Костюк, 
Є.В. Краснов, А.М. Лушніков, М.В. Луш-

нікова, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 
П.Д. Пилипенко, І.А. Римар, Л.А. Сиро-
ватська, В.М. Скобєлкін, Є.Б. Хохлов, 
А.І. Цепін, Г.І. Чанишева, О.М. Яро-
шенко, та інші.

У теорії права є загальновизнаним, 
що правове відношення має матері-
альний, вольовий і юридичний зміст. 
Матеріальний або фактичний зміст 
становлять ті суспільні відносини, 
які опосередковуються правом; вольо-
вий – воля, втілена в правовій нормі 
та у правовідношенні, що виникає на 
її основі, а також вольові акти його 
учасників; юридичний зміст утворю-
ють суб’єктивні права та обов’язки 
сторін (суб’єктів) правовідносин. Ці 
положення повною мірою поширю-
ються й на індивідуальні трудові пра-
вовідносини.

Правові відносини виступають як 
правові явища, що створюють так зва-
ний склад, який охоплює суб’єктів, 
об’єкти, зміст. Такий склад (структуру) 
мають й індивідуальні трудові правовід-
носини.

Завдяки такому складу індивіду-
альні трудові правовідносини, як і інші 
правовідносини, виявляються здатними 
виконувати свої функції в механізмі 
дії права. Вони конкретизують коло 
учасників (суб’єктів), міру їх можливої 
та належної поведінки й можуть стати 
правовою підставою для застосування 
юридичної відповідальності, якщо 
суб’єкти не виконують добровільно 
свої обов’язки.

У теорії права під суб’єктами право-
відносин розуміються учасники право-
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вого відношення, які володіють взаєм-
ними правами та обов’язками [1, c. 145].

Суб’єктами індивідуальних трудо-
вих правовідносин є працівник і робо-
тодавець, які мають трудову право-
суб’єктність. Зазначені правовідносини 
виникають між ними з приводу трудо-
вої діяльності працівника.

Роботодавець є основним суб’єктом 
індивідуальних і колективних трудових 
правовідносин. Згідно зі ст. 21 Кодексу 
законів про працю України (далі – 
КЗпП) на стороні роботодавця висту-
пає власник підприємства, установи, 
організації або уповноважений ним 
орган, а також фізична особа, яка вико-
ристовує найману працю.

Термін «роботодавець» не застосо-
вується у чинному КЗпП. Його визна-
чення дано в нових законодавчих 
актах. Так, у ст. 1 Закону України 
«Про організації роботодавців, їх об’єд-
нання, права і гарантії їх діяльності» 
[2] роботодавець визначається як юри-
дична особа (підприємство, установа, 
організація) або фізична особа – під-
приємець, яка в межах трудових відно-
син використовує працю фізичних осіб.

У ст. 1 Закону України «Про про-
фесійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» роботодавець визначається 
як власник підприємства, установи або 
організації незалежно від форм власно-
сті, виду діяльності та галузевої належ-
ності або уповноважений ним орган чи 
фізична особа, які відповідно до зако-
нодавства використовують найману 
працю. Згідно зі ст. 1 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» [3] роботода-
вець – власник підприємства, уста-
нови, організації або уповноважений 
ним орган незалежно від форм власно-
сті, виду діяльності та господарювання; 
фізична особа, яка використовує працю 
найманих працівників (у тому числі іно-
земців, які на законних підставах пра-
цюють за наймом в Україні); власник 
розташованого в Україні іноземного 
підприємства, установи, організації (у 
тому числі міжнародної), філії та пред-
ставництва, який використовує працю 

найманих працівників, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.

Отже, у законодавстві України від-
сутнє єдине, узгоджене в усіх галузях 
законодавства поняття «роботода-
вець». Як вже відзначалося, у чин-
ному КЗпП цей термін не вживається 
взагалі. В одних законодавчих актах 
роботодавцем визнається власник або 
уповноважений ним орган, в інших – 
підприємство, установа, організація. 
Є суперечності між Господарським 
і Цивільним кодексом України щодо 
тих організаційно-правових форм, 
у яких може здійснюватися господа-
рювання, і юридичних осіб. Навіть 
у суміжних галузях – трудовому праві 
й праві соціального забезпечення 
це визначення відрізняється. Такі 
неузгодженості можна пояснити тим, 
що роботодавець є суб’єктом різних 
правовідносин – трудових, з пенсій-
ного страхування й пенсійного забез-
печення, цивільних, господарських, 
фінансових, податкових та інших 
правовідносин, а також відсутністю 
визначення поняття «роботодавець» 
у базовому законі трудового права.

Визначення в новому Трудовому 
кодексі України (далі – ТК України) 
поняття «роботодавець» дасть змогу 
вдосконалити національне законо-
давство з цього питання. Розробники 
проєкту цілком справедливо відмови-
лися від громіздкої конструкції «влас-
ник підприємства, установи, організа-
ції або уповноважений ним орган чи 
фізична особа». У трудовому праві 
зарубіжних країн не застосовується 
термін «власник або уповноважений 
ним орган». Загальновизнано, що тру-
довий договір укладається між праців-
ником і роботодавцем.

Водночас видається необхідним 
удосконалити поняття «роботодавець» 
у частині 1 ст. 23 проєкту ТК України, 
відповідно до якої роботодавцем є юри-
дична (підприємство, установа, органі-
зація) або фізична особа, яка в межах 
трудових відносин використовує працю 
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найманих осіб. Пропонується визна-
чити поняття роботодавця в зазначе-
ній статті як юридичну (підприємство, 
установа, організація) або фізичну 
особу, яка на підставі трудового дого-
вору та в установленому законодав-
ством порядку використовує працю 
найманих осіб [4, c. 123–124].

Елементами правового статусу 
роботодавця як суб’єкта індивідуаль-
них трудових правовідносин є: 1) тру-
дова правосуб’єктність; 2) основні 
права та обов’язки; 3) юридичні гаран-
тії трудових прав й обов’язків; 4) від-
повідальність за порушення трудових 
обов’язків.

У чинному КЗпП не визначено пра-
вовий статус роботодавця в індивіду-
альних трудових правовідносинах, не 
закріплені його основні трудові права, 
фрагментарно встановлені основні 
обов’язки власника або уповноваже-
ного ним органу (ст. 141), не визна-
чено ознаки трудової правосуб’єктно-
сті, юридичні гарантії трудових прав 
роботодавця. Відносини матеріальної 
відповідальності власника або уповно-
важеного ним органу також не врегу-
льовані належним чином.

Однак правосуб’єктність є необ-
хідною умовою виникнення певного 
суб’єкта до вступу в правовідносини. 
Роботодавець, для того щоб бути 
суб’єктом індивідуальних трудових 
правовідносин, повинен бути здатним:

1) надавати роботу;
2) оплачувати працю найманої особи;
3) нести відповідальність за зобов’я-

заннями, що випливають із факту його 
участі в трудових правовідносинах.

Ці загальні положення потребують 
конкретизації. Йдеться про те, що робо-
тодавець володіє здатністю надавати не 
будь-яку роботу, а роботу, як правило, 
постійного або довготривалого харак-
теру, що здійснювалась би на користь 
і під керівництвом роботодавця й за 
визначеною спеціальністю, кваліфіка-
цією, посадою. Що стосується здатно-
сті оплачувати працю, то маються на 
увазі періодичні виплати, а не однора-
зова винагорода.

Вчені слушно відзначають, що тру-
дова правосуб’єктність юридичної осо-
би-роботодавця на відміну від трудової 
правосуб’єктності громадянина (фізич-
ної особи-працівника) є спеціальною. 
За своїм змістом трудова правосуб’єк-
тність організації (юридичної особи) 
повинна відповідати цілям і завдан-
ням її діяльності, визначеним в її ста-
туті. Відповідно до цілей та завдань 
діяльності тих чи інших організацій 
(юридичних осіб) розрізняється зміст 
і обсяг трудової правосуб’єктності 
в різних роботодавців – юридичних 
осіб [5, c. 14].

У науковій і навчальній літературі 
виділяються різні ознаки трудової пра-
восуб’єктності роботодавця. На думку 
Н.Б. Болотіної, до основних ознак пра-
восуб’єктності роботодавця належать 
такі: набуття в установленому законом 
порядку статусу роботодавця; майнова 
самостійність роботодавця; можливість 
реалізовувати право найму працівни-
ків; зобов’язання забезпечувати умови 
праці, необхідні для виконання роботи, 
передбачені законодавством про працю, 
колективним договором й угодою сто-
рін [6, c. 154–158].

На нашу думку, до переліку ознак, 
які визначають трудову правосуб’єк-
тність роботодавця, необхідно вклю-
чити ще наявність у нього організації. 
Організаційно-управлінська структура 
роботодавця дозволяє йому організу-
вати несамостійну працю й виступати 
відносно неї суб’єктом управління.

Варто зауважити, що в наявних 
нормативно-правових актах є низка 
значних розбіжностей щодо визна-
чення поняття «працівник», що своєю 
чергою свідчить про неналежне норма-
тивне регулювання, а саме про відсут-
ність упорядкування в нормативно-пра-
вовому матеріалі. А вже відсутність 
чіткості та єдності, єдності й уніфіко-
ваності у визначенні правових понять 
завжди стає приводом для розбіжнос-
тей не тільки в теорії трудового права 
серед учених-науковців, а й на прак-
тиці, а саме в питанні регулювання від-
носин у сфері праці. 



112

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/1

Оскільки визначення поняття «пра-
цівник» у КЗпП відсутнє, то вважаємо 
за доцільне це пояснити тим, що чин-
ний Кодекс законів про працю України 
розроблявся в зовсім інших соціально-е-
кономічних умовах, а саме коли в сис-
темі суб’єктів трудових відносин пер-
винними були інтереси держави, а не 
працівника. Саме тому незрозумілим 
залишається те, чому й досі законода-
вець не вніс зміни до чинного норматив-
но-правового акта й не закріпив поняття 
«працівник» безпосередньо в Кодексі. 
Можливо, це обумовлено тим, що це 
поняття закріплено в проєкті Трудового 
кодексу в ч. 1 ст. 19, де працівником 
є фізична особа, яка вступила в трудові 
відносини з роботодавцем на підставі 
трудового договору. Проте й зазначене 
визначення видається неповним.

Загальновідомим є той факт, що 
працівник є однією зі сторін трудового 
договору. Відповідно до законодавства 
[7] працівник визначається як фізична 
особа, яка працює за трудовим дого-
вором (контрактом) на підприємстві, 
в установі й організації незалежно від 
форми власності та виду діяльності або 
у фізичної особи, яка відповідно до 
законодавства використовує найману 
працю. Звідси, виокремлюючи в пра-
цівника як суб’єкта та однієї зі сторін 
трудових правовідносин основні харак-
теристики, варто зауважити, що саме 
набуття статусу суб’єкта трудових 
правовідносин починається з моменту 
укладення трудового договору.

Правовий статус суб’єкта правовід-
носин є загальновизнаною правовою 
категорією. В науці трудового права 
існує точка зору, що зміст правового ста-
тусу суб’єктів трудового права визнача-
ється: 1) трудовою правосуб’єктністю; 
2) основними правами й обов’язками; 
3) юридичними гарантіями трудових 
прав й обов’язків; 4) відповідальні-
стю за порушення трудових обов’язків 
[8, c. 94; 6, c. 144–149].

Слід також визнати, що одним 
з елементів правового статусу праців-
ника є відповідальність за належне 
виконання своїх обов’язків. Не можна 

виключати зі змісту правового статусу 
й гарантії трудових прав працівника.

Нормами чинного трудового законо-
давства визначається правовий статус 
працівника й елементи його змісту. 
Трудові відносини працівників усіх під-
приємств, установ, організацій неза-
лежно від форм власності, виду діяль-
ності й галузевої належності, а також 
осіб, які працюють за трудовим дого-
вором з фізичними особами, закріплені 
в ст. 3 КЗпП. З цього робимо висновок, 
що будь-яка фізична особа, маючи ста-
тус працівника, входить у поле дії норм 
законодавства про працю. Однак існу-
ють деякі винятки з загального пра-
вила, зокрема для членів кооперативів 
і їх об’єднань, колективних сільсько-
господарських підприємств, фермер-
ських господарств, працівників під-
приємств з іноземними інвестиціями, 
особливості праці яких визначаються 
законодавством і їхніми статутами від-
повідно до ч. 2 ст. 3 КЗпП.

Таким чином, вирішуючи питання 
про сучасні тенденції розвитку право-
вого статусу працівника та сферу дії 
трудового права, необхідно, з одного 
боку, спиратися на принципи соціальної 
справедливості, рівного захисту трудо-
вих прав усіх працівників в Україні та, 
з іншого боку, не допустити зрівняль-
ного підходу до регулювання трудових 
відносин різних категорій працівників.

Усі елементи правового статусу 
працівника встановлюються законодав-
ством про працю, включно з нормами 
трудового права, що містяться в комп-
лексних законодавчих й інших норма-
тивно-правових актах.

Наступною важливою правовою 
категорією, що характеризує фізич-
них осіб як працівників, є їхні права 
та обов’язки. У чинному КЗпП основні 
трудові права працівників закріплені 
в ст. 2, яка, однак, не повністю відпові-
дає міжнародним трудовим стандартам, 
на що зверталася увага в літературі. 
Основні обов’язки працівників перед-
бачені ст. 139 КЗпП.

Для віднесення трудових прав до 
основних є їх незвідність до інших 



113

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

трудових прав. Основні трудові права 
є правовою базою для всіх інших 
похідних трудових прав, які перед-
бачаються актами чинного трудового 
законодавства [9].

Основні трудові права закріплені 
в міжнародно-правових актах загаль-
носвітового рівня (наприклад, в актах 
ООН); актах регіонального рівня; 
актах національного законодавства, 
якими встановлено гарантії здійснення 
й захисту основних трудових прав.

Основні права й обов’язки сто-
суються всіх працівників, бо вони 
є в першу чергу статутними, тобто 
визначені в організаційних докумен-
тах суб’єктів індивідуальних трудо-
вих правовідносин. Щодо змісту цих 
прав й обов’язків, то він проявляється 
саме в юридичній можливості діяти, 
вимагати, домагатися, користуватися 
благами та в обов’язку задовольняти 
зустрічні інтереси й потреби робото-
давця, проте в «у межах установле-
них меж».

Гарантії прав працівників є не менш 
необхідним елементом, який визна-
чає їхній правовий статус. У наукових 
колах існує думка, що юридичні гарантії 
відіграють службову роль щодо права 
й обов’язків. Таким чином, правовий 
зміст гарантій полягає в забезпеченні 
здійснення прав і виконання обов’яз-
ків задля встановлення ефективного 
механізму захисту й охорони. [10, c. 4]. 
Проте варто зауважити, що вчені по-різ-
ному визначають поняття юридичних 
гарантій, воно досить широко досліджу-
ється у вітчизняній науковій літературі, 
однак ми не маємо наразі єдиної думки 
й визначення, що робить наше питання 
актуальним у часі.

Спробуємо узагальнити всі думки 
в єдине визначення, що юридичні 
гарантії слід розуміти як такі, що вста-
новлені чинним законодавством органі-
заційно-правові засоби, за допомогою 
яких забезпечується здійснення тру-
дових прав працівників. Вони своєю 
чергою визначені в правових нормах 
і сприяють оптимальній свободі дій 
працівника в здійсненні ним своїх пра-

вомочностей, а також чинять вплив на 
роботодавця для забезпечення вико-
нання вимог працівника.

Наступним поділом гарантій тру-
дових прав працівників беремо поділ 
за змістом і способом здійснення, що 
поділяються на матеріально-правові 
й процесуальні; за цільовим призначен-
ням – на гарантії реалізації трудових 
прав і гарантії охорони цих прав. Від-
значаємо, що гарантії в одних випадках 
запобігають порушенню роботодавцем 
трудових прав, в інших випадках уста-
новлюють деякі межі для дій робото-
давця, а по-третє, вони забезпечують 
можливість своєчасного оскарження 
дій, що порушують права працівни-
ків, і по-четверте (це найголовніше, 
мабуть) гарантії забезпечують компен-
сацію шкоди, заподіяної їх порушен-
ням, за рахунок роботодавця.

Відповідальність за належне вико-
нання своїх обов’язків є також еле-
ментом правового статусу працівників 
як суб’єктів індивідуальних трудових 
правовідносин. Зазначимо, що така 
відповідальність суб’єктів індивідуаль-
них трудових правовідносин на прак-
тиці проявляється у двох її різнови-
дах: позитивному й ретроспективному 
(негативному). Позитивна відповідаль-
ність – це відповідальність за своєчасне 
й майбутнє якісне виконання працівни-
ком своїх обов’язків. Негативна відпо-
відальність – відповідальність за вже 
скоєне неякісне виконання працівни-
ком своїх обов’язків.

Правові відносини виступають як 
правові явища, що створюють так зва-
ний склад, який охоплює суб’єктів, 
об’єкти, зміст. Такий склад (струк-
туру) мають й індивідуальні трудові 
правовідносини.

Завдяки такому складу індивіду-
альні трудові правовідносини, як і інші 
правовідносини, виявляються здатними 
виконувати свої функції в механізмі дії 
права. Вони конкретизують коло учас-
ників (суб’єктів), міру їхньої можливої 
й належної поведінки та можуть стати 
правовою підставою для застосування 
юридичної відповідальності, якщо 
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суб’єкти не виконують добровільно 
свої обов’язки.

Суб’єктами індивідуальних трудо-
вих правовідносин є працівник і робо-
тодавець, які мають трудову право-
суб’єктність.

У вітчизняному законодавстві від-
сутня єдина дефініція поняття «праців-
ник» і «роботодавець». У чинному КЗпП 
ці поняття не визначаються, а в інших 
законодавчих актах існують відмінності 
у формулюванні цих понять.

У ч. 1 ст. 20 проєкту ТК України пра-
цівник визначається як фізична особа, 
яка вступила в трудові відносини з робо-
тодавцем на підставі трудового договору. 
Таке визначення видається неповним. 
Пропонується визначити працівника як 
фізичну дієздатну особу, яка на підставі 
трудового договору виконує на користь 
роботодавця роботу за визначеною спе-
ціальністю, кваліфікацією або посадою 
й отримує заробітну плату.

Водночас видається необхідним 
удосконалити поняття «роботодавець» 
у ч. 1 ст. 23 проєкту ТК України, відпо-
відно до якої роботодавцем є юридична 
(підприємство, установа, організація) 
або фізична особа, яка в межах тру-
дових відносин використовує працю 
найманих осіб. Пропонується визна-
чити поняття роботодавця в зазначе-
ній статті як юридичну (підприємство, 
установа, організація) або фізичну 
особу, яка на підставі трудового дого-
вору й у встановленому законодав-
ством порядку використовує працю 
найманих осіб.

Суб’єктивне трудове право є склад-
ним правовим явищем, що включає 
низку правомочностей: а) право пра-
цівника чи роботодавця на власні фак-
тичні дії, спрямовані на використання 
корисних властивостей об’єкта права; 
б) право на юридичні дії, на прийняття 
юридичних рішень; в) право вимагати 
від іншої сторони виконання обов’язку, 
тобто право на чужі дії; г) право дома-
гання, яке полягає в можливості засто-
сувати апарат примусу проти зобов’я-
заної особи, тобто право на примусове 
виконання обов’язку.

Стаття присвячена суб’єктам 
індивідуальних трудових правовід-
носин, якими своєю чергою є пра-
цівник і роботодавець, що мають 
трудову правосуб’єктність. Зазна-
чені правовідносини виникають 
між ними з приводу трудової діяль-
ності працівника. Роботодавець 
виступає основним суб’єктом інди-
відуальних і колективних трудових 
правовідносин. 

Зазначаємо, що в законодавстві 
України відсутнє єдине, узгодже-
не в усіх галузях законодавства 
поняття «роботодавець». У чинно-
му КЗпП цей термін не вживаєть-
ся взагалі. В одних законодавчих 
актах роботодавцем визнається 
власник або уповноважений ним 
орган, в інших – підприємство, 
установа, організація. Є суперечно-
сті між Господарським і Цивільним 
кодексами України щодо тих орга-
нізаційно-правових форм, у яких 
може здійснюватися господарю-
вання, і юридичних осіб. Навіть у 
суміжних галузях – трудовому пра-
ві й праві соціального забезпечення 
це визначення відрізняється.

У нормативно-правових актах є 
низка значних розбіжностей щодо 
визначення поняття «працівник», 
що своєю чергою свідчить про нена-
лежне нормативне регулювання, а 
саме про відсутність впорядкування 
в нормативно-правовому матеріалі.

Працівник є однією зі сторін тру-
дового договору. Відповідно до зако-
нодавства працівник визначаєть-
ся як фізична особа, яка працює за 
трудовим договором (контрактом) 
на підприємстві, в установі й органі-
зації незалежно від форми власності 
та виду діяльності або у фізичної 
особи, яка відповідно до законодав-
ства використовує найману працю. 
Звідси, виокремлюючи у працівника 
як суб’єкта й однієї зі сторін тру-
дових правовідносин основні харак-
теристики, варто зауважити, що 
саме набуття статусу суб’єкта 
трудових правовідносин починаєть-
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ся з моменту укладення трудового 
договору.

Відзначено, що основні трудо-
ві права закріплені в трьох групах 
актів: 1) міжнародно-правові акти 
всесвітнього рівня (акти ООН, Між-
народної організації праці – МОП); 
2) акти регіонального рівня (акти 
Ради Європи, Європейського Союзу, 
інших регіональні акти організацій); 
3) акти національного законодав-
ства, якими встановлено гарантії 
здійснення й захисту основних тру-
дових прав.

Ключові слова: трудове право, 
трудові правовідносини, матеріальна 
відповідальність, роботодавець, пра-
цівник.

Sotskiy A. General characteristics 
of the subjects of the individual 
employment relationship

The article deals with the subjects 
of individual labor relations, which, 
in turn, are the employee and the 
employer, which are labor legal 
personality. These relationships arise 
between them regarding the employee’s 
employment. The employer is the main 
subject of individual and collective 
labor relations.

We note that in the legislation of 
Ukraine there is no single, agreed in all 
branches of legislation the concept of 
“employer”. In the current Labor Code 
this term is not used at all. In some 
legislative acts, the employer recognizes 
the owner or the body authorized by him, 
in others – the enterprise, institution, 
organization. There are contradictions 
between the Economic and Civil Code 
of Ukraine regarding those legal forms 
in which the business can be conducted 
and legal entities. Even in related 
fields – labor law and social security 
law, this definition is different.

Regulations have a number of 
significant differences in the definition 
of the term “employee”, which, in turn, 
testifies to the improper regulation, 
namely: lack of regulation in the legal 
material.

The employee is one of the parties 
to the employment contract. According 
to the legislation, an employee is 
defined as a natural person who 
works under an employment contract 
(contract) at an enterprise, institution 
and organization, regardless of 
the form of ownership and type of 
activity, or of a natural person who 
uses hired labor in accordance with 
the law. Hence, distinguishing from 
the employee as the subject and one 
of the parties to the employment 
relationship, the main characteristics, 
it should be noted that the acquisition 
of the status of the subject of the 
employment relationship begins from 
the moment of conclusion of the 
employment contract.

It is noted that the basic labor 
rights are enshrined in three groups 
of acts: international legal acts of the 
world level (UN acts, ILO); acts of 
the regional level (acts of the Council 
of Europe, the European Union, other 
regional acts of organizations); acts 
of national legislation which establish 
guarantees for the exercise and 
protection of fundamental labor rights.

Key words: labor law, labor relations, 
liability, employer, employee.
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Економічні та соціальні реформи, 
інформатизація, процеси глобалізації, 
наміри України щодо вступу в європей-
ську спільноту сьогодні зумовлюють 
і нові вимоги до формування апарату 
державних службовців, адже саме дер-
жавна служба відіграє важливу роль 
у системі владних відносин, виступа-
ючи одним із провідних факторів єдно-
сті держави, об’єднання зусиль гілок 
влади, забезпечення приходу до орга-
нів державного управління найбільш 
досвідчених державних службовців.

Необхідність реформи державної 
служби в Україні визнано однією з прі-
оритетних реформ нашої держави як 
на національному (Стратегія сталого 
розвитку «Україна – 2020» та Страте-
гія національної безпеки України), так 
і на міжнародному рівні (Резолюція 
Парламентської Асамблеї Ради Європи 
«Функціонування демократичних інсти-
тутів в Україні» від 25 січня 2017 р. 
(п. 10.4.) та оновлений Меморандум 
про економічну і фінансову політику 
між Україною та Міжнародним валют-
ним фондом від 2 березня 2017 р. 
(п. 17 та 21 b). Як бачимо, процесу 
реформи державної служби в Україні 
надано потужного імпульсу шляхом 
ухвалення нової редакції Закону Укра-
їни «Про державну службу».

Основними новелами Закону Укра-
їни 2015 р., який вважають «дорожньою 
картою» для формування європейської 
моделі державної служби, є виве-
дення за його межі політичних посад 
і посад патронатної служби, посад 

працівників, котрі виконують функції 
з обслуговування та допоміжні функ-
ції; запровадження інституту держав-
них секретарів, відкритого конкурсного 
відбору та політичної неупередженості 
державних службовців; встановлення 
для кандидатів на посади вищого кор-
пусу державної служби вимог щодо 
знання не лише державної, але й однієї 
з офіційних мов Ради Європи.

У контексті реформування системи 
державного управління, удосконалення 
чинного законодавства про державну 
службу й адаптації інституту держав-
ної служби до стандартів Європей-
ського Союзу особливої актуальності 
набуває питання щодо правового ста-
тусу державного службовця й особли-
востей його правового регулювання, 
адже побудова професійної й ефек-
тивної державної служби неможлива 
без висококваліфікованих державних 
службовців із відповідним рівнем про-
фесійної компетенції.

Дослідженню питання правового 
статусу державного службовця приді-
ляли увагу В.Б. Авер’янов, Д.В. Балух, 
Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П. Битяк, 
В.В. Васильківська, І.П. Голосніченко, 
С.Д. Дубенко, М.І. Іншин, С.В. Ківа-
лов, Т.О. Коломоєць, Л.М. Корнута, 
І.В. Мегедин, Н.Р. Нижник, Г.В. Падалко, 
О.Ф. Скакун, О.М. Стець та ін. Проте 
розвиток публічної служби, адаптація 
інституту державної служби до стан-
дартів Європейського Союзу, удоско-
налення чинного законодавства про 
державну службу (прийняття Зако-
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нів України «Про державну службу», 
«Про запобігання корупції») зумовлю-
ють необхідність переосмислення цілої 
низки науково-теоретичних положень, 
зокрема у частині, що стосується пра-
вового регулювання статусу держав-
ного службовця.

Метою статті є здійснення аналізу 
основних аспектів правового статусу 
службовця у сфері державної служби 
та виокремлення основних проблем-
них питань щодо його правового регу-
лювання.

«Державна служба – складна 
цілісна система, <…> її державно-пра-
вова форма, адміністративно-правовий 
і процесуальний механізми реалізації 
базуються на дії соціальних функцій, 
соціальній природі та визначаються 
ними [1, с. 142]. Правове регулю-
вання державної служби відповідно 
до ст. 5 Закону України «Про дер-
жавну службу» [2] здійснюється Кон-
ституцією України, іншими законами 
України, міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, постано-
вами Верховної Ради України, указами 
Президента України, актами Кабінету 
Міністрів України та центрального 
органу виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби. 
Посади державної служби в держав-
них органах поділяються на катего-
рії залежно від порядку призначення, 
характеру й обсягу повноважень 
і необхідних для їх виконання квалі-
фікації та професійної компетентності 
державних службовців. Встановлено 
три категорії посад державної служби: 
«А», «Б», «В». Посади державних служ-
бовців класифікуються з урахуванням 
організаційно-правового рівня органу, 
обсягу й характеру повноважень особи 
на певній посаді, ролі й місця посади 
у структурі державного органу. Ста-
тус державного службовця включає 
такі елементи: права, обов’язки, обме-
ження, заохочення та гарантії, відпові-
дальність, які органічно поєднуються 
між собою. Суб’єктами правового регу-

лювання статусу державного служ-
бовця є державні органи, котрі згідно 
із компетенцією реалізують свої повно-
важення з питань державної служби, 
зокрема щодо права на державну 
службу. Так, наприклад, встановлення 
цього права регулює Верховна Рада 
України шляхом прийняття відповід-
них законів; визначення і забезпечення 
цього права – Кабінет Міністрів Укра-
їни, Нацдержслужба шляхом видання 
відповідних нормативно-правових актів 
і здійснення відповідно державного 
та функціонального управління у сфері 
державної служби; захисту цього 
права – адміністративні суди (судовий 
захист) і Нацдержслужба (адміністра-
тивний захист).

Загальні засади діяльності, а також 
статус державних службовців, які пра-
цюють у державних органах і їх апараті, 
визначено у Законі України «Про дер-
жавну службу». Взагалі, із прийняттям 
Закону України «Про державну службу» 
2015 р. відбулося «реформування» 
у розумінні адміністративно-правового 
статусу держслужбовця. Так, розділ II 
цього Закону визначає правовий статус 
державного службовця, установлює, 
окрім основних прав та обов’язків, ще 
й підпорядкування як наслідок повно-
важень, передбачених законом. Окрім 
того, невід’ємним елементом правового 
статусу державного службовця тепер 
є і принцип політичної неупередже-
ності, тобто «державний службовець 
повинен неупереджено виконувати 
законні накази (розпорядження), дору-
чення керівників незалежно від їхньої 
партійної належності та своїх політич-
них переконань», він «не має права 
демонструвати свої політичні погляди 
та вчиняти інші дії або бездіяльність, 
що в будь-який спосіб можуть засвід-
чити його особливе ставлення до полі-
тичних партій, негативно вплинути на 
імідж державного органу і підірвати 
довіру до влади або становити загрозу 
для конституційного ладу, територіаль-
ної цілісності й національної безпеки, 
для здоров’я та прав і свобод інших 
людей» [2].
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Також відповідно до Закону Укра-
їни «Про державну службу» знижено 
вимоги освітнього та кваліфікаційного 
рівнів державного службовця. Так, 
наприклад, п. 5, ч. 2, ст. 20 [2] перед-
бачено, що від осіб, які претендують 
на зайняття посад державної служби 
категорії «В», вимагається наявність 
вищої освіти лише молодшого бака-
лаврського або бакалаврського рівня 
та вільне володіння державною мовою. 
Проте відсутні вимоги щодо профе-
сійного рівня та, відповідно, стажу 
роботи. А такі державні службовці 
становитимуть основний корпус дер-
жавної служби. Зазначимо, що до цієї 
категорії належать не лише усі посади 
в місцевих державних адміністраціях 
(за винятком голови та заступників), 
а також і посади усіх керівників під-
розділів у складі державних органів 
усіх рівнів.

Особливість правового статусу 
зумовлюють також і визначені щодо 
державних службовців певні обме-
ження загального та спеціального 
характеру, зазначені в Законі України 
«Про запобігання корупції», наприклад, 
обмеження щодо одержання подарун-
ків (ст. 23 вказаного Закону), обме-
ження щодо сумісництва та суміщення 
з іншими видами діяльності (ст. 25), 
обмеження спільної роботи близьких 
осіб (ст. 27) [3]. Особливий правовий 
статус державних службовців зумов-
лює специфіку їхнього соціального 
забезпечення, тобто систему держав-
ного забезпечення й обслуговування 
державних службовців.

Дискусії навколо статусу держав-
ного службовця України свідчать про 
певну нестабільність його норм, зумов-
лену інколи аполітичним характером 
відносин, у яких перебуває державний 
службовець. Водночас і серед україн-
ських науковців помітні різні підходи 
до характеристики статусу держав-
ного службовця: «Правовий статус 
державних службовців відображає 
сутність і зміст державно-службових 
відносин, поєднує елементи інституту 
державної служби від вступу на неї до 

завершення» (Ю.П. Битяк) [4, с. 16], 
«права державного службовця є досить 
різноаспектними, не за предметом 
відання, а за способом їх норматив-
но-правового визначення» (В.В. Василь-
ківська) [5, с. 10], «права – встановлені 
та гарантовані державою міри необхід-
ної та можливої поведінки державного 
службовця в галузі державно-службо-
вих відносин» (Н.Р. Нижник) [6, с. 166], 
специфіка діяльності та правового ста-
тусу державних службовців полягає 
у «здійсненні внутрішньо організацій-
ного, на основі прямого підпорядку-
вання, управління відповідним колек-
тивом» (О.В. Петришин) [7, с. 33].

Немає одностайності серед пра-
вознавців і щодо визначення терміна 
«адміністративно-правовий статус». На 
наш погляд, особливістю адміністра-
тивно-правового статусу державних 
службовців є те, що вони представ-
ляють кадровий склад (або персонал) 
органів виконавчої влади й органів 
місцевого самоврядування. Саме через 
них як працівників відповідних дер-
жавних органів реалізуються задачі 
та функції виконавчої влади на різних 
рівнях. Вони є тією ланкою держав-
ного управлінського механізму, через 
яку реалізується державна виконавча 
влада, впроваджуються в життя кон-
кретні управлінські рішення та засно-
вані на них правові акти управління. 
Слід зазначити, що особа набуває ста-
тусу лише за умови визнання її право-
суб’єктною.

Розглянемо особливості правового 
статусу окремих категорій держав-
них службовців. Так, наприклад, пра-
вовий статус державних службовців 
судових органів визначено законами 
України «Про державну службу» [2], 
«Про судоустрій та статус суддів» [8]. 
Проте державна служба в судових 
органах не зводиться лише до вико-
нання завдань і функцій, передбаче-
них Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів». Вона є складним дер-
жавно-правовим і соціальним інститу-
том, який встановлює і регулює від-
носини держави із працівниками суду; 



120

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/1

охоплює формування управлінських, 
процесуальних і соціально-психоло-
гічних основ діяльності державного 
апарату; побудову та правовий опис 
ієрархії посад; виявлення, підбір, під-
готовку, розвиток, просування, оцінку, 
стимулювання та відповідальність дер-
жавних службовців.

Основні ознаки, що визначають 
особливості адміністративного-право-
вого статусу державних службовців 
судових органів: державні службовці 
судових органів здійснюють діяль-
ність на державній службі; викону-
ють практичні функції держави щодо 
здійснення судового нагляду за додер-
жанням законів в Україні; виконують 
завдання, спрямовані на зміцнення 
правопорядку та захист від неправо-
мірних посягань. Статус державного 
службовця судового органу є родовим 
поняттям такої категорії, як правовий 
статус державного службовця органу 
публічної адміністрації.

Нам імпонує позиція Я.С. Золотарьо-
вої, згідно з якою «правовий статус 
державних службовців судових орга-
нів» – це комплекс конкретно визна-
чених суб’єктивних прав і обов’язків, 
закріплених за відповідним суб’єктом 
адміністративного права. Він передба-
чає: по-перше, наявність владних повно-
важень як внутрішньо-організаційного, 
так і зовнішнього характеру; по-друге, 
можливість виступати в межах своєї 
компетенції від імені держави під час 
здійснення нагляду за додержанням 
і правильним застосуванням законів 
органами державної влади й органами 
місцевого самоврядування, фізичними 
та юридичними особами, підприєм-
ствами, установами й організаціями; 
по-третє, наявність встановлених обме-
жень як під час вступу на державну 
службу, так і під час її проходження; 
по-четверте, наявність гарантій соці-
ально-правового захисту; по-п’яте, під-
вищену відповідальність як за власні 
дії, так і за діяльність (бездіяльність) 
підлеглих їм працівників» [9, с. 15].

Варто акцентувати увагу на тому, 
що відповідно до чинного Закону Укра-

їни «Про державну службу» із пере-
ліку посад, які підпадають під сферу 
державної служби, необґрунтовано 
виведено помічників суддів. Згідно 
із ч. 1 ст. 92 цього Закону [2] поміч-
ники суддів втратили статус держав-
них службовців і набули статусу пра-
цівників патронатної служби. Таким 
чином, законотворці акцентують увагу 
на тому, що статус помічника судді як 
патронатного, а не державного служ-
бовця відповідає європейським стандар-
там. Слушною з цього приводу є думка 
екс-голови Верховного Суду України 
А.М. Романюка: «Обсяг і характер 
роботи помічника судді не може вихо-
дити за межі реалізації суддею дер-
жавної влади шляхом здійснення ним 
правосуддя. Більше того, ненадання 
статусу державних службовців поміч-
никам суддів призведе до того, що 
дія Закону України «Про запобігання 
корупції» не поширюватиметься на цю 
категорію осіб, а це не можна визнати 
правильним. Відсутність спеціального 
закону, яким би передбачався статус 
таких осіб, призведе не лише до зни-
ження ефективності дії антикорупцій-
ного Закону, а й до повної відсутності 
законодавчих норм, якими б визначався 
правовий статус помічника судді» [10]. 
18 травня 2018 р. Рада суддів України 
затвердила нове Положення про поміч-
ника судді, розроблене з урахуванням 
пропозицій і зауважень помічників суд-
дів з усієї України. Проте, незважаючи 
на позитивні аспекти прийнятого Поло-
ження, правовий статус помічника 
судді все ще потребує додаткового 
нормативного врегулювання – відкри-
тим залишається питання доцільності 
віднесення посади помічника судді до 
патронатної, а не державної служби, 
небезпекою для української судової 
системи є також наявність корупційних 
ризиків через скасування у помічників 
суддів статусу державних службовців, 
оскільки тепер вони не підпадають під 
дію законів «Про запобігання корупції» 
та «Про очищення влади».

Що ж до правового статусу дер-
жавних службовців місцевого само-
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врядування, то останній регламенто-
вано Конституцією України, Законами 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про місцеві вибори», «Про 
вибори депутатів місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів», «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання», «Про статус депутатів місцевих 
рад» та іншими законодавчими актами.

Незаперечно важливим аспектом їх 
правового статусу залишається теоре-
тичне і практичне обґрунтування адек-
ватної сучасним умовам класифікації, 
а також її ролі та впливу на формування 
спеціального правового статусу дер-
жавних службовців місцевого самовря-
дування. Така класифікація, на думку 
Г.В. Падалко, дає можливість встано-
вити реальне місце державних службов-
ців місцевого самоврядування у муні-
ципальній службовій ієрархії, виявити 
їхню роль у місцевосамоврядному 
(самоуправлінському, муніципальному 
управлінському) процесі, визначити 
умови та порядок проходження служби 
в органах місцевого самоврядування, 
визначити особливості здійснення орга-
нізаційно-розпорядчих функцій, що 
у підсумку сприятиме вдосконаленню 
правового регулювання цього виду 
публічної служби [13, с. 186].

Окрім того, варто зазначити, що 
ст. 6 чинного Закону України «Про дер-
жавну службу» [2] визначено перелік 
посад державної служби, які належать 
до категорії «А», «Б», «В». Зазначимо, 
що, на відміну від Закону України «Про 
державну службу» 1993 р. (ч. 3 ст. 25) 
[12], який передбачав право Кабінету 
Міністрів України відносити не пере-
лічені в законі наявні та нові посади 
державних службовців до відповідної 
категорії, чинний закон не передбачає 
такого права ні для Кабінету Міні-
стрів України, ні для жодного іншого 
державного органу чи його керівника. 
Тобто законодавець установив вичерп-
ний перелік лише посад категорій «А» 
і «Б», який може бути змінено лише 
шляхом внесення змін до цього закону. 
Відповідно до роз’яснень Національ-
ного агентства України з питань дер-

жавної служби від 10 травня 2016 р. 
№ 6-р/з «посади керівників структур-
них підрозділів як самостійних, так 
і у складі самостійних структурних 
підрозділів місцевої державної адміні-
страції, їхніх заступників і керівників 
структурних підрозділів апаратів цих 
адміністрацій належать до категорії 
«Б»» [14]. Проте ст. 6 Закону до кате-
горії «Б» відносить лише керівників 
структурних підрозділів «міністерств, 
інших центральних органів виконав-
чої влади та інших державних органів, 
їхніх заступників, керівників територі-
альних органів цих державних органів 
і їхніх структурних підрозділів, їхніх 
заступників» [2].

Зважаючи на це, в одних районних 
державних адміністраціях керівни-
кам структурних підрозділів (зокрема 
начальникам відділів і завідувачам сек-
торів) райдержадміністрацій і їхніх апа-
ратів присвоєно ранги в межах катего-
рії «Б», в інших – як до цієї категорії, 
так і до категорії «В». Проведений 
аналіз наявної інформації з відкри-
тих джерел (сайтів РДА) дав підстави 
стверджувати про незначне поширення 
практики віднесення зазначених керів-
ників до категорії «В» та присвоєння їм 
відповідного (6, 7, 8, 9) рангу держав-
ного службовця. А ось із віднесенням 
посади керівника апарату місцевих дер-
жавних адміністрацій до категорії посад 
державних службовців ситуація проти-
лежна. Незважаючи на позицію Наці-
онального агентства України з питань 
державної служби, відповідно до якої 
«посада керівника апарату місцевих 
державних адміністрацій не перед-
бачена у переліку посад державної 
служби категорії «Б», у значній кілько-
сті районних державних адміністрацій 
посада керівника апарату віднесена до 
категорії «Б». І лише в окремих випад-
ках – до категорії «В».

Іншим суперечливим питанням 
є віднесення посад голів місцевих 
державних адміністрацій до категорії 
посад державної служби та присво-
єння їм відповідних рангів. Із 1 травня 
2016 р. Президентом України видано 
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лише один Указ «Про присвоєння рангу 
державного службовця», яким голо-
вам шести обласних державних адмі-
ністрацій присвоєно ранг державного 
службовця. Однак на сайті Офіційного 
інтернет-представництва Президента 
України та в базі даних «Законодав-
ство України» Верховної Ради України 
відсутні акти Глави держави про при-
своєння рангів державного службовця 
головам районних державних адміні-
страцій. Згідно із ч. 2 ст. 25 Закону 
України «Про державну службу» 
1993 р. [12] посади голів районних 
державних адміністрацій належали 
до 3 категорії, і їм присвоювався 7, 
6, 5 ранг. А відповідно до ст. 6 чин-
ного Закону України «Про державну 
службу» [2] посади голів місцевих 
державних адміністрацій, у т. ч. голів 
районних державних адміністрацій, 
належать до категорії «А» (1, 2, 3 ранг). 
У свою чергу, ч. 4, 5 ст. 39 чинного 
Закону визначає, що ранги державним 
службовцям одночасно з їх призначен-
ням на посаду присвоює лише суб’єкт 
призначення, яким стосовно голів місь-
ких державних адміністрацій є Прези-
дент України (ч. 4 ст. 118 Конститу-
ції України). Тобто головам районних 
державних адміністрацій, призначеним 
на ці посади Президентом України, не 
присвоєно рангу держаного службовця 
відповідно до нової редакції Закону 
України «Про державну службу».

Вказана неоднозначність застосу-
вання Закону України «Про державну 
службу» суб’єктами призначення при-
зводить до порушення одного з основних 
прав державного службовця – оплати 
праці залежно від займаної посади, 
результатів службової діяльності, 
стажу державної служби та рангу.

Таким чином, питання щодо адмі-
ністративно-правового статусу дер-
жавного службовця з урахуванням 
специфіки й особливостей правового 
регулювання державних службовців 
залежно від виду певного органу не 
лише залишаються актуальними, важ-
ливими і своєчасними, але й набува-
ють особливого значення у контексті 

реформування системи державного 
управління, удосконалення чинного 
законодавства про державну службу 
й адаптації інституту державної служби 
до стандартів Європейського Союзу.

Перспективи подальших наукових 
досліджень. Зважаючи на актуальність 
цього питання, а також враховуючи 
те, що одним із головних завдань адмі-
ністративної реформи є покращення 
ефективності діяльності державної 
служби, що практично неможливо реа-
лізувати без відповідного дієвого нор-
мативно-правового забезпечення, існує 
необхідність подальшого дослідження 
цієї проблематики.

У статті окреслено проблем-
ні питання щодо неоднозначності 
правового регулювання адміністра-
тивно-правового статусу окремих 
категорій державних службовців. 
З’ясовано, що посади державних 
службовців класифікуються з ураху-
ванням організаційно-правового рів-
ня органу, обсягу й характеру повно-
важень особи на певній посаді, ролі 
та місця посади у структурі держав-
ного органу. Суб’єктами правового 
регулювання статусу державного 
службовця є державні органи, які 
згідно з компетенцією реалізують 
свої повноваження з питань держав-
ної служби, зокрема щодо права на 
державну службу. На основі комплек-
сного дослідження, аналізу доктри-
нальних позицій правознавців, чинно-
го законодавства України з’ясовано 
сутність та особливості понять 
«правовий статус державного служ-
бовця», «адміністративно-правовий 
статус». Визначено особливості 
законодавчого регулювання стату-
су державного службовця, критерії 
поділу та категорії державних служ-
бовців, загальні засади діяльності, 
обмеження загального та спеціаль-
ного характеру. Розкрито сутність 
адміністративно-правового стату-
су державних службовців органів 
суду та місцевого самоврядування. 
Визначено їхні основні складники з 
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урахуванням відмінностей цих кате-
горій державних службовців. Теоре-
тично обґрунтовано, що державна 
служба в судових органах є склад-
ним державно-правовим і соціаль-
ним інститутом, який встановлює 
і регулює відносини держави з пра-
цівниками суду. Статус державного 
службовця судового органу є родовим 
поняттям такої категорії, як пра-
вовий статус державного службовця 
органу публічної адміністрації. Про-
аналізовано правові колізії чинного 
законодавства у зв’язку із втра-
тою помічниками суддів статусу 
державних службовців та окреслено 
шляхи врегулювання цього питання. 
Обґрунтовано думку щодо доцільнос-
ті якнайшвидшого правового урегу-
лювання у чинному Законі України 
«Про державну службу» неоднознач-
ності щодо трактування окремих 
положень, що стосуються категорій 
і рангів державних службовців орга-
нів місцевого самоврядування, що, як 
наслідок, призводить до порушення 
одного з основних прав державного 
службовця – оплати праці залежно 
від займаної посади, результатів 
службової діяльності, стажу дер-
жавної служби та рангу.

Ключові слова: правове регулю-
вання, судові органи, органи місцево-
го самоврядування, державна служба, 
правові колізії.

Lehka O. Topical problems 
of administrative legal status 
of certain categories of public 
servant

The article identifies problematic 
issues on the ambiguity of legal 
regulation of the administrative and 
legal status of certain categories of 
civil servants. It was found out that the 
positions of civil servants are classified 
according to the organizational and 
legal level of the body, the scope and 
nature of the person’s powers in a 
certain position, the role and place of 
the position in the structure of the state 
body. The subjects of legal regulation 

of the status of a civil servant are 
state bodies that, according to their 
competence, exercise their powers 
on issues of public service and, in 
particular, on the right to public 
service. On the basis of a comprehensive 
study, analysis of doctrinal positions 
of lawyers, current legislation of 
Ukraine, the essence and features of 
the concepts “legal status of a civil 
servant”, “administrative and legal 
status” are clarified. Defined: features 
of legislative regulation of the status of 
civil servants, criteria for the division 
and category of civil servants, General 
principles of activity, restrictions of 
a General and special nature. The 
essence of the administrative and 
legal status of civil servants of the 
court and local self-government bodies 
is revealed. Their main components 
are defined, taking into account the 
differences between these categories 
of civil servants. It is theoretically 
proved that the state service in the 
judiciary is a complex state-legal and 
social institution that establishes and 
regulates the relations of the state with 
the employees of the court. The status 
of a civil servant of a judicial body is 
a generic concept of such a category 
as the legal status of a civil servant 
of a public administration body. Legal 
conflicts of the current legislation in 
connection with the loss of the status of 
civil servants by assistant judges are 
analyzed and ways to resolve this issue 
are determined. The opinion on the 
expediency of early legal settlement 
of ambiguities in the current Law of 
Ukraine “on civil service” regarding 
the interpretation of certain provisions, 
in particular, concerning the categories 
and ranks of civil servants of local 
government bodies, which, as a result, 
leads to a violation of one of the basic 
rights of a civil servant – remuneration 
depending on the position, results of 
service, length of service and rank.

Key words: legal regulation, judicial 
bodies, local self-government bodies, civil 
service, legal conflicts.
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Забезпечення охорони здоров’я 
людини й громадянина є одним 
з основних завдань держави. Важли-
вим напрямом забезпечення здоров’я 
людини є належна якість лікарських 
засобів, які громадяни можуть при-
дбати в аптеці. Водночас здійснення 
державного нагляду за дотриманням 
аптеками правил роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами та їхньою якістю 
є одною з основних функцій уповнова-
жених державних контролюючих орга-
нів у сфері обігу лікарських засобів.

Належне правове регулювання спе-
цифіки державного нагляду у сфері 
роздрібної торгівлі лікарськими засо-
бами є запорукою виконання органом 
влади покладених на нього завдань 
і дотримання законних інтересів 
суб’єкта господарювання. Наведені 
аргументи обґрунтовують актуаль-
ність дослідження правового регу-
лювання особливостей державного 
нагляду у сфері роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами.

Проблеми державного нагляду в різ-
них сферах господарської діяльності 
неодноразово досліджувалися науков-
цями-правознавцями: П.В. Синицький 
вивчав проблеми здійснення держав-
ного нагляду Державною службою охо-
рони при МВС України [1, с. 15–18]; 
А.Л. Правдюк досліджував особливості 
державного нагляду за ветеринарним 
станом сільськогосподарських тварин 
[2, с. 74–84]; В.І. Теремецький, розгля-
даючи питання державного контролю 
й нагляду у сфері оподаткування, при-

ділив увагу змісту й співвідношенню 
понять «контроль» і «нагляд» у цій 
сфері [3]. Доробки вказаних та інших 
науковців стали підґрунтям для теоре-
тичних висновків щодо поняття дер-
жавного нагляду в цій статті. Водно-
час особливості державного нагляду 
у сфері роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами не були предметом дослі-
дження названих науковців.

Правове регулювання роздріб-
ної торгівлі лікарськими засобами 
також досліджувалося фахівцями 
у сфері права й фармації. Наприклад, 
О.С. Соловйов вивчав специфіку орга-
нізації діяльності аптек. В його праці 
детально вивчена нормативно-правова 
база для відкриття аптеки та здійс-
нення роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами [4, с. 215–221]. Л.І. Кущ 
досліджувала особливості торгівлі 
лікарськими засобами як різновиду 
господарської діяльності [5, с. 29–34]. 
С.В. Васильєв вивчав нормативно-пра-
вове регулювання роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами [6, с. 41–44]. 
Утім проблеми правового регулювання 
державного нагляду у сфері роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами залиша-
ються багато в чому недослідженими 
в юридичній літературі.

Мета статті полягає у визначенні 
особливостей правового регулювання 
державного нагляду у сфері роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами.

Проблематика здійснення держав-
ного нагляду у різних сферах госпо-
дарської діяльності й досі привертає 
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увагу науковців. У доктрині адміні-
стративного права сформувалися різні 
погляди щодо змісту й співвідношення 
діяльності, пов’язаної з державним наг-
лядом і контролем. Однак вважаємо це 
питання достатньо вивченим на теоре-
тичному рівні.

Сфера роздрібної торгівлі лікар-
ськими засобами також неодноразово 
ставала об’єктом вивчення дослідників 
як у фармації, так і в юриспруденції. 
О.С. Соловйов стверджує, що у спе-
ціальних нормативно-правових актах 
не врегульовано питання щодо побу-
дови й структури системи управління 
якості саме в аптечних закладах, хоча 
ця система є предметом державного 
контролю. Враховуючи наведене, тер-
мінового вирішення потребує питання 
систематизації нормативно-правової 
документації щодо організації діяль-
ності аптечних закладів у напрямі 
узгодження норм, усунення дублю-
вання, колізій, прогалин [4, с. 219]. 
Поділяючи думку дослідника, спробу-
ємо визначити ті нормативно-правові 
акти, які становлять правову основу 
державного нагляду у сфері роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами.

У результаті здійснених досліджень 
С.В. Васильєв визначає, що норматив-
но-правові засади роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами встановлені 
в таких законодавчих актах, як Основи 
законодавства про охорону здоров’я 
від 19 листопада 1992 р., Закон Укра-
їни «Про лікарські засоби» від 4 квітня 
1996 р. та Закон України «Про захист 
прав споживачів» від 12 травня 1991 р. 
Важливим підзаконним актом, який 
регулює правовідносини в цій сфері, 
є Ліцензійні умови провадження гос-
подарської діяльності з роздрібної тор-
гівлі лікарськими засобами [6, с. 43]. 
Але ці законодавчі й підзаконні акти 
регулюють роздрібну торгівлю лікар-
ськими засобами, а не державний наг-
ляд у цій сфері.

Л.І. Кущ пропонує визначати роз-
дрібну торгівлю лікарськими засобами 
як господарсько-торговельну діяльність 
суб’єктів господарювання – аптек 

й аптечних кіосків (пунктів), що має 
допоміжний характер і спрямована на 
закупівлю, збереження й реалізацію 
цих засобів установам охорони здоров’я 
й населенню без права перепродажу 
[5, с. 31]. Не погоджуючись із твер-
дженням науковця, що ця діяльність 
має допоміжний характер для аптек, 
наведемо законодавче визначення роз-
дрібної торгівлі лікарськими засобами.

Правову основу роздрібної тор-
гівлі лікарськими засобами становлять 
Закон України «Про лікарські засоби» 
та Ліцензійні умови провадження гос-
подарської діяльності з виробництва 
лікарських засобів, оптової та роз-
дрібної торгівлі лікарськими засобами, 
імпорту лікарських засобів (крім актив-
них фармацевтичних інгредієнтів), 
затверджені постановою Кабінету Міні-
стрів України від 30 листопада 2016 р. 
№ 929 (далі – Ліцензійні умови). Як 
установлено у ч. 1 ст. 19 Закону України 
«Про лікарські засоби», роздрібна тор-
гівля лікарськими засобами на території 
України здійснюється підприємствами, 
установами, організаціями та фізич-
ними особами-підприємцями на під-
ставі ліцензії, яка видається в порядку, 
встановленому законодавством. Відпо-
відно до ч. 1 і ч. 2 ст. 21 Закону Укра-
їни «Про лікарські засоби» реалізація 
(відпуск) лікарських засобів громадя-
нам здійснюється за рецептами й без 
рецептів лікарів. Забороняється реалі-
зація (відпуск) громадянам неякісних 
лікарських засобів або таких, термін 
придатності яких минув або на які від-
сутній сертифікат якості, що видається 
виробником [7].

Офіційні визначення «роздрібної тор-
гівлі лікарськими засобами» й «аптеки» 
містяться в Ліцензійних умовах. Від-
повідно до абз. 26 п. 3 Ліцензійних 
умов роздрібна торгівля лікарськими 
засобами визначається як діяльність 
з придбання, зберігання та продажу 
готових ліків, виготовлених (виробле-
них) в умовах аптеки, через аптеку 
та її структурні підрозділи безпосеред-
ньо громадянам для особистого спо-
живання, закладам охорони здоров’я 
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(крім аптечних закладів), а також під-
приємствам, установам й організаціям 
без права їх подальшого перепродажу. 
Водночас, згідно з абз. 2 п. 3 Ліцензій-
них умов, аптекою визнається заклад 
охорони здоров’я, основним завданням 
якого є забезпечення населення, закла-
дів охорони здоров’я, підприємств, 
установ й організацій лікарськими 
засобами [8]. Отже, доктринальне 
й законодавче визначення роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами відзна-
чають дві основні риси такої діяльності. 
По-перше, роздрібна торгівля лікар-
ськими засобами здійснюється через 
аптеки. По-друге, її метою є забезпе-
чення громадян лікарськими засобами.

Правову основу державного нагляду 
у сфері роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами становлять:

– Закон України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» від 
5 квітня 2007 р. [9];

– Положення про Державну службу 
України з лікарських засобів та контр-
олю за наркотиками, затверджене 
Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 12 серпня 2015 р. (далі – Поло-
ження) [10];

– Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з виробни-
цтва лікарських засобів, оптової та роз-
дрібної торгівлі лікарськими засобами, 
імпорту лікарських засобів (крім актив-
них фармацевтичних інгредієнтів), 
затверджені Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 
2016 р. (далі – Ліцензійні умови) [8];

– Порядок контролю якості лікар-
ських засобів під час оптової та роз-
дрібної торгівлі, затверджений Наказом 
Міністерства охорони здоров’я України 
від 29 вересня 2014 р. (далі – Порядок 
контролю торгівлі) [11];

– Порядок відбору зразків лікар-
ських засобів для лабораторного ана-
лізу під час здійснення державного 
контролю якості таких засобів, затвер-
джений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 лютого 2010 р. (далі – 
Порядок відбору зразків) [12];

– Критерії, за якими оцінюється сту-
пінь ризику від провадження господар-
ської діяльності у сфері виробництва 
лікарських засобів, оптової і роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами, імпорту 
лікарських засобів (крім активних фар-
мацевтичних інгредієнтів) та у сфері 
контролю якості лікарських засобів 
і визначається періодичність здійс-
нення планових заходів державного 
нагляду (контролю) Державною служ-
бою лікарських засобів та контролю 
за наркотиками, затверджені Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
5 червня 2009 р. [13].

Закон України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» вста-
новлює принципи державного нагляду, 
види наглядових заходів, повнова-
ження органів влади й права суб’єк-
тів господарювання під час здійснення 
державного нагляду у сфері господар-
ської діяльності. У названому Законі 
детально регламентовані порядок і під-
стави проведення планових і позапла-
нових перевірок органами державного 
нагляду, визначені права та обов’язки 
працівників суб’єкта господарювання 
під час проведення заходу державного 
нагляду [9]. Подібні контрольно-наг-
лядові заходи можуть бути проведені 
й щодо аптек, які здійснюють роздрібну 
торгівлю лікарськими засобами.

Органом влади, який уповноваже-
ний здійснювати перевірки господар-
ської діяльності аптек, є Державна 
служба з контролю якості лікарських 
засобів та контролю за наркоти-
ками (далі – Держлікслужба). Згідно 
з п. 1 Положення Держлікслужба 
реалізує державну політику у сферах 
контролю якості та безпеки лікарських 
засобів, медичної техніки й виробів 
медичного призначення, а також обігу 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, протидії неза-
конному їх обігу. Відповідно до пп. 9, 
10, 13 п. 4 Положення Держлікслужба 
виконує такі функції:

– здійснює державний контроль 
за дотриманням вимог законодавства 
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щодо забезпечення якості й безпеки 
лікарських засобів і медичних виро-
бів на всіх етапах обігу, у тому числі 
правил здійснення належних практик 
(виробничої, дистриб’юторської, збері-
гання, аптечної);

– здійснює контроль за дотриман-
ням суб’єктами господарювання ліцен-
зійних умов провадження господар-
ської діяльності з роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами;

– складає протоколи про адміні-
стративні правопорушення й розгля-
дає справи про адміністративні пра-
вопорушення в передбачених законом 
випадках [10].

Водночас виконувати поставлені 
завдання Держлікслужба повинна на 
підставі й у порядку, визначених Зако-
ном України «Про основні засади дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності».

Критерії ризиковості, за якими визна-
чається частота проведення планових 
перевірок аптек, установлені Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
5 червня 2009 року [13]. Позапланові 
перевірки можуть бути проведені Дер-
жлікслужбою на підставі та в порядку, 
встановлених у ст. 6 Закону України 
«Про основні засади державного наг-
ляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» [9].

Ліцензійні умови містять детальні 
вимоги щодо роздрібної торгівлі лікар-
ськими засобами, зокрема встановлю-
ють вимоги щодо площі аптек й аптеч-
них пунктів, їхнього обладнання, 
кадрові вимоги до персоналу аптеки. 
Відповідно до п. п. 156 і 157 Ліцен-
зійних умов роздрібна торгівля лікар-
ськими засобами здійснюється лише 
через аптеки та їхні структурні підроз-
діли. Ліцензіат, який провадить госпо-
дарську діяльність з виробництва (виго-
товлення) лікарських засобів в умовах 
аптеки, роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами, забезпечує наявність матері-
ально-технічної бази, технічних засобів 
і їхню відповідність вимогам норма-
тивних документів щодо виробництва, 
зберігання, контролю якості, торгівлі 

лікарськими засобами [8]. Дотримання 
вказаних вимог становить предмет дер-
жавного нагляду у випадку здійснення 
планової або позапланової перевірки 
Держлікслужбою.

Підзаконні акти встановлюють пере-
лік вимог, які підлягають перевірці пра-
цівниками контролюючого органу під 
час проведення перевірки. Згідно з п. 
п. 1–4 розділу ІV Порядку контролю 
торгівлі Держлікслужба має право віді-
брати зразки лікарських засобів для 
лабораторного дослідження їхньої яко-
сті відповідно до затверджених показ-
ників. Лабораторне дослідження якості 
лікарських засобів здійснюється під-
порядкованими або уповноваженими 
лабораторіями на підставі направлень 
[11]. Окреслене коло проблем свідчить 
про специфіку предмета державного 
нагляду у сфері роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами.

Таким чином, є спеціальний порядок 
державного нагляду у сфері роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами. Специ-
фіка контролю полягає в тому, що зро-
бити висновок про якість лікарського 
засобу неможливо без проведення 
лабораторного дослідження.

Порядок і підстави відбору зразків 
продукції для експертного дослідження 
встановлені у ст. ст. 12–15 Закону 
України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності» [9]. Як перед-
бачено у п. 2 Порядку відбору зразків 
відбір зразків лікарських засобів під 
час здійснення державного контролю 
їхньої якості проводиться за рішенням 
Держлікслужби. Рішення щодо відбору 
зразків для проведення лабораторного 
аналізу приймається у таких випадках:

– у разі невідповідності лікарського 
засобу вимогам специфікації якості за 
результатами візуального контролю;

– виявлення розбіжностей у супро-
відних документах до серій лікарських 
засобів;

– порушення встановлених умов 
виготовлення лікарського засобу 
в аптеці за рецептом лікаря, збері-
гання, транспортування та реалізації 
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лікарського засобу, що може негативно 
вплинути на його якість [12]. Отже, 
працівники контролюючого органу, 
здійснюючи перевірку аптеки, повинні 
виконувати власні повноваження 
виключно в порядку, встановленому 
законодавчими і підзаконними актами.

Таким чином, державний нагляд 
у сфері роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами можна визначити як здійс-
нення спеціально уповноваженим кон-
тролюючим органом власних адміні-
стративних повноважень щодо нагляду 
за дотриманням законодавства, яке 
встановлює вимоги до якості лікар-
ських засобів, ліцензійні умови роз-
дрібної торгівлі лікарськими засобами 
та порядок реалізації таких засобів.

Можна визначити особливості дер-
жавного нагляду у сфері роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами:

1) специфічний предмет такого наг-
ляду: відповідність аптеки ліцензійним 
умовам щодо роздрібної торгівлі лікар-
ськими засобами та якість лікарського 
засобу (зокрема, до предмету держав-
ного нагляду в цій сфері належить 
матеріально-технічна база, технічні 
засоби та їх відповідність вимогам 
нормативних документів щодо вироб-
ництва, зберігання, контролю якості 
та торгівлі лікарськими засобами);

2) державний нагляд здійснюється 
спеціальним контролюючим орга-
ном, на сьогодні це Державна служба 
з контролю якості лікарських засобів 
та контролю за наркотиками.

3) спеціальний порядок здійснення 
наглядових заходів (контроль якості 
лікарського засобу потребує відбору 
зразків продукції та проведення лабо-
раторного дослідження);

4) проведення заходу державного 
нагляду потребує спеціальних знань 
не тільки у сфері юриспруденції, але 
й фармації;

5) особлива нормативно-правова 
база, яка регулює порядок здійснення 
державного нагляду у сфері роздріб-
ної торгівлі лікарськими засобами, що 
охоплює не лише законодавчі акти, але 
й підзаконні акти Кабінету Міністрів 

України та Міністерства охорони здо-
ров’я України.

Подальші наукові дослідження про-
блем державного нагляду у сфері роз-
дрібної торгівлі лікарськими засобами 
можуть бути пов’язані з дослідженням 
порядку здійснення окремих контроль-
но-наглядових заходів Держлікслуж-
бою України.

Статтю присвячено вивченню 
специфіки правового регулювання 
державного нагляду у сфері роз-
дрібної торгівлі лікарськими засо-
бами. Розкрито сутність держав-
ного нагляду та роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами. Акцентовано 
увагу на особливостях норматив-
но-правових засад ведення роздріб-
ної торгівлі лікарськими засобами. 
Окреслено систему нормативно-пра-
вових актів, які регулюють порядок 
здійснення державного нагляду у 
сфері роздрібної торгівлі лікарськи-
ми засобами. 

Досліджено повноваження орга-
нів державного нагляду щодо про-
ведення планових і позапланових 
перевірок аптек. Визначено під-
стави й порядок проведення таких 
перевірок. Наведено вимоги ліцензій-
них умов, яким повинна відповідати 
аптека, що здійснює роздрібну тор-
гівлю лікарськими засобами. Визна-
чено предмет державного нагляду у 
сфері роздрібної торгівлі лікарськи-
ми засобами. Запропоноване власне 
визначення державного нагляду у 
сфері роздрібної торгівлі лікарськи-
ми засобами. Визначено специфічні 
риси здійснення контрольно-нагля-
дових заходів саме у сфері роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами.

Наголошено, що особливостями 
державного нагляду у сфері роздріб-
ної торгівлі лікарськими засобами 
є специфічний предмет такого наг-
ляду, наявність спеціального органу 
влади, уповноваженого проводити 
перевірки дотримання законодав-
ства у цій сфері. Встановлено, що 
здійснення державного нагляду мож-
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ливе за наявності спеціальних знань 
не лише у сфері юриспруденції, але 
й фармації та лабораторного дослі-
дження якості лікарського засобу. 
Зазначено, що регулювання здійс-
нення державного нагляду у сфе-
рі роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами включає в себе широкий 
спектр нормативно-правових актів, 
які містять систему однорідних 
суспільних відносин, що регулюють 
фармацевтичну діяльність за допо-
могою підінститутів обігу лікар-
ських засобів, якими є створення, 
виробництво, зберігання, транспор-
тування, контроль якості, імпорт, 
експорт, реалізація та утилізація 
лікарських засобів.

Ключові слова: державний нагляд, 
лікарські засоби, роздрібна торгівля, лі-
цензійні умови, контроль якості.

Khovpun O. Legal regulation 
of state supervision in the field 
of retail trade in medicinal products

The article is focused on studying 
the specifics of legal regulation of state 
supervision in the field of retail trade 
in medicinal products. The essence of 
state supervision and retail trade in 
medicinal products has been revealed. 
The author has emphasized on specific 
features of regulatory principles for 
retail trade in medicinal products. The 
system of regulatory acts regulating 
the procedure of state supervision in 
the field of retail trade in medicinal 
products has been outlined.

The powers of state supervisory 
agencies in regard to conducting 
scheduled and unscheduled inspections 
of pharmacies have been studied. The 
grounds and procedure for conducting 
such inspections have been determined. 
The author has provided the 
requirements of the licensing conditions 
for a pharmacy that accomplishes 
retail trade in medicinal products. The 
subject matter of state supervision in 
the field of retail trade in medicinal 
products has been determined. The own 
definition of the state supervision in 

the field of retail trade in medicinal 
products has been offered. The specific 
features of the implementation of 
control and supervision measures in 
the field of retail trade in medicinal 
products have been defined.

It has been emphasized that the 
peculiarities of state supervision in 
the field of retail trade in medicinal 
products are the specific subject matter 
of such a supervision, the presence of 
a special agency authorized to conduct 
inspections of the compliance with the 
legislation in this area. It has been 
established that the implementation of 
state supervision is possible with the 
presence of special knowledge not only 
in the field of jurisprudence, but also 
in the pharmacy area and laboratory 
research of medicinal products’ quality. 
It has been noted that the regulation of 
state supervision in the field of retail 
trade in medicinal products includes a 
wide range of regulations that contain 
the system of homogeneous social 
relations regulating pharmaceutical 
activities through sub-institutions of 
the circulation of medicinal products, 
which are the creation, production, 
storage, transportation, control over 
the quality, import, export, sale and 
disposal of medicinal products.

Key words: state supervision, 
medicinal products, retail trade, License 
conditions, control over the quality.
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Ухвалення у 2018 році нового 
Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству» 
є вагомою зміною в кращий бік, але, 
щоб він працював на повну, треба 
докласти багато зусиль усього насе-
лення країни. І це так, адже все насе-
лення країни, від малого до старшого, 
має працювати в потрібному напрямі, 
щоб ця проблема не була такою нагаль-
ною та глобальною.

Давайте розглянемо визначення, що 
ж таке безпосередньо домашнє насиль-
ство. Закон нам дає таке визначення: 
домашнє насильство – діяння (дії або 
бездіяльність) фізичного, сексуаль-
ного, психологічного чи економічного 
насильства, що здійснюються в сім’ї, 
або в межах місця проживання, або між 
родичами, або між колишнім або ниніш-
нім подружжям, або між іншими осо-
бами, які спільно проживають (прожи-
вали) однією сім’єю, але не перебувають 
(не перебували) в родинних стосунках 
або в шлюбі між собою, незалежно від 
того проживає (проживала) особа, яка 
вчинила домашнє насильство, у тому ж 
місці, що й постраждала від неї особа, 
а також загрози скоєння таких діянь.

Проблема домашнього насильства 
є ще загальнодержавною, тому що 
ми повинні виховати дітей, які не боя-
тимуться своїх батьків, своїх рідних. 
Якщо до них не будуть застосовані 
жоден із видів домашнього насильства, 
то й вони в подальшому не будуть 
цього робити щодо батьків і своїх дітей.

У Законі сказано, що в разі, якщо 
постраждалою особою є дитина, будь-

які дії, що здійснюються стосовно неї, 
базуються на принципах, визначених 
Конвенцією ООН про права дитини, 
Конвенцією Ради Європи про захист 
дітей від сексуальної експлуатації 
та сексуального насильства, Європей-
ською конвенцією про здійснення прав 
дітей і законодавчими актами України 
у сфері захисту прав дитини [1; 2; 3; 
4; 5; 6].

Захист дітей від домашнього 
насильства в сім’ї має бути першо-
черговим завданням у превентивної 
діяльності органів національної полі-
ції України, адже державна політика 
у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству спрямована на 
забезпечення комплексного інтегрова-
ного підходу до подолання домашнього 
насильства, надання всебічної допо-
моги постраждалим особам і затвер-
дження ненасильницького характеру 
приватних відносин.

Основними напрямами реалізації 
державної політики у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству є:

1) запобігання домашньому насиль-
ству;

2) ефективне реагування на факти 
домашнього насильства шляхом уве-
дення механізму взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству;

3) надання допомоги й захисту 
постраждалим особам, забезпечення 
відшкодування шкоди, заподіяної 
домашнім насильством; 

4) належне розслідування фактів 
домашнього насильства, залучення 
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кривдників до передбаченої законом від-
повідальності й зміна їхньої поведінки.

Згідно з п. 2 ст. 6 цього Закону [6], 
спеціально уповноваженими органами 
у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству є:

1) центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству;

2) центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику 
у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству;

3) Рада Міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, місцеві державні адмі-
ністрації, у тому числі їх структурні 
підрозділи, до повноважень яких 
належить здійснення заходів у сфері 
запобігання та протидії домашньому 
насильству;

4) сільські, селищні, міські, районні 
в містах (у разі їх створення) ради, їх 
виконавчі органи, до повноважень яких 
належить здійснення заходів у сфері 
запобігання та протидії домашньому 
насильству.

Також, відповідно до п. 3 ст. 6 Закону 
[6], до інших органів та установ, на 
які покладаються функції щодо здійс-
нення заходів у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству, 
належать:

1) служби у справах дітей; 
2) уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції України; 
3) органи управління освітою, 

навчальні заклади, установи й органі-
зації системи освіти; 

4) органи охорони здоров’я, уста-
нови й заклади охорони здоров’я; 

5) центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

6) суди; 
7) прокуратура;
8) уповноважені органи з питань 

пробації. 
До повноважень центрального 

органу виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики 
у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, належать:

1) формування державної політики 
у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству;

2) нормативно-правове регулювання 
в сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству;

3) координація діяльності суб’єк-
тів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому 
насильству;

4) забезпечення розроблення та затвер-
дження типових програм для постражда-
лих, а також методичних рекомендацій 
щодо їх виконання;

5) забезпечення розроблення та затвер-
дження типових програм для кривдників, 
а також методичних рекомендацій щодо 
їх виконання в тому числі з урахуванням 
віку, стану здоров’я, статі кривдника; 

6) здійснення методичного забезпе-
чення місцевих державних адміністра-
цій та органів місцевого самовряду-
вання в сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству; 

7) затвердження стандартів надання 
соціальних послуг потерпілим особам 
і методики визначення потреб терито-
ріальних громад у створенні спеціалізо-
ваних служб підтримки постраждалих; 

8) здійснення міжнародного співро-
бітництва у сфері запобігання та проти-
дії домашньому насильству.

Згідно зі ст. 10 Закону [6], до повно-
важень уповноважених підрозділів 
органів Національної поліції України 
у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству належать:

1) виявлення фактів домашнього 
насильства і своєчасне реагування на 
них; результатів оцінювання ризиків 
у порядку, визначеному центральним 
органом виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики 
у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, спільно з Національ-
ною поліцією України;

2) прийом і розгляд заяв і пові-
домлень про скоєння домашнього 
насильства, у тому числі розгляд тих 
заяв, надійшли в колцентр з питань 
запобігання та протидії домашньому 
насильству, насильства за озна-
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кою статі й насильства щодо дітей, 
ужиття заходів для його припинення 
та надання допомоги постраждалим 
особам з урахуванням результатів оці-
нювання ризиків у порядку, визначе-
ному центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері запобі-
гання та протидії домашньому насиль-
ству, разом із Національною поліцією 
України;

3) інформування потерпілих про 
їхні права, заходи й соціальні послуги, 
якими вони можуть скористатися;

4) винесення термінових заборон-
них приписів щодо кривдників;

5) постановка на профілактичний 
облік кривдників і проведення з ними 
профілактичної роботи в порядку, 
визначеному законодавством;

6) здійснення контролю за виконан-
ням кривдниками спеціальних заходів 
протидії домашньому насильству про-
тягом терміну їх дії;

7) анулювання дозволів на право 
придбання, зберігання, носіння зброї 
її власникам у разі вчинення ними 
домашнього насильства, а також вилу-
чення зброї та боєприпасів у порядку, 
визначеному законодавством;

8) взаємодія з іншими суб’єк-
тами, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому 
насильству;

9) звітність центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству, 
про результати здійснення повнова-
жень у цій сфері в порядку, визначе-
ному центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству.

Також уповноважені підрозділи 
органів Національної поліції України 
здійснюють повноваження у сфері 
запобігання та протидії домашньому 
насильству з урахуванням міжнарод-
них стандартів реагування правоохо-
ронних органів на випадки домашнього 
насильства й оцінювання ризиків.

Поліцейські можуть проникати 
в житло особи без умотивованого 
рішення суду в невідкладних випадках, 
пов’язаних із припиненням учиненого 
акту домашнього насильства, у разі 
безпосередньої небезпеки для життя 
або здоров’я потерпілого особи.

Органи національної поліції Укра-
їни повинні не тільки виявляти та при-
тягати винних за вчинення домаш-
нього насильства, а й проводити 
цілеспрямовані превентивні заходи 
щодо запобігання фактам домашнього 
насильства. 

Під час здійснення превентивних 
заходів поліцейські мають виконувати 
такі завдання:

1) визначення стану, причин і переду-
мов поширення домашнього насильства;

2) підвищення рівня обізнаності 
населення про форми, прояви, причини 
й наслідки домашнього насильства;

3) сприяння розумінню суспіль-
ством природи домашнього насильства, 
його непропорційного впливу на жінок 
і чоловіків, у тому числі осіб з інвалід-
ністю, вагітних жінок, дітей, недієздат-
них осіб, осіб похилого віку;

4) формування в суспільстві нетер-
пимого ставлення до насильницьких 
моделей поведінки, небайдужого став-
лення до постраждалих, насамперед 
постраждалих дітей, усвідомлення 
домашнього насильства як порушення 
прав людини;

5) викорінення дискримінаційних 
уявлень про соціальні ролі й обов’язки 
жінок і чоловіків, а також будь-яких зви-
чаїв і традицій, що на них ґрунтуються;

6) заохочення всіх членів суспіль-
ства, передусім чоловіків і хлопців, 
активно сприяти запобіганню домаш-
нього насильства.

У ході виявлення фактів домаш-
нього насильства до кривдників засто-
совуються спеціальні заходи з проти-
дії домашньому насильству, до яких 
належать:

1) строковий заборонний припис 
щодо кривдника;

2) обмежувальний припис щодо 
кривдника;
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3) постановка на профілактичний 
облік кривдника та проведення з ним 
профілактичної роботи;

4) направлення кривдника на про-
ходження програми для кривдників.

Також постраждала особа може 
вимагати від кривдника компенсації її 
витрат на лікування, отримання кон-
сультацій або на оренду житла, яке 
вона знімає (знімала) з метою запобі-
гання вчиненню стосовно неї домаш-
нього насильства, а також періодичних 
витрат на її утримання, утримання 
дітей або інших членів сім’ї, які пере-
бувають (перебували) на утриманні 
кривдника, у порядку, передбаченому 
законодавством [6].

У разі порушення кримінального 
провадження у зв’язку з учиненням 
домашнього насильства перелік заходів 
щодо тимчасового обмеження прав або 
покладання обов’язків на особу, яка 
підозрюється, обвинувачується в учи-
ненні кримінального правопорушення, 
пов’язаного з домашнім насильством, 
або визнана винною в його вчиненні, 
а також порядок застосування таких 
заходів визначаються Кримінальним 
кодексом України та Кримінальним 
процесуальним кодексом України.

З метою запобігання повторному 
вчиненню домашнього насильства 
й забезпечення виконання програми 
для кривдника дитина кривдника може 
бути тимчасово влаштована до роди-
чів, у сім’ю патронатного вихователя 
або в установу для дітей незалежно від 
форми власності й підпорядкування, 
у яких створені належні умови для про-
живання, виховання, навчання і реабі-
літації дитини відповідно до її потреб.

У зв’язку з новітніми змінами зако-
нодавства України та адаптацією вітчиз-
няного законодавства до законодавства 
Європейського Союзу не можна гово-
рити, що ця проблема замовчується, 
але вона не вирішена повністю.

Хоча основну роботу в цьому 
напрямі покладено на Національну 
поліцію Україні, не можна говорити, 
що вона буде вирішена повністю тільки 
правоохоронними органами, адже, щоб 

своєчасно реагувати на факти скоєння 
домашнього насильства, органи націо-
нальної поліції самі не повинні відчу-
вати кадровий голод, тому що саме 
кадровий голод і є основною причи-
ною проведення превентивних захо-
дів у цьому напрямі в невідповідному 
обсязі та невідповідної якості.

Проблема домашнього насиль-
ства не нова, вона існувала ще 
з початку зародження людства, 
з початку зародження громад і 
понять сімейних звичаїв. Але те, 
що сьогодні деякі країни навчилися 
адекватно боротися із цією пробле-
мою, а деякі поки просто мовчать 
про неї, не означає, що проблеми не 
існує взагалі. Ухвалення у 2018 році 
нового Закону України «Про запо-
бігання та протидію домашньому 
насильству» є вагомою зміною в 
кращий бік, але, щоб він працював 
на повну, треба докласти бага-
то зусиль усього населення країни. 
І це так, адже все населення кра-
їни, від малого до старшого, має 
працювати в потрібному напрямі, 
щоб ця проблема не була такою 
нагальною й глобальною. Згідно з 
новим Законом, «домашнім насиль-
ством» уважаються всі акти фізич-
ного, сексуального, психологічного 
або економічного насильства, учи-
нені між колишнім чи теперішнім 
подружжям або людьми, які разом 
живуть чи жили. Закон передбачає, 
що стороні, яка скоїла насильство, 
буде заборонено телефонувати та 
листуватися з потерпілим, набли-
жатися до нього на певну відстань. 
Якщо раніше домашнім насильством 
уважалися інциденти в подружжі, 
то тепер розширюється коло осіб. 
До нього тепер зараховують коли-
шнього чоловіка/дружину, грома-
дянські шлюби (спільне проживан-
ня без реєстрації). Розширено коло 
осіб, яких визнають кривдниками: 
прийомні батьки, особи, які спільно 
проживають чи проживали в одній 
родині, рідні брати, сестри, опікуни 
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й інші родичі – дядько, тітка, пле-
мінниці, двоюрідні брати, сестри, 
двоюрідні дідусі та бабусі.

Ключові слова: адміністративна 
діяльність, органи національної поліції, 
протидія домашньому насильству.

Bondar V. Ways against domestic 
violence in Ukraine

The problem of domestic violence 
is not new, it has existed since 
the beginning of humanity, from 
the beginning of the emergence of 
communities and concepts of family 
customs. But the fact that today some 
countries have learned to adequately 
deal with this problem, and some are 
still silent about it, does not mean that 
the problem does not exist at all. The 
passage of a new law on preventing 
and combating domestic violence in 
2018 is a significant change for the 
better, but in order for it to work in 
full, much effort must be made by the 
entire population of the country. And 
this is so, because the whole population 
of the country from small to older must 
work in the right direction so that this 
problem is not so urgent and global. 
According to the new Law, “Domestic 
Violence” means all acts of physical, 
sexual, psychological or economic 
violence committed between a former 
or current spouse or people who live or 
have lived together. The law stipulates 
that the perpetrator will be prohibited 
from calling and corresponding with the 
victim or approaching him for a certain 

distance. If incidents of marriage were 
previously considered domestic violence, 
now the circle of people is expanding. 
If incidents of marriage were previously 
considered domestic violence, now the 
circle of people is expanding. It now 
includes ex-spouses, civil marriages 
(cohabitation without registration). 
Extended range of persons recognized 
as perpetrators: foster parents, persons 
living or living together in the same 
family, siblings, guardians and other 
relatives – uncle, aunt, nieces, cousins, 
sisters, grandparents.

Key words: administrative activity, 
national police bodies, counteracting 
domestic violence.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

В умовах сьогодення в Україні 
гостро постає питання несанкціонова-
ного (у тому числі й з перевищенням 
допустимих нормативів) видалення 
відходів і речовин, що забруднюють. 
Зазначене, зважаючи на недостатність 
контролю й адміністративно-профі-
лактичного впливу держави, призво-
дить до погіршення екологічної ситу-
ації та, як наслідок, завдає шкоди 
життю та здоров’ю громадян. Разом 
із вищевказаним окреслене проблемне 
питання на фоні ведення бойових дій 
на сході України, скрутного економіч-
ного становища в державі тощо може 
призвести як до виникнення джерел 
соціальної напруги, так і формування 
іміджу України на міжнародній арені 
як держави, у якій нівелюються перед-
бачені законом права та загалом набув 
поширення правовий нігілізм [5].

Система управління відходами 
в Україні характеризується такими 
тенденціями: 1) накопичення відходів 
відбувається як у промисловому, так 
і побутовому секторі, що негативно 
впливає на стан довкілля й здоров’я 
людей; 2) утилізація та видалення 
небезпечних відходів здійснюється 
неналежним чином; 3) розміщення 
побутових відходів робиться без ура-
хування можливих небезпечних наслід-
ків; 4) рівень використання відходів 
як вторинної сировини є неналежним 

унаслідок недосконалості організа-
ційно-економічних засад залучення їх 
у виробництво; 5) впроваджені еконо-
мічні інструменти у сфері поводження 
з відходами є неефективними [4]. 

Відповідно до ст. 361 Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським 
Союзом передбачено співробітництво, 
спрямоване на вирішення регіональних 
і глобальних проблем навколишнього 
середовища, зокрема у сфері управ-
ління відходами й ресурсами [2]. Від-
так Україна зобов’язана імплементу-
вати Директиву № 2008/98/ЄС про 
відходи та скасування деяких Дирек-
тив, Директиву № 2006/21/ЄС про 
управління відходами видобувної про-
мисловості та внесення змін і допов-
нень до Директиви № 2004/35/ЄС 
і Директиву № 1999/31/ЄС про захо-
ронення відходів зі змінами й допов-
неннями, внесеними Регламентом (ЄС) 
№ 1882/2003. 

У 2017 р. була прийнята Націо-
нальна стратегія управління відхо-
дами в Україні до 2030 р. Стратегія 
передбачає удосконалення норматив-
но-правової бази з питань організації 
роздільного збирання усіх відходів 
та їх перероблення і утилізації. Слід 
зауважити, що чинні нормативні доку-
менти, які регулюють питання пово-
дження з відходами, потребують сут-
тєвого вдосконалення, а затримка з їх 
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поліпшенням створюватиме переду-
мови до подальшого поширення пору-
шень у цій сфері.

Відповідно до Закону України «Про 
відходи» відходами є будь-які речовини, 
матеріали й предмети, що утворилися 
в процесі виробництва чи споживання, 
а також товари (продукція), що повні-
стю або частково втратили свої спожи-
вчі властивості й не мають подальшого 
використання за місцем їх утворення чи 
виявлення і яких їхній власник позбува-
ється, має намір або повинен позбутися 
шляхом утилізації чи видалення [3].

Враховуючи природні й економічні 
фактори, основну складову частину 
в загальній масі відходів, що утворю-
ються в Житомирській області, станов-
лять тверді побутові відходи та вироб-
ничі відходи 4 класу небезпеки, які 
в основному видаляються на полігони, 
сміттєзвалища, накопичувачі тощо. 
Станом на 1 вересня 2019 р. в облас-
ному реєстрі місць видалення відходів 
зазначено 6 полігонів та 845 сміттє-
звалищ. Протягом 2018 р. підприєм-
ствами й суб’єктами господарювання 
регіону утворено 486,1 тис. т відходів. 
По містах обласного значення та райо-
нах загальна кількість накопичених 
відходів І–IV класів склала 5,5 млн 
т, в основному це відходи сільського 
та лісового господарств, переробної 
промисловості, відходи видобування 
корисних копалин, каменеобробної 
промисловості. Відходи І–III класу 
небезпеки склали 1,1 тис. т. 

Основна частина утворених відхо-
дів – люмінесцентні лампи, батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані, 
масла й мастила моторні трансмісійні 
зіпсовані або відпрацьовані, матеріали 
фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані 
чи забруднені, матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруд-
нені, шини зіпсовані перед початком 
експлуатації, відпрацьовані, пошкод-
жені чи забруднені під час експлуа-
тації, залишки очищення резервуарів, 
що містять нафтопродукти, суміш 
речовин мастильних та масел з вод 
стічних, осад промислових стоків, 

абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані 
чи забруднені тощо.

Незважаючи на часткове вирішення 
питання утилізації непридатних пести-
цидів й агрохімікатів у попередні роки 
вказане залишається однією з гострих 
екологічних проблем області.

Разом із тим станом на 1 вересня 
2019 р. на території області залиша-
лося 392,18 т непридатних до викори-
стання хімічних засобів захисту рос-
лин, які підлягають знешкодженню. 
Найбільший обсяг непридатних пести-
цидів накопичено в Овруцькому, Коро-
стенському, Олевському, Лугинському, 
Народицькому, Новоград-Волинському 
й Бердичівському районах. Умови збе-
рігання більшості вказаних хімічних 
засобів захисту рослин не відповіда-
ють чинним екологічним і санітарним 
нормам. Незадовільні умови зберігання 
призводять до того, що токсичні пести-
циди потрапляють до навколишнього 
середовища, в тому числі до водних 
джерел і повітря, в результаті чого 
виникає ризик отруєння для людей, 
флори й фауни. На серпень 2019 р. 
в Україні суб’єкти господарювання, які 
мають ліцензію на проведення операцій 
у сфері поводження з небезпечними від-
ходами (збирання, перевезення, збері-
гання, оброблення, утилізація), у тому 
числі й не придатних до використання 
пестицидів, відсутні. Зазначене може 
свідчити про неконтрольований їх обіг 
чи видалення на території області.

Актуальним для області залиша-
ється видалення відходів тваринного 
походження. За даними Головного 
управління Держпродспоживслужби 
в Житомирській області, на території 
регіону нараховується 44 худобомо-
гильники й 7 біотермічних ям. Зазначені 
місця поховання трупів тварин взято 
на облік в районних управліннях Дер-
жпродспоживслужби з оформленням 
ветеринарно-санітарних карток. Згідно 
зі статистичними даними за 2018 р. 
на територіях худобомогильників було 
захоронено лише 727 кг відходів тва-
ринного походження, хоча обсяги пере-
робленої сировини в десятки й сотні 
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разів перевищують вказаний показник, 
що може свідчити про протиправне 
видалення таких відходів.

Аналіз правозастосовної практики 
у вказаній сфері свідчить, що, незва-
жаючи на масовість порушень під час 
утилізації відходів на території області 
та й держави загалом, нормативна база, 
що регулює порядок поводження з від-
ходами, а також нарахування шкоди/
збитків в результаті протиправних дій 
у сфері поводження з відходами, зали-
шається недосконалою. Зазначене при-
зводить до низької ефективності спеці-
алізованих державних органів у сфері 
екології (Держекоінспекції) і не забез-
печує адекватний вплив на зменшення 
негативного впливу викидів у навко-
лишнє середовище. 

Державною екологічною інспекцією 
Поліського округу на території Жито-
мирської області за шкоду, обумовлену 
забрудненням і засміченням земель-
них ресурсів через порушення приро-
доохоронного законодавства, протягом 
2018 р. нараховано для відшкоду-
вання порушниками всього 58 тис. 
грн, з яких сплачено до бюджету 
29,3 тис. грн. Протягом 2019 р. нара-
ховано 30,3 тис. грн, з яких станом 
на 7 жовтня 2019 р. не сплачено жод-
ної копійки, що не відповідає масшта-
бам правопорушень у вказаній сфері 
та заподіяній шкоді.

Враховуючи викладене, є необхід-
ність поліпшення нормативної бази 
щодо поводження з відходами в частині:

– затвердження Кабінетом Міні-
стрів України порядку видачі дозволу 
на здійснення операцій у сфері пово-
дження з відходами, який відсутній 
з 2014 р., а також порядку й пра-
вил страхування цивільної відпові-
дальності суб’єктів господарювання 
за шкоду, яку може бути заподіяно 
довкіллю або здоров’ю людей під час 
зберігання й застосування пестицидів 
і агрохімікатів;

– розроблення та затвердження 
відомчого порядку поводження з відхо-
дами, який би регламентував питання 
зберігання, розміщення, утилізації 

й видалення відходів (попередній чин-
ний порядок, передбачений ДСанПіН 
2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо 
поводження з промисловими відхо-
дами та визначення їх класу небезпеки 
для здоров’я населення», скасований 
у 2014 р.); 

– розроблення й затвердження 
відомчого порядку визначення класів 
небезпеки відходів, а також ступеня 
їхньої небезпечності для навколиш-
нього середовища.

– крім того, враховуючи низький 
рівень відповідальності органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування 
у сфері поводження з відходами, вва-
жається за доцільне передбачити Зако-
нами України їхні обов’язки, оскільки 
в законодавстві передбачено лише пов-
новаження; відсутність обов’язків дає 
можливість органам виконавчої влади 
та місцевого самоврядування не вико-
нувати норми законодавства про від-
ходи, в тому числі довгий час не про-
водити ліквідацію несанкціонованих 
звалищ відходів тощо; 

– окремого поліпшення потребує 
«Методика визначення розмірів шкоди, 
зумовленої забрудненням і засміченням 
земельних ресурсів через порушення 
природоохоронного законодавства», 
затверджена Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного 
середовища України від 4 квітня 2007 р. 
№ 149 та зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України 25 квітня 2007 р. за 
№ 422/13689 (далі – «Методика») [1], 
а саме:

– до п. 1.2 «Методики», яким вста-
новлюється порядок розрахунку роз-
мірів відшкодування шкоди суб’єк-
тами господарювання й фізичними 
особами в процесі їхньої протиправної 
діяльності у сфері поводження з від-
ходами, необхідно включити органи 
виконавчої влади й органи місцевого 
самоврядування, з вини або безді-
яльності яких утворюються несанк-
ціоновані й неконтрольовані звалища 
побутових і промислових відходів, що 
призводить до засмічення й забруд-
нення земель;
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– з п. 3.2 «Методики», яким землі 
вважаються засміченими, якщо на від-
критому ґрунті наявні сторонні пред-
мети й матеріали, сміття без відповід-
них дозволів, що призвело або може 
призвести до забруднення навколиш-
нього природного середовища, необ-
хідно виключити текст «що призвело 
або може призвести до забруднення 
навколишнього природного середо-
вища», оскільки суди під час розгляду 
справ про відшкодування шкоди, обу-
мовленої засміченням земельних діля-
нок, відмовляють у задоволенні позовів 
у зв’язку з тим, що неможливо довести 
забруднення навколишнього природ-
ного середовища внаслідок засмічення 
земельної ділянки;

– виключити з підп. 3.5.1 «Мето-
дики» термін «об’єм відходів», оскільки 
в ході перевірки неможливо інструмен-
тально точно виміряти товщу засмі-
чення/забруднення, що в подальшому 
зводить нанівець судову перспективу 
доказування сум збитків тощо («об’єм 
відходів» (куб. м), що спричинили зас-
мічення, встановлюють за об’ємними 
характеристиками цього засмічення 
через добуток площі засмічення земель-
ної ділянки й товщини шару цих від-
ходів; товщину шару відходів ділянки 
визначають вимірюванням);

– виключити з пп. 4.2, 4.7, 4.7.1, 
4.7.2, 5.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2 «Методики» 
поняття «нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки», оскільки в бага-
тьох населених пунктах і за межами 
всіх населених пунктів Житомирської 
області нормативна грошова оцінка не 
визначена, що створює колосальний 
дисбаланс у сумах нарахування збитків 
на землях, щодо яких проведено нор-
мативну грошову оцінку і щодо яких 
такого оцінювання не проведено;

– змінити окремі коефіцієнти фор-
мул 1 і 4 «Методики», на основі яких 
розраховується шкода (збитки), обу-
мовлена забрудненням земель, щоб 
результат інструментально-лаборатор-
них вимірювань прямо впливав на роз-
мір шкоди, обумовленої забрудненням 
земельної ділянки.

Довідково: відповідно до п. 4.6 «Мето-
дики» розмір шкоди від забруднення 
земель визначається за формулою (1):
Р 

Ш
 = А × Г

ОЗ
 × П

Д
 × К

З
 × К

Н
 × К

ЕГ
, 

де К
З
 – коефіцієнт забруднення 

земельної ділянки, що характеризує 
кількість речовини, що забруднює, 
в об’ємі забрудненої землі залежно від 
глибини просочування.

Згідно з підп. 4.8.2 «Методики», якщо 
вміст речовини, що забруднює, встанов-
лювався за результатами інструмен-
тально-лабораторного контролю, кое-
фіцієнт забруднення земельної ділянки 
(К

З
) визначається за формулою (4): 
К

З
 = С

ЗР
 × Г

П
 / Т

ЗШ
 × І

П
 × К

РОЗ
.

Так, у разі визначення коефіцієнту 
забруднення земельної ділянки за фор-
мулою (4) «Методики» з будь-яким зна-
ченням (до 100 000 мг/кг) С

ЗР
 концен-

трація (масова частка) речовини, що 
забруднює, за результатами інструмен-
тально-лабораторного контролю (К

З
) 

буде менше 1,0 або рівно 1,0.
Згідно з підп. 4.8.4 «Методики» за 

розрахованого значення Кз < 1 його 
значення приймається рівним 1,0.

У разі множення будь-якого числа 
на 1 (одиницю) в добутку дістаємо те 
саме число;

– збільшити у формулах «Мето-
дики» значення коефіцієнта еколо-
го-господарського значення земель 
сільськогосподарського призначення 
й земель лісового фонду (К

ЕГ
), що 

забезпечило б адекватні кінцеві зна-
чення розрахунків шкоди, обумовле-
ної забрудненням земельної ділянки, 
залежно від ступеня протиправної дії.

Довідково: згідно з п. п. 4.10 та 5.8  
«Методики» значення коефіцієнта еко-
лого-господарського значення земель 
(К

ЕГ
) приймається відповідно до катего-

рії земель, що зазнали забруднення, або 
їхнього статусу як таких, що підлягають 
особливій охороні згідно з додатком 2.

Своєю чергою відповідно до додатка 
2 «Методики», коефіцієнт еколого-гос-
подарського значення землі сільсько-
господарського призначення й земель 
лісового фонду становить 1,0.
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У разі множення будь-якого числа 
на 1 (одиницю) в добутку дістаємо те 
саме число.

Підсумовуючи вищевикладене, 
можливо дійти висновків про те, що 
неналежне поводження з відходами 
та їх накопичення вкрай негативно 
впливає на стан навколишнього при-
родного середовища й здоров’я людей 
в Україні. Нормативно-правове регу-
лювання поводження з відходами, що, 
зокрема, призводить до низької ефек-
тивності спеціалізованих державних 
органів у сфері екології, не можна вва-
жати достатнім. В умовах сьогодення 
вдосконалення законодавства у сфері 
управління відходами є однією з необ-
хідних умов інтеграції України до євро-
пейської спільноти. Відтак національне 
законодавство в указаній сфері потре-
бує суттєвих змін і доповнень.

Стаття присвячена проблемам 
правового регулювання поводжен-
ня з відходами за законодавством 
України. Її актуальність обумовлена 
тим, що сучасна система управлін-
ня відходами в Україні характеризу-
ється їх накопиченням як у промис-
ловому, так і в побутовому секторі, 
розміщенням без урахування можли-
вих небезпечних наслідків, неналеж-
ним рівнем використання відходів 
як вторинної сировини, неефектив-
ністю впроваджених економічних 
інструментів у сфері поводження з 
останніми тощо. Що своєю чергою 
вкрай негативно впливає на стан 
навколишнього природного середови-
ща і здоров’я людей.

Аналіз правозастосовної прак-
тики в указаній сфері свідчить, що 
незважаючи на масовість порушень, 
які мають місце в процесі утилізації 
відходів, нормативна база, що регу-
лює порядок поводження з ними, а 
також нарахування шкоди/збит-
ків в результаті протиправних дій 
у сфері поводження з відходами, є 
недосконалою. Зазначене також 
призводить до низької ефективності 
спеціалізованих державних органів у 

сфері екології й не забезпечує адек-
ватного впливу на зменшення нега-
тивних наслідків викидів у навко-
лишнє середовище. 

Відповідно, національне законо-
давство в указаній сфері потребує 
суттєвих змін і доповнень. Зокрема, 
необхідним є затвердження поряд-
ку надання дозволу на здійснення 
операцій у сфері поводження з від-
ходами, розроблення й затверджен-
ня відомчого порядку поводження з 
відходами, який регламентував би 
питання зберігання, розміщення, 
утилізації й видалення відходів, роз-
роблення й затвердження відомчого 
порядку визначення класів небезпе-
ки відходів, а також ступеня їхньої 
небезпечності для навколишнього 
середовища. Крім того, потрібно 
внесення суттєвих змін до Мето-
дики визначення розмірів шкоди, 
зумовленої забрудненням і засмічен-
ням земельних ресурсів через пору-
шення природоохоронного законо-
давства.

Ключові слова: відходи, норматив-
но-правове регулювання, управління, 
утилізація, збитки.

Chernysh R., Bondarchuk N.  
Problems of legal regulation of waste 
management under the legislation 
of Ukraine

The article is devoted to the 
problems of legal regulation of waste 
management under the legislation of 
Ukraine. Its relevance is due to the fact 
that nowadays, the waste management 
system in Ukraine is characterized 
by their accumulation in both the 
industrial and household sectors, 
disposal without taking into account 
the possible dangerous consequences, 
improper use of waste as secondary raw 
materials, inefficiency of implemented 
economic instruments in the sphere of 
recent economic instruments. Which in 
turn has a very negative impact on the 
environment and human health.

An analysis of the law enforcement 
practice in this area shows that, despite 
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the mass of violations that occur in 
the process of waste management, 
the regulatory framework governing 
their treatment and the calculation 
of damage / damage resulting from 
illegal activities in the field of waste 
management are imperfect. This also 
leads to low efficiency of specialized 
state bodies in the field of ecology 
and does not provide adequate impact 
on reducing the negative impact of 
emissions into the environment.

Accordingly, national legislation in 
this area requires substantial changes 
and additions. In particular, it is 
necessary to approve the procedure 
for issuing a permit for operations 
in the field of waste management, to 
develop and approve a departmental 
order of waste management, which 
would regulate the issues of storage, 
storage, disposal and disposal of 
waste, to develop and approve a 
departmental order of determining 
the hazard classes of waste, and 
also the degree of their danger to 
the environment. In addition, it is 
necessary to make significant changes 
to the methodology for determining the 
amount of damage caused by pollution 
and contamination of land resources 
due to violation of environmental 
legislation.

Key words: waste, regulation, 
management, recycling, losses.
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Забезпечення прав і свобод потре-
бує, зокрема, законодавчого закрі-
плення механізмів (процедур), які 
створюють реальні можливості для 
здійснення кожним громадянином прав 
і свобод. До таких механізмів належить 
структурована система судів і види 
судового провадження, установлені 
державою. Судовий захист уважається 
найбільш дієвою гарантією відновлення 
порушених прав і свобод людини та гро-
мадянина. Окрему думку щодо реалі-
зації права на судовий захист в адмі-
ністративному судочинстві висловив 
суддя Конституційного Суду України, 
який зазначив, що «за адміністратив-
ним судочинством, на відміну від гос-
подарського та цивільного, преференції 
мають надаватися людині» [4]. Убача-
ється, що така точка зору визначена 
тим, що особа й органи публічної адмі-
ністрації наділені різним адміністратив-
но-правовим статусом, що, відповідно, 
установлює нерівність у їхніх правах 
і можливості захисту своїх прав.

Для захисту особи від діяльності 
органів виконавчої влади й органів 
місцевого самоврядування законо-
давством України передбачена діяль-
ність саме адміністративних судів. 
Так, ч. 4 ст. 125 Конституції України 
визначено, що з метою захисту прав, 
свобод та інтересів особи у сфері 
публічно-правових відносин діють 
адміністративні суди.

Саме адміністративна юстиція має 
певну особливість у розподілі обов’яз-
ків доказування. Зазвичай доказування 

покладалося на представника держав-
ного органу, проте законодавець змінив 
цю норму й тепер частково тягар дока-
зування покладається на іншу сторону 
процесу, унаслідок чого підвищилася 
змагальність процесу адміністратив-
ного судочинства [10].

Розгляд і вирішення справ в адмі-
ністративних судах здійснюються на 
засадах змагальності сторін і свободи 
в наданні ними суду своїх доказів 
і в доведенні перед судом їх перекон-
ливості. Суд уживає визначені законом 
заходи, необхідні для з’ясування всіх 
обставин у справі, у тому числі щодо 
виявлення та витребування доказів 
з власної ініціативи [1, ст. 9].

Доказами в адміністративному судо-
чинстві є будь-які дані, на підставі яких 
суд установлює наявність або відсут-
ність обставин (фактів), що обґрунто-
вують вимоги й заперечення учасників 
справи, та інші обставини, що мають 
значення для правильного вирішення 
справи. Ці дані встановлюються такими 
засобами: 1) письмовими, речовими 
й електронними доказами; 2) виснов-
ками експертів; 3) показаннями свідків 
[1, ст. 72].

Також Кодекс адміністративного 
судочинства (далі – КАС) України 
встановлює вимоги, яким повинні від-
повідати докази: належність, допусти-
мість, достовірність, достатність.

В.К. Колпаков і В.В. Гордєєв ствер-
джують, що принцип офіційного з’ясу-
вання всіх обставин справи в низці 
норм КАС України забезпечується 
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так: 1) визначає обставини, які необ-
хідно встановити для вирішення спору, 
а також з’ясовує, якими доказами 
сторони можуть обґрунтовувати свої 
доводи чи заперечення щодо цих обста-
вин (п. п. 3, 4 ч. 4 ст. 111 КАС Укра-
їни); 2) пропонує особам, які беруть 
участь у конкретній справі, доповнити 
чи пояснити певні обставини справи, 
а також надати суду додаткові докази 
(ч. 5 ст. 11, ч. 1 ст. 114 КАС Укра-
їни); 3) за власною ініціативою пови-
нен виявити й витребувати докази, 
яких, на думку суду, не вистачає 
(ч. ч. 4, 5 ст. 11, ч. 4 ст. 65, ч. 5 ст. 71, 
п. 1 ч. 2 ст. 110 КАС України); 4) також 
може визнати обов’язкову участь 
у судовому засіданні сторони (чи сто-
рін) або третьої особи, якщо виникне 
необхідність заслухати її особисто 
(п. 2 ч. 2 ст. 110, ст. 120 КАС Укра-
їни); 5) може визнати за необхідне 
дослідити докази щодо обставин, які 
визнаються сторонами, якщо в нього 
може виникнути сумнів щодо досто-
вірності цих обставин і добровільності 
їх визнання (ч. 3 ст. 72 КАС Укра-
їни); 6) під час допиту свідка в суді 
може ставити йому питання в будь-
який час, а не лише після закінчення 
допиту його особами, які беруть участь 
у справі, як це здійснюється в цивіль-
ному судочинстві (ч. 8 ст. 141 КАС 
України) [3, с. 93].

Особливе значення серед засо-
бів захисту своїх прав відведено 
саме доказам і процесу доказування. 
Статтею 77 КАС України визначено, що 
в адміністративних справах про проти-
правність рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень обов’я-
зок щодо доказування правомірності 
свого рішення, дії чи бездіяльності 
покладається на відповідача. Водночас, 
незважаючи на те що обов’язок доказу-
вання покладено на відповідача, докази 
суду надають учасники справи. Суд 
може пропонувати сторонам надати 
докази та збирати докази з власної іні-
ціативи. Суд не може витребовувати 
докази в позивача в адміністративних 
справах про протиправність рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єкта владних 
повноважень, окрім доказів на підтвер-
дження обставин, за яких, на думку 
позивача, відбулося порушення його 
прав, свобод чи інтересів [1].

Законодавець установив обов’язок 
саме суб’єкта владних повноважень 
подавати до суду всі наявні в нього 
документи й матеріали, які можуть 
бути використані як докази у справі. 
У разі невиконання цього обов’язку суд 
витребовує названі документи й мате-
ріали, а якщо такі приписи відповідач 
без поважних причин не виконує, то 
суд вирішує справу на основі наявних 
доказів. Отже, адміністративні суди під 
час вирішення публічно-правових спо-
рів наділені правом покласти виконання 
обов’язку на сторону під час вирішення 
справи та дослідження доказів [1]. 

Треба зауважити, що норми КАС 
України встановлюють, що в адміні-
стративних справах про протиправність 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень обов’язок щодо 
доказування правомірності свого 
рішення, дії чи бездіяльності поклада-
ється на відповідача. При цьому він осо-
бливо підкреслив, що в таких справах 
суб’єкт владних повноважень не може 
посилатися на докази, які не покладені 
в основу оскаржуваного рішення, за 
винятком випадків, коли він доведе, 
що ним ужито всіх можливих заходів 
для їх отримання до прийняття оскар-
жуваного рішення, але вони не отри-
мані з незалежних від нього причин. 
До того ж суд не може витребовувати 
докази в позивача в адміністративних 
справах про протиправність рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єкта владних 
повноважень, окрім доказів на підтвер-
дження обставин, за яких, на думку 
позивача, відбулося порушення його 
прав, свобод чи інтересів. Якщо ж 
учасник справи без поважних причин 
не надасть докази на пропозицію суду 
для підтвердження обставин, на які 
він посилається, суд вирішує справу 
на підставі наявних доказів або в разі 
необхідності приймає рішення про 
витребування останніх [10; 1]. 
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Із цього приводу наведено досвід 
Франції щодо характеру діяльності 
адміністративних судів. Так, визна-
чаючи роль суду в адміністративному 
судочинстві Франції щодо забезпе-
чення доказів, Ж. Ведель указує на 
слідчий характер діяльності судді, що 
проявляється в наданні суддею пропо-
зиції адміністрації (органу влади, до 
якого звертаються з позовом) надати 
пояснення щодо суті справи та від-
повідні докази. У разі мовчання чи 
ненадання доказів це свідчить не на 
користь адміністрації [5, с. 326–327]. 
Г. Бребан визначає, що адміністра-
тивне судочинство Франції має інкві-
зиційний характер, що проявляться 
в такому: 1) суд керує розглядом 
справи; 2) заявник не може повно-
цінно зібрати й надати докази, тому що 
це фізична особа, яка перебуває в гір-
шому становищі щодо збирання доказо-
вого матеріалу, що перебуває у віданні 
адміністрації. Саме тому суддя вправі 
витребувати докази в адміністрації, 
керуючись своїми інквізиційними пов-
новаженнями [6]. 

Схожу точку зору відстоюють 
і вітчизняні науковці Н.Г. Салищева 
та Н.Ю. Хаманева, акцентуючи увагу 
на необхідності суду в разі необхідності 
самостійно забезпечити надання дока-
зів шляхом їх витребування в суб’єкта 
владних повноважень [7].

Подібної думки дотримуються 
українські науковці-адміністративісти 
І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда, Н.В. Алек-
сандрова щодо питання ролі судді 
в захисті прав особи й забезпечення 
доказів в адміністративному судочин-
стві, які відзначають, що суд повинен 
відіграти активну роль у судовому про-
цесі, щоб сприяти особі в захисті її 
прав. Тому суд має вжити всіх передба-
чених законом заходів, щоб порушені 
владою права були захищені [8; 9].

Отже, під час вивчення матері-
алів справи адміністративний суд 
може з власної ініціативи витребувати 
докази, які не надані стороною відпо-
відача, а позивач не має змоги само-
стійно їх отримати та надати суду [1].

Предметом доказування є обста-
вини, які підтверджують заявлені 
вимоги чи заперечення або мають інше 
значення для розгляду справи й підля-
гають установленню під час ухвалення 
судового рішення, то до обставин, що 
не підлягають доказуванню, зараховано 
преюдиційні обставини; обставини, які 
визнаються сторонами процесу; загаль-
новідомі факти й безспірні обставини 
(обставини, установлені рішенням суду 
в інших видах судочинства та катего-
ріях справ).

КАС України визначає обставини, 
що потрібно доводити, й обставини, які 
доводити не потрібно, тобто преюди-
ційні. Обставини, установлені судовим 
рішенням в адміністративній, цивільній 
або господарській справі, що набрало 
законної сили, не доказуються під час 
розгляду інших справ, у яких беруть 
участь ті самі особи або особа, щодо 
якої встановлено ці обставини [11]. 

Загалом преюдиція є похідною кате-
горією від фактичної презумпції істин-
ності судового рішення. Рішення суду 
як найважливіший акт правосуддя 
покликане забезпечити захист гаран-
тованих Конституцією України прав 
і свобод людини та здійснення прого-
лошеного Основним Законом принципу 
верховенства права [11]. Саме тому 
обставини, висловлені судом у моти-
вувальній частині рішення, що набрало 
законної сили, разом із висновками 
суду повинні вважатися істинними, 
адже, якщо встановлені в певному 
рішенні обставини не визнаються або 
оспорюються, під сумнів ставиться 
й саме рішення суду, що є неможли-
вим, виходячи із самої правової при-
роди судового рішення.

Учасники адміністративного процесу 
звільнені від надання доказів на підтвер-
дження обставин, які встановлені судом 
під час розгляду іншої адміністратив-
ної, цивільної чи господарської справи. 
Натомість такі учасники мають право 
посилатися на зміст судового рішення 
у відповідній справі, що набрало закон-
ної сили, у якому ті обставини зазна-
чені як установлені [11].
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Водночас передбачене ч. 1 ст. 72 КАС 
України звільнення від доказування не 
має абсолютного характеру й не може 
сприйматися судами як неможливість 
спростування під час судового роз-
гляду обставин, які зазначені в іншому 
судовому рішенні. Адміністративні 
суди не повинні сприймати як обов’яз-
кові висновки щодо фактичних обста-
вин справи, наведені в чинних судових 
рішеннях з інших адміністративних, 
цивільних чи господарських справ. Для 
спростування преюдиційних обставин, 
передбачених ч. 1 ст. 72 КАС Укра-
їни, учасник адміністративного про-
цесу, який ці обставини заперечує, 
повинен подати суду належні та допу-
стимі докази. Вони мають бути оцінені 
судом, що розглядає справу, у загаль-
ному порядку за правилами ст. 86 КАС 
України. Якщо суд дійде висновку, 
що обставини у справі, що розгляда-
ється, є інакшими, ніж установлені 
під час розгляду іншої адміністратив-
ної, цивільної чи господарської справи, 
справу належить вирішити відповідно 
до тих обставин, які встановлені без-
посередньо судом, який розглядає 
справу [1; 11].

Отже, адміністративний суд під 
час розгляду конкретної справи на 
підставі встановлених ним обставин 
(у т. ч. преюдиційних) має самостійно 
кваліфікувати поведінку особи й дійти 
власних висновків щодо правомірності 
такої поведінки з відповідним застосу-
ванням необхідних матеріально-право-
вих норм [2].

Однією з підстав звільнення від 
доказування може стати вирок чи 
ухвала суду про звільнення особи від 
відповідальності. У певних категоріях 
справ (наприклад, що стосуються 
порушень правил торгівлі) застосу-
вання преюдиції залежить від особи 
порушника: якщо порушення здійс-
нив сам приватний підприємець і його 
притягнуто до відповідальності, це 
рішення застосовується як преюдиція, 
а якщо порушення здійснив найманий 
працівник і його притягнуто до відпо-
відальності, преюдиція не застосову-

ється. Коли справа стосується спору 
між підприємством і податковим 
органом про правомірність донараху-
вання податкових зобов’язань, обов’я-
зок доведення порушення поклада-
ється на податковий орган, проте на 
підприємство також покладається 
обов’язок доведення в суді сумлінного 
виконання податкових зобов’язань 
і вимог Податкового кодексу України 
в частині належного ведення бухгал-
терського обліку. 

У таких випадках суд змуше-
ний ухвалювати рішення на користь 
особи, оскільки представник держав-
ного органу не навів докази. Варто 
відзначити, що саме в таких випад-
ках представники державних органів 
часто ігнорують обов’язок доказування 
з об’єктивних причин (велика заванта-
женість, постійні реорганізації тощо). 
Під час судового спору недостатньо 
заперечити докази представника дер-
жавного органу, потрібно ще й навести 
докази того, що вони зібрані з порушен-
ням норм законодавства або не відпові-
дають фактичним обставинам справи. 
Правова позиція в суді представника 
особи має бути активною, інакше отри-
мати позитивне рішення суду буде про-
блематично [10]. 

Отже, головними дискусійними 
моментами процесу доказування в адмі-
ністративному судочинстві, на нашу 
думку, є: 

1) визначення особливостей доказу-
вання в адміністративному судочинстві; 

2) визначення порядку надання 
доказів учасниками адміністративного 
процесу; 

3) витребування доказів судом; 
4) забезпечення доказів; 
5) правила оцінювання, закріплення 

доказів і визначення предмета доказу-
вання.

У наукові статті автором акцен-
товано увагу на актуальних питан-
нях визначення доказів в адміні-
стративних судах. Відзначено, що 
під час вивчення матеріалів справи 
адміністративний суд може з влас-
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ної ініціативи витребувати докази, 
які не надані стороною відповідача, 
а позивач не має змоги самостійно їх 
отримати та надати суду.

Предметом доказування є обста-
вини, які підтверджують заявлені 
вимоги чи заперечення або мають 
інше значення для розгляду справи 
й підлягають установленню під час 
ухвалення судового рішення. Водно-
час до обставин, що не підлягають 
доказуванню, зараховано преюдицій-
ні обставини; обставини, які визна-
ються сторонами процесу; загально-
відомі факти та безспірні обставини 
(обставини, установлені рішенням 
суду в інших видах судочинства й 
категоріях справ).

КАС України визначає обста-
вини, що потрібно доводити, й 
обставини, які доводити не потріб-
но, тобто преюдиційні. Обстави-
ни, установлені судовим рішенням 
в адміністративній, цивільній або 
господарській справі, що набрало 
законної сили, не доказуються під 
час розгляду інших справ, у яких 
беруть участь ті самі особи або 
особа, щодо якої встановлено ці 
обставини. Обставини, висловле-
ні судом у мотивувальній частині 
рішення, що набрало законної сили, 
разом із висновками суду повинні 
вважатися істинними.

Учасники адміністративного 
процесу можуть бути звільнені від 
надання доказів на підтвердження 
обставин, які встановлені судом 
під час розгляду іншої адміністра-
тивної, цивільної чи господарської 
справи. Однією з підстав звільнення 
від доказування може стати вирок 
чи ухвала суду про звільнення особи 
від відповідальності.

Головними дискусійними момен-
тами процесу доказування в адміні-
стративному судочинстві, на нашу 
думку, є: 1) особливості доказуван-
ня в адміністративному судочин-
стві; 2) визначення порядку надання 
доказів учасниками адміністратив-
ного процесу; 3) витребування дока-

зів судом; 4) забезпечення доказів; 
5) правила оцінювання, закріплення 
доказів і визначення предмета дока-
зування.

Ключові слова: адміністративний 
суд, провадження, докази, доказуван-
ня, преюдиція.

Vinnytskyi O. Actual problems 
of evidence and process of evidence 
in administrative judiciary

In this scholarly article, the 
author focuses on the pressing 
issues of determining evidence in 
administrative courts. It was noted 
that when examining the case file, the 
administrative court may, on its own 
initiative, require evidence that was 
not provided by the defendant, and the 
plaintiff is not able to independently 
obtain it and provide it to the court.

The subject matter of the evidence 
is the circumstances, which confirm the 
stated claims or objections or have other 
significance for the consideration of the 
case and are subject to determination 
when adjudicating. At the same time, the 
following circumstances are not subject 
to proof: preliminary circumstances; 
circumstances recognized by the 
parties to the process; well-known 
facts and indisputable circumstances 
(circumstances established by a 
court decision in other types of court 
proceedings and categories of cases).

The Code of Administrative 
Procedure of Ukraine defines the 
circumstances that need to be proving 
and the circumstances that do not 
need to be proving, i.e. preliminary. 
Circumstances established by a court 
decision in an administrative, civil or 
commercial matter, which have entered 
into force, shall not be providing by 
consideration of other cases involving 
the same person or person in respect 
of whom the circumstances have been 
established. The circumstances stated 
by the court in the reasoning part of the 
decision that came into force together 
with the court's findings should be 
considered true.



148

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/1

Participants in the administrative 
process may be exempted from 
providing evidence to support 
circumstances established by the 
court in the consideration of another 
administrative, civil or commercial 
case. One of the grounds for exemption 
may be a sentence or a court order 
releasing a person from liability.

The main discussion points of the process 
of proving in administrative proceedings, 
in our opinion, are: 1) peculiarities of 
proving in administrative proceedings; 
2) determining the procedure for giving 
evidence to the participants in the 
administrative process; 3) requesting 
evidence by court; 4) providing evidence; 
5) rules of assessment, consolidation of 
evidence and determination of the subject 
of evidence.

Key words: administrative court, 
proceedings, evidence, evidence, judgment.
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ПРОПАГАНДА ВІЙНИ В ІМПЕРАТИВНИХ НОРМАХ  
І ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ERGA OMNES

У міжнародному праві є чіткі 
аспекти заборони пропаганди війни, 
кожен із яких значною мірою пере-
тинається з іншими. Відповідальність 
держави за утримання від пропаганди 
війни, вперше викладена в Конвен-
ції про використання радіомовлення 
в інтересах миру 1936 р., підтверджу-
ється неодноразовими резолюціями 
та деклараціями Генеральної Асамблеї, 
а також Міжнародним пактом про 
громадянські та політичні права, який 
зобов’язує держави-учасниці приймати 
законодавство, що не тільки забороняє 
окремим особам брати участь у пропа-
ганді війни, а й самим урядам.

Міжнародна відповідальність держав 
утримуватися від загрози або застосу-
вання сили, встановленої в Декларації 
принципів міжнародного права щодо 
дружніх відносин, включає вимогу, 
що «відповідно до цілей і принципів 
Організації Об’єднаних Націй держави 
мають обов’язок утримуватися від про-
паганди агресії». Як і щодо агресивних 
актів, заборону яких Міжнародний 
суд ООН визнав зобов’язанням erga 
omnes, котрий держави покладають 
на міжнародне співтовариство загалом 
[1], наявні сильні аргументи на користь 
того, що існує подібне, хоча і менш 
розвинене зобов’язання держав забо-
роняти пропаганду війни.

Міжнародні нормативно-правові 
акти про права людини забороняють 
пропаганду війни, особливо в Між-
народному Пакті про громадянські 
та політичні права (далі по тексту – 
Пакт), а також в Американській кон-
венції. Хоча сфера значення поняття 

«пропаганда війни» є більш всеосяж-
ним у Пакті, спільною рисою є те, що 
держави-учасниці зобов’язані заборо-
няти законом підбурювання до агре-
сії. Пакт додатково вимагає, щоб дру-
гий елемент пропаганди війни, а саме 
«повторне і наполегливе висловлення 
думки з метою створення клімату нена-
висті та нерозуміння між народами 
двох або більше країн, щоб привести 
врешті-решт до збройного конфлікту», 
також був забороненим законом.

Мета статті полягає у дослідженні 
й аналізі пропаганди війни в імператив-
них нормах і зобов’язаннях erga omnes.

У Преамбулі Статуту ООН вказано 
на необхідності створення умов, за 
яких можуть дотримуватися справед-
ливість і повага до зобов’язань, пропи-
саних у договорах та інших джерелах 
міжнародного права. У п. 1 ст. 1 зазна-
чається, що Організація дотримується 
цілі «в узгодженні з принципами спра-
ведливості та міжнародного права», 
а в п. 3 ст. 2 Статуту ООН закріплено, 
що «всі Члени ООН вирішують свої 
міжнародні спори таким чином, щоб 
не піддавати загрозі міжнародний мир 
і безпеку та справедливість» [2]. Зазна-
чений принцип відображений у Декла-
рації про принципи міжнародного 
права, що стосується дружніх відносин 
та співробітництва між державами від-
повідно до Статуту ООН.

Слід зауважити, що ст. 2 Статуту 
ООН містить основні принципи міжна-
родного права. На думку І.І. Лукашука, 
основні принципи сучасного міжнарод-
ного права – це його головні імперативні 
норми, що виражають основні закономір-

© У. Коруц, 2020
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ності розвитку світової спільноти. Вони 
мають вищу юридичну силу й обов’яз-
ковість до виконання для всіх суб’єктів 
міжнародного права. Відповідно, всі інші 
норми цього права мають відповідати 
зазначеним принципам [3, c. 154].

Загальновизнані принципи та норми 
міжнародного права як юридична кате-
горія викликають багато дискусії через 
відсутність будь-якого кодифікованого 
джерела. Такі норми не зафіксовані 
в єдиному міжнародно-правовому акті, 
а містяться в масиві звичаїв і договорів 
міжнародного права.

Серед значної кількості загально-
визнаних норм міжнародного права 
на основі критерію характеру впливу 
на регулювання відносин як найвищої 
юридичної сили виокремлюють імпера-
тивні норми – норми jus cogens.

На думку В.Г. Буткевича, на різ-
них етапах становлення міжнародного 
права імперативні норми, хоч і зміню-
валися, але діяли поетапно впродовж 
історії його розвитку, створюючи сво-
єрідний баланс і становлячи його най-
більш стабільну частину [4, c. 247].

Як зазначала Н.М. Ульянова, загаль-
новизнана норма як будь-яка міжна-
родна норма є результатом узгодження 
волі держав спочатку щодо змісту самої 
норми, а потім її визнання як юридично 
обов’язкового правила поведінки. Загаль-
новизнані норми відображають суттєві 
риси загального міжнародного права 
як права, загального для всіх держав, 
у т. ч. держав, які належать до різних 
соціально-економічних систем [5, c. 10].

Сьогодні відсутній чітко сформо-
ваний перелік імперативних норм jus 
cogens. Єдиним документом, який 
містить загальне поняття та перелік 
норм jus cogens, є Віденська конвен-
ція про право міжнародних догово-
рів 1969 р. Згідно зі ст. 53 «договір 
є неважним, якщо на момент укладення 
він суперечить імперативній нормі 
загального міжнародного права… імпе-
ративна норма загального міжнарод-
ного права є нормою, що приймається 
і визнається міжнародним співтовари-
ством держав загалом як норма, відхи-

лення від якої недопустиме і яку може 
бути змінено тільки наступною нор-
мою загального міжнародного права, 
що мала б такий самий характер» [6]. 
Саме аналіз ст. 53 Віденської конвенції 
дає змогу визначити ознаки норм, які 
мають характер jus cogens. По-перше, 
це прийняття та визнання міжнародною 
спільнотою держав загалом, по-друге, 
недопустимість відхилення від такої 
норми, по-третє, наявність способу 
зміни такої норми jus cogens – лише 
така сама норма jus cogens. Слід заува-
жити, що Віденська Конвенція 1969 р., 
в якій закріплено поняття імперативної 
норми, стосується насамперед права 
міжнародних договорів і процесу укла-
дення таких договорів.

Важливою ознакою, яка характери-
зує норму, є її загальне визнання. Така 
загальновизнаність свідчить про сферу 
дії норми й охоплення суб’єктів міжна-
родного права. Юристи-міжнародники 
інколи застосовують термін «загальна 
норма» як «загальновизнана норма». 
Проте таке застосування цього тер-
міна призводить до змішування понять. 
З одного боку, йдеться про характе-
ристику ступеня загальності змісту 
норми, а з іншого – слово «загальна» 
вказує на поняття, яке більш точно пере-
дається терміном «загальновизнана».

Розкриваючи проблему норм erga 
omnes, К. Земанек розпочинає ана-
ліз зі Статуту ООН і прав, які норми 
erga omnes забезпечують, зокрема прав 
людини. Дослідник зазначає, що Статут 
ООН (ст. 55 і 56) встановлює неперерв-
ність процесу стимулювання всезагаль-
ної поваги та дотримання прав людини 
і фундаментальних свобод як осно-
вної цілі ООН. «Досі, – як стверджує 
К. Земанек, – міжнародне право фокусу-
вало свою увагу на суверенітеті країн 
і відносинах між ними. Статут же озна-
чав ще один центральний об’єкт – люд-
ську істоту, пропонуючи, таким чином, 
зробити її суб’єктом міжнародних прав 
і накласти на держави відповідні зобов’я-
зання згідно з міжнародним правом і для 
переваги індивідів, що перебувають під 
їхньою юрисдикцією» [7].
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Erga omnes – це такі норми, пору-
шення яких стосується всіх держав – 
учасниць міжнародного співтовариства. 
Це надає їм право звертатися з позовом 
до суду для захисту всезагальних прав 
і відшкодування завданої державою 
шкоди. Отже, незважаючи на безпо-
середню близькість jus cogens та erga 
omnes, вони мають різну правову 
природу. Проте щодо універсальності 
можна стверджувати, що ці концепції 
діють як інструменти досягнення однієї 
мети – забезпечення інтересів міжна-
родного співтовариства.

Поширеною є думка, згідно з якою 
норми jus cogens можуть створюва-
тися у будь-якому вимірі міжнародного 
права, стаючи загальнообов’язковими 
для всіх, хоча зобов’язання erga omnes 
мають застосування винятково у сфері 
захисту прав людини, зокрема як про-
тидія серйозним правопорушенням, 
які визначаються такими відповідно до 
міжнародного права.

Слід вказати, що вперше поняття 
зобов’язань перед міжнародним співто-
вариством загалом або зобов’язань erga 
omnes з’явилося у рішенні Міжнарод-
ного Суду ООН у справі про компанію 
Барселона Трекшн у 1970 р. «Необхідно 
чітко розмежовувати зобов’язання 
держави перед міжнародним співтова-
риством загалом та ті, що виникають 
відносно іншої держави. За своєю при-
родою перші стосуються всіх держав».

Цікавою є думка Н.В. Дрьоміної-Во-
лок про імперативний характер будь-
якої норми національного або міжна-
родного права, що залежить від рівня 
небажання настання наслідків її пору-
шення. Саме рівень дотримання норм 
права як результат ефективності діяль-
ності держави у здійсненні превентив-
них та охоронних правових заходів 
відображає стан правопорядку всере-
дині цієї держави [9].

Стосовно основної теми та визна-
ченої мети наукової статті про про-
паганду війни в імперативних нормах 
та erga omnes, то спершу доцільно про-
аналізувати положення Міжнародного 
пакту про політичні та громадянські 

права від 1966 р. Так, ст. 20 Пакту 
закріплює положення, відповідно до 
якого (ч. 1) будь-яка пропаганда війни 
повинна бути заборонена законом. 
Згідно із ч. 2 ст. 20 МПГПП будь-який 
виступ на користь національної, расо-
вої чи релігійної ненависті, що є підбу-
рюванням до дискримінації, ворожнечі 
або насильства, повинен бути заборо-
нений законом [11].

Ст. 20 Пакту категорично забороняє 
пропаганду війни. Вказана норма в між-
народному праві з’явилася за ініціативи 
СССР. У 1951 р. Верховною Радою СССР 
було прийнято Закон про захист миру, 
що стало логічним завершенням Дру-
гого Всесвітнього Конгресу прихильни-
ків миру (Варшава, 1950 р.). На конгресі 
було проголошені заклики до парламен-
тів держав, зокрема Чехословаччини, 
Угорщини, Румунії, Німеччини, Болга-
рії, Польщі, Албанії, прийняти закони 
про захист миру. З моменту включення 
в Пакт 1966 р. норми про заборону 
війни вказана заборона набула статусу 
зобов’язань erga omnes.

У Зауваженнях Загального порядку 
№ 11, прийнятого Комітетом ООН 
з прав людини в 1983 р. до ст. 20 Пакту, 
відзначається, що не всі доповіді, пред-
ставлені державами-учасниками, міс-
тять достатню інформацію про вико-
нання цієї статті. Зважаючи на характер 
ст. 20, держави-учасники зобов’язані 
прийняти необхідні законодавчі заходи, 
які забороняють дії, що в ній згаду-
ються. Однак, як випливає із пред-
ставлених доповідей, деякі держави не 
тільки не забороняють у законодавчому 
порядку такі дії, але і не докладали і не 
докладають відповідних зусиль щодо їх 
заборони. Тому в багатьох доповідях не 
наводиться достатньої інформації сто-
совно відповідного національного зако-
нодавства і практики [12].

У ст. 20 Пакту говориться, що будь-
яка пропаганда війни і всякий виступ на 
користь національної, расової чи релі-
гійної ненависті, що є підбурюванням 
до дискримінації, ворожнечі або насиль-
ства, повинні бути заборонені законом. 
На думку Комітету, подібні заборони 
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повністю відповідають праву на вільне 
вираження своєї думки, викладеного 
у ст. 19, користування яким накладає 
особливі обов’язки й особливу відпові-
дальність. Заборона, що згадується в п. 1, 
поширюється на всі види пропаганди, 
здійснюваної з метою загрози або акту 
агресії або порушення миру всупереч 
Статуту Організації Об’єднаних Націй, 
тоді як п. 2 спрямований проти всякого 
виступу на користь національної, расо-
вої чи релігійної ненависті, що є підбу-
рюванням до дискримінації, ворожнечі 
або насильства, незалежно від того, чи 
має така пропаганда чи такий виступ 
внутрішній або зовнішній характер сто-
совно відповідної держави [13].

Зазначена норма є загальновизнаною 
імперативною нормою, яка покладає на 
держави позитивні зобов’язання сто-
совно обмеження свободи інформації.

Слід відзначити, що Додатковий 
протокол до Конвенції про кіберзло-
чинність передбачає встановлення дер-
жавами заборон ширших, ніж вказані 
у ст. 20 Пакту. Зокрема, це може сто-
суватися розповсюдження расистських 
матеріалів через комп’ютерні системи 
(ст. 3) чи публічної образи осіб з тієї 
причини, що вони належать до іншої 
расової чи етнічної групи (ст. 5). Проте 
зауважу, що Додатковий Договір доз-
воляє державам-учасникам застосову-
вати застереження і не застосовувати 
це положення. Комітет із прав людини 
зробив висновок про недопустимість 
застосування застережень до положень 
Пакту, які становлять норми міжнарод-
ного звичаєвого права. Однією з таких 
імперативних норм є зобов’язання дер-
жав заборонити пропаганду національ-
ної расової чи релігійної ненависті.

До Зауважень Загального порядку 
№ 24, прийнятого на 52 сесії Комітету 
з прав людини в 1994 р. з питань, що 
стосуються застережень, які робляться 
при ратифікації Пакту чи Факультатив-
них протоколів до ньог,о закріплюється 
положення: застереження, що пору-
шують імперативні норми, несумісні 
з об’єктом і цілями Пакту. Хоча дого-
вори, які становлять звичайний обмін 

зобов’язаннями між державами, доз-
воляють державам резервувати у від-
носинах між собою застосування норм 
загального міжнародного права, справа 
йде інакше в договорах про права 
людини, котрі служать на благо людей, 
що знаходяться під юрисдикцією цих 
держав [14].

Відповідно, положення Пакту, які 
представляють звичайне міжнародне 
право (і a fortiori, якщо вони мають 
характер імперативних норм), не 
можуть бути предметом застережень. 
У зв’язку з цим держава не може резер-
вувати за собою право займатися раб-
ством, здійснювати тортури, піддавати 
людей жорстокому, нелюдському або 
такому, що принижує гідність, пово-
дженню, довільно позбавляти людей 
життя, заарештовувати та затримувати 
людей у довільному порядку, заперечу-
вати свободу думки, совісті та релігії, 
вважати людину винною доти, поки 
вона не доведе свою невинність, стра-
чувати вагітних жінок або дітей, дозво-
ляти пропаганду національної, расової 
чи релігійної ненависті, заперечувати за 
людьми шлюбного віку право на вступ 
до шлюбу або заперечувати за менши-
нами право користуватися своєю влас-
ною культурою, сповідувати свою релі-
гію або використовувати свою мову [14].

У своєму консультативному вис-
новку Міжнародного Суду ООН від 
28 травня 1951 р. стосовно справи про 
застереження до Конвенції про гено-
цид Суд визнав, що заборона геноциду, 
а також зобов’язання притягувати до 
суду чи видавати осіб, котрі вчинили 
такий міжнародний злочин, є зобов’я-
занням erga omnes.

Згодом Суд подав уточнення поняттю 
erga omnes: «Важливо проводити різ-
ницю між зобов’язаннями держави сто-
совно міжнародної спільноти загалом 
і зобов’язанням, що виникають стосовно 
іншої держави. За самою своєю при-
родою перші стосуються всіх держав. 
Беручи до уваги важливість відповідних 
прав, можна вважати, що усі держави 
мають законний iінтерес захищати їх, 
ці зобов’язання є зобов’язаннями erga 



153

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

omnes. У сучасному міжнародному праві 
такі зобов’язання витікають, наприклад, 
із заборони актів агресії та геноциду, 
а також із принципів і норм, які сто-
суються основних прав людської особи-
стості, включаючи захист від рабства 
та расової дискримінації.

Відповідно до Зауважень Загаль-
ного порядку № 29 від 24 липня 
2001 р., присвяченого питанню відсту-
плення держави від прав у зв’язку із 
надзвичайним станом, згідно з п. «е» 
ст. 13 Комітет підкреслює імперативний 
характер ст. 20 Пакту і неможливість 
відступу держави від її виконання [15].

Так, п. «е» закріплює, що ніяке ого-
лошення надзвичайного стану, зроблене 
відповідно до п. 1 ст. 4, не може служити 
державі-учасниці виправданням у плані 
ведення, у порушення ст. 20, пропаганди 
війни або організації виступів на користь 
національної, расової чи релігійної нена-
висті, що є підбурюванням до дискримі-
нації, ворожнечі або насильства.

На підставі вищевикладеного мате-
ріалу дозволю резюмувати таке. Будь-
яка пропаганда війни повинна бути 
заборонена законом. Значення поняття 
«пропаганда війни» є більш всеосяжним 
у Пакті, спільною рисою є те, що дер-
жави-учасниці зобов’язані забороняти 
національними законом пропаганду 
та підбурювання до агресії. Пакт додат-
ково вимагає, щоб другий елемент про-
паганди війни, а саме «повторне і напо-
легливе висловлення думки з метою 
створення клімату ненависті та неро-
зуміння між народами двох або більше 
країн, щоб привести врешті-решт до 
збройного конфлікту», також був забо-
роненим законом.

До Зауважень Загального порядку 
№ 24, прийнятого на 52 сесії Комітету 
з прав людини в 1994 р. з питань, що 
стосуються застережень, які робляться 
при ратифікації Пакту чи Факультатив-
них протоколів до нього, закріплюється 
положення: застереження, що пору-
шують імперативні норми, несумісні 
з об’єктом і цілями Пакту.

Відповідно, положення Пакту, які 
представляють звичайне міжнародне 

право (і a fortiori, якщо вони мають 
характер імперативних норм), не 
можуть бути предметом застережень.

Важливо проводити різницю між 
зобов’язаннями держави стосовно між-
народної спільноти загалом і зобов’я-
заннями, які виникають щодо іншої 
держави. За самою своєю природою 
перші стосуються всіх держав. Беручи 
до уваги важливість відповідних прав, 
можна вважати, що усі держави мають 
законний iнтерес захищати їх, ці зобов’я-
зання є зобов’язаннями erga omnes. 
У сучасному міжнародному праві такі 
зобов’язання випливають, наприклад, 
із заборони актів агресії та геноциду. 
Так, п. «е» закріплює, що ніяке оголо-
шення надзвичайного стану, зроблене 
відповідно до п. 1 ст. 4, не може слу-
жити державі-учасниці виправданням 
у плані ведення, у порушення ст. 20, 
пропаганди війни або організації висту-
пів на користь національної, расової чи 
релігійної ненависті, що є підбурюван-
ням до дискримінації, ворожнечі або 
насильства.

У статті автор зосереджує ува-
гу на тому, що, незважаючи на без-
посередню близькість jus cogens та 
erga omnes, вони мають різну пра-
вову природу. Проте щодо універ-
сальності можна стверджувати, що 
ці концепції діють як інструменти 
досягнення однієї мети – забезпе-
чення інтересів міжнародного спів-
товариства.

Здійснено правовий аналіз ст. 20 
Міжнародного пакту про політичні 
та громадянські права від 1966 р., яка 
закріплює положення, згідно з котрим 
(ч. 1) будь-яка пропаганда війни 
повинна бути заборонена законом.

Досліджено положення в Заува-
женнях Загального порядку № 11, 
прийнятого Комітетом ООН з прав 
людини в 1983 р. до ст. 20 Пакту, на 
підставі чого автор відзначає, що, 
зважаючи на характер ст. 20, дер-
жави-учасники зобов’язані прийня-
ти необхідні законодавчі заходи, які 
забороняють дії, що в ній згадуються.
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Автор на підставі положень Пак-
ту та Зауважень загального поряд-
ку робить висновок, що будь-яка 
пропаганда війни і всякий виступ 
на користь національної, расової чи 
релігійної ненависті, що є підбурю-
ванням до дискримінації, ворожнечі 
або насильства, повинні бути забо-
ронені законом. Заборона, що зга-
дується, поширюється на всі види 
пропаганди, здійснюваної з метою 
загрози або акту агресії або пору-
шення миру всупереч Статуту 
Організації Об’єднаних Націй.

До Зауважень Загального поряд-
ку № 24, прийнятого на 52 сесії 
Комітету з прав людини в 1994 р. 
з питань, що стосуються застере-
жень, які робляться при ратифікації 
Пакту чи Факультативних прото-
колів до нього, закріплюється поло-
ження: застереження, що порушу-
ють імперативні норми, несумісні з 
об’єктом і цілями Пакту. Відповід-
но, положення Пакту, які представ-
ляють звичайне міжнародне право 
(і a fortiori, якщо вони мають харак-
тер імперативних норм) не можуть 
бути предметом застережень.

Автор проаналізував, що у кон-
сультативному висновку Міжнарод-
ного Суду ООН від 28 травня 1951 р. 
стосовно справи про застереження 
до Конвенції про геноцид Суд подав 
уточнення поняттю erga omnes.

З’ясовано, що відповідно до Заува-
жень Загального порядку № 29 від 24 
липня 2001 р., присвяченого питанню 
відступлення держави від прав у зв’яз-
ку з надзвичайним станом, згідно з п. 
«е» ст. 13 Комітет підкреслює імпе-
ративний характер ст. 20 Пакту і 
неможливість відступу держави від її 
виконання. Ніяке оголошення надзви-
чайного стану, зроблене відповідно до 
п. 1 ст. 4, не може служити державі-у-
часниці виправданням у плані ведення, 
у порушення ст. 20, пропаганди війни 
або організації виступів на користь 
національної, расової чи релігійної 
ненависті, що є підбурюванням до дис-
кримінації, ворожнечі або насильства.

Ключові слова: пропаганда війни, 
erga omnes, jus cogens, зауваження за-
гального порядку, Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права.

Koruts U. Propaganda of war in 
imperative norms and erga omnes 
obligations

In the article, the author emphasizes 
that despite the close proximity of jus 
cogens and erga omnes, they have 
different legal nature. However, in terms 
of universality, it can be argued that 
these concepts act as tools to achieve 
one goal – to safeguard the interests of 
the international community.

A legal analysis of Article 20 of the 
International Covenant on Political 
and Civil Rights of 1966 has been 
carried out, which is enshrining the 
provision according to which (Part 
1) any propaganda of war should be 
prohibited by law.

The Provision of General Comment 
№ 11 adopted by the UN Committee 
on Human Rights in 1983 to Article 20 
of the Covenant are examined, on the 
basis of which the author notes that, in 
consideration of the nature of Article 
20, States Parties are required to take 
the necessary legislative measures 
which prohibit actions about which it 
is mentioned.

The author emphasizes on the basis 
of the Provisions of the Covenant and 
the General Observations that any 
propaganda of war and any act in favor 
of national, racial or religious hatred, 
which is incitement to discrimination, 
antagonism or violence, should be 
prohibited by law. Prohibition, which 
is mentioned, applies to all types of 
propaganda acting for the purpose of 
threatening or aggressing or breach of 
the world contrary to the Charter of the 
United Nations.

To the General Comment № 24 
adopted at the 52nd session of the 
Human Rights Committee in 1994 on the 
issues concerning admonitions, which are 
being made during the ratification of the 
Covenant or the Optional Protocols has 



155

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

the following provisions: admonitions 
that violate imperative norms 
incompatible with the object and the 
objectives of the Covenant. Accordingly, 
the Provisions of the Covenant, which 
constitute customary International Law 
(and a fortiori, if they have the character 
of imperative norms), which cannot be 
the subject of reservations.

The author analyzed that in the 
Advisory Opinion of the International 
Court of Justice of 28 May 1951 
concerning a case of reservation to the 
Genocide Convention, the Court filed the 
clarification of the concept of erga omnes.

It is found that, in accordance 
with the General Comment № 29 of 
24.07.2001, on the issue of the State’s 
waiver of rights in relation to the state 
of emergency, according to p. “е”. 
Article 13, the Committee emphasizes 
the imperative nature of Article 20 of the 
Covenant and the impossibility of the 
State’s waiver from its implementation. 
No declaration of a state of emergency 
made in accordance with article 4, 
paragraph 1, may serve as a justification 
for a State Party to conduct, in violation 
of Article 20, the promotion of war or 
the organization of speeches in favor of 
national, racial or religious hatred that 
constitute incitement to discrimination, 
hostility or violence.

Key words: propaganda of war, erga 
omnes, jus cogens, general comments, 
International Covenant on civil and 
political rights.
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ІНСТИТУТ ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ  
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  

ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ

Прогалини в земельному законо-
давстві та системні недоліки функціо-
нування державних інституцій стали 
передумовами аграрного рейдерства, 
що відбувається шляхом протиправного 
заволодіння земельними ділянками, 
урожаєм або іншим майном сільсько-
господарських підприємств проти волі 
власника за допомогою різних юри-
дичних інструментів. Офіційної статис-
тики кількості рейдерських захоплень 
в аграрній сфері, у тому числі заволо-
діння земельними ділянками, на терито-
рії України немає. Неофіційні джерела 
свідчать, що з 2013 р. в Україні зафік-
совано 1690 рейдерських захоплень [1]. 
Реальність демонструє, що ці показники 
є насправді значно вищими, що поясню-
ється різними причинами, серед яких – 
низький рівень юридичної грамотності 
землевласників і землекористувачів, 
рішення й дії органів реєстрації, спрямо-
вані на виникнення прав на землю, що 
суперечать законодавству, відсутність 
усталеної одностайної судової практики 
із застосування законодавства. 

В умовах постійного оновлення рей-
дерських схем в аграрній сфері актуаль-
ною є потреба не тільки в застосуванні 
механізмів подолання наслідків рейдер-
ського захоплення, коли воно вже від-
булося, а у створенні ефективної сис-
теми запобіжників рейдерству, тобто 
в превентивних заходах захисту прав 
землевласників і землекористувачів. 

Проблематиці поновлення договорів 
оренди землі приділена істотна увага 
з боку як науковців (П.Ф. Кулинича, 

А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка, 
А.І. Ріпенка, М.В. Шульги, З.А. Добош 
та ін.), так і практиків. Однак в умо-
вах відкриття ринку землі дослідження 
інституту поновлення договору оренди 
земельної ділянки потребує додатко-
вого дослідження. 

Мета статті зумовлюються необхід-
ністю проаналізувати зміст правового 
інституту «поновлення договору оренди 
землі» з урахуванням нових тенденцій 
розвитку земельних відносин, об’єк-
тивних вимог посилення правової 
охорони прав землевласників-орендо-
давців та орендарів і перспектив реа-
лізації норм оновленого антирейдер-
ського законодавства.

Окремим різновидом аграрного рей-
дерства, що, зважаючи на поширеність 
випадків неправомірного заволодіння 
земельними ділянками, потребує осо-
бливого дослідження, є земельне рей-
дерство. Нотаріальна палата Укра-
їни визначає чотири види земельного 
рейдерства: зникнення з Державного 
земельного кадастру записів про права 
власності, оренди; поновлення старих 
договорів оренди шляхом відродження 
збанкрутілих/непрацюючих юридич-
них осіб, без кадастрових номерів тощо; 
оренда земельних ділянок сільсько-
господарського призначення поза волею 
власника, фальсифікація розірвання 
договору оренди орендодавцем/оренда-
рем; подвоєння кадастрових номерів/
формування нових кадастрових номерів 
(створення нових земельних ділянок із 
новими кадастровими номерами та реє-
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страція нових ділянок «поверх» наявних 
ділянок задля створення судового спору) 
[2]. При цьому серед причин земельного 
рейдерства виділяються недосконала 
взаємодія Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно (далі – ДРРП) 
і Державного земельного кадастру; від-
сутність належної інвентаризації паперо-
вих носіїв в органах Держгеокадастру; 
застаріле та неактуальне законодавство 
щодо оренди земель, неналежний захист 
прав власника земельної ділянки, від-
сутність чіткого механізму припинення 
договору оренди або відмови від його 
пролонгації; відсутність законодавчого 
регулювання верифікації підпису сто-
рони договору; відсутність належного 
законодавчого регулювання у сфері зем-
левпорядних робіт на етапі створення 
кадастрового номеру; відсутність забо-
рони технічної можливості реєстрації 
земельних ділянок одна поверх іншої 
або з накладанням.

Основні причини, які уможливлюють 
рейдерство в земельних орендних право-
відносинах, беруть початок із процедури 
укладення договору та державної реє-
страції права оренди. Серед найрозпов-
сюдженіших способів рейдерських атак 
в аграрному секторі в науковій літера-
турі вказується на таку, як підписання 
землевласниками декількох договорів 
оренди та підробка підписів [3, с. 8]. 

На усунення цих причин і на захист 
від земельного рейдерства спрямовано 
Закон України (далі – ЗУ) «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії рейдерству» від 
5 грудня 2019 р. (далі – ЗУ № 340-ІХ) [4]. 
Цим актом уносяться комплексні зміни 
в земельне, господарське й цивільне 
законодавство, у спеціальні закони, що 
регулюють реєстрацію прав на нерухо-
мість, нотаріат, і запроваджується низка 
антирейдерських заходів, тим самим 
установлюються дієві запобіжники щодо 
захисту прав землевласників і земле-
користувачів. До таких варто зараху-
вати нові правила поновлення договорів 
оренди земельної ділянки.

Проведення дослідження правової 
основи відносин найму (у т. ч. на умовах 

оренди), яку становить низка законодав-
чих актів – Цивільний кодекс (далі – ЦК) 
України, Господарський кодекс (далі – 
ГК) України, ЗУ «Про оренду державного 
та комунального майна», ЗУ «Про оренду 
землі» тощо, указує на спільні загальні 
засади орендних відносин, однак вид 
об’єкта, його власник, правовий статус 
сторін, мета використання тощо зумов-
люють специфіку правового регулювання 
земельних орендних правовідносин. Тож 
норми ЦК України можуть бути засто-
совані до відносин оренди землі лише 
з питань, що не врегульовані спеціальним 
законодавством, а положення ГК України 
до таких відносин узагалі не застосову-
ються [5, с. 114]. 

На цьому аспекті наголошено в Поста-
нові Верховного Суду України (далі – 
ВС) від 20 лютого 2020 року у справі 
№ 917/410/18 про визнання договору 
оренди землі поновленим. ВС розглянув 
касаційну скаргу Полтавської міської 
ради на постанову Східного апеляційного 
господарського суду та рішення Господар-
ського суду Полтавської області, у яких 
останні послалися на переважність прав 
наймача на укладення договору найму на 
новий строк, що передбачено ст. 777 ЦК 
України, і зазначили, що «проте, як 
унормовано частиною 2 ст. 792 ЦК 
України, відносини щодо найму (оренди) 
земельної ділянки регулюються зако-
ном, а зважаючи на правовідносини 
сторін, які склались в межах спору 
у даній справі, питання наявності під-
став для поновлення договору оренди 
землі регулюються ЗУ «Про оренду 
землі». ВС указав, що суд апеляційної 
інстанції застосував поряд з іншими 
нормами права, які підлягали до засто-
сування в спірних правовідносинах, ще 
й ст. 777 ЦК України, що не підлягала 
застосуванню (п. 21 Постанови) [6].

Спеціальним законодавчим актом, 
що регулює земельні орендні відносини, 
є ЗУ «Про оренду землі». З прийнят-
тям ЗУ № 340-ІХ правове регулювання 
інституту поновлення договору оренди 
землі зазнало значних змін, істотно змі-
нилася його сутність, проведено чітке 
розмежування з інститутом «переваж-
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ного права орендаря на укладення дого-
вору на новий строк» (ст. 33 ЗУ). 

Стаття 32-2 ЗУ «Про оренду землі» 
під назвою «Поновлення договорів 
оренди землі» (у редакції ЗУ № 340-ІХ) 
має бланкетний характер, відсилаючи 
до ст. 126-1 ЗК України (ці зміни наби-
рають чинності з 16 липня 2020 року). 
На основі детального аналізу цих норм 
варто виокремити такі основні правила 
поновлення договору оренди землі, які 
підлягають запровадженню.

По-перше, у договір включається 
умова щодо його поновлення після закін-
чення строку, на який він укладений. 
Питання про включення такої умови 
вирішується сторонами під час укладення 
договору шляхом досягнення взаємної 
згоди, тобто здійснюється на розсуд сто-
рін договору за їхньою взаємною згодою.

Ці відомості підлягають унесенню 
до ДРРП під час проведення держав-
ної реєстрації права оренди відповідної 
земельної ділянки (ч. 3 ст. 13 ЗУ «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» (у ред. 
ЗУ № 340-ІХ)). 

Однак законодавець установив обме-
ження із застосування цього правила. 
Щодо договорів, об’єктом яких є земельні 
ділянки державної та комунальної влас-
ності, то в них така умова не може бути 
включена (крім випадків, якщо на таких 
земельних ділянках розташовано будівлі 
або споруди, що перебувають у влас-
ності користувача або набувача права 
користування земельною ділянкою). 
Поновлення договорів оренди земель 
державної й комунальної власності, що 
охоплюються винятками, зараховано до 
випадків, коли набуття права на них 
відбувається без проведення земельних 
торгів (абз. 22 ч. 2 ст. 134 Земельного 
кодексу (далі – ЗК) України).

У разі оренди земель, що не охо-
плюються цими винятками, можливе 
укладення договору на новий строк 
із використанням переважного права 
орендаря, але лише на підставі рішення 
органу, уповноваженого здійснювати 
передачу земельних ділянок у власність 
або користування згідно зі ст. 122 ЗК 

України (ч. 5 ст. 33 ЗУ «Про оренду 
землі»). Тобто в цьому разі необхід-
ним є отримання документального під-
твердження повторного волевиявлення 
орендодавця. Однак, виходячи з чинної 
практики прийняття суб’єктами влад-
них повноважень рішень у сфері земель-
них відносин, ця норма буде й надалі 
створювати ґрунт для проблем правоза-
стосування, так як переважно ця про-
цедура виходить далеко за встановлені 
часові рамки (тобто один місяць).

По-друге, поновлення передбачає 
продовження дії договору на такий 
самий строк і на таких самих умовах, 
тобто сторони не вправі змінювати 
умови первинного договору. 

По-третє, за умови включення 
умови до договору його поновлення від-
бувається автоматично, тобто не вима-
гає вчинення будь-яких дій від сторін 
договору. Тож його логічно іменувати 
«пролонгація договору». 

По-четверте, умовою його застосу-
вання є відсутність заяви однієї зі сто-
рін про виключення з ДРРП відомостей 
про поновлення договору (далі – заява 
про виключення відомостей). Для її 
подання, як випливає з ч. 3 ст. 126-1 ЗК 
України, наведення жодних аргументів 
від сторін не вимагається.

По-п’яте, з метою створення належ-
них гарантій прав сторін на автома-
тичне продовження дії договору є зако-
нодавчо встановлена гранична дата 
звернення із заявою про виключення 
відомостей. Така заява може бути 
подана стороною, яка бажає скориста-
тися правом відмови від поновлення 
договору, не пізніше як за місяць до 
дати закінчення дії такого договору. 
Тож для заінтересованої сторони важ-
ливо дотримання цього строку, щоб 
скористатися можливістю припинення 
договору або для укладення договору 
на інших умовах чи з іншим суб’єктом.

У разі відсутності заяви про виклю-
чення відомостей державна реєстрація 
речового права продовжується на той 
самий строк, автоматично.

Проте вказані новели не можна 
вважати досконалими, оскільки заява 
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про виключення відомостей може бути 
направлена орендодавцем не пізніше як 
за місяць до дати закінчення дії такого 
договору, тоді як про своє бажання ско-
ристатися переважним правом на укла-
дення договору оренди на новий строк 
орендар має повідомити «у строк, уста-
новлений цим договором, але не пізніш 
як за один місяць до закінчення строку 
дії договору оренди землі». Тобто 
подання заяви про виключення відо-
мостей орендодавцем у гранично допу-
стимий строк і відсутність законодавчо 
встановленого обов’язку з повідом-
лення орендаря про звернення з такою 
заявою зумовлюють ризик для орен-
даря пропустити можливість скориста-
тися переважним правом на укладення 
договору на новий строк, розраховуючи 
на автоматичне поновлення договору.

Тож такі широкі можливості пове-
дінки орендодавця в поновленні дого-
вору нівелюють значення «переважного 
права орендаря на укладення договору 
оренди землі на новий строк». Отже, 
доцільно врегулювати в Законі питання 
узгодження строків для реалізації пере-
важного права й унесення заяви про 
виключення відомостей, спрямованої 
на припинення договірних відносин.

У разі звернення орендаря із заявою 
про виключення відомостей про понов-
лення договору оренди також варто перед-
бачити його обов’язок про повідомлення 
орендодавця про таке волевиявлення.

Дієвою гарантією інформування 
сторін щодо поданої заяви міг би стати 
електронний сервіс, що за допомогою 
засобів програмного забезпечення 
автоматично би формував лист із пові-
домленням про надходження заяви про 
виключення відомостей із наступним 
його надісланням на електронну пошту 
іншої сторони.

По-шосте, ключовим для всіх вище-
вказаних дій є чітке визначення строку 
дії договору оренди землі. Закріплення 
строку як істотної умови договору не допо-
могло в запобіганні суперечкам сторін під 
час вирішення питання про існування 
орендних правовідносин і після закін-
чення договору оренди. Зокрема, аналіз 

чинного законодавства, а також судової 
практики вирішення спорів, пов’язаних 
із продовженням строку дії договорів 
оренди землі, дає змогу зробити висновок 
про низку проблемних і неоднозначних 
питань у цій сфері правовідносин.

ЗУ № 340-ІХ доповнено перелік 
істотних умов договору оренди такою 
умовою, як дата укладення договору, від 
якої рахуватиметься строк дії договору 
оренди. Із цією метою внесено зміни 
до ч. 1 ст. 19 ЗУ «Про оренду землі», 
у якій законодавець чітко визначив 
дату закінчення дії договору оренди, що 
обчислюється від дати його укладення, 
хоча й право оренди земельної ділянки 
виникає з моменту державної реєстра-
ції такого права.

Така законодавча новела йде в роз-
різ із судовою практикою, що набула 
поширення, у межах якої сформувалася 
позиція про сплив строку дії договору 
оренди не від дня укладення договору 
оренди, а від дня державної реєстрації 
права оренди, оскільки тільки після його 
реєстрації вказане право виникає в орен-
даря та він, відповідно, може почати 
користуватися земельною ділянкою. 

Однак, як слушно зазначено 
в п. 19.1 Постанови ВС від 20.02.2020, 
державна реєстрація – це не підстава 
набуття права оренди земельної ділянки, 
а засвідчення державою вже набу-
того права оренди, яке виникло на під-
ставі договору оренди землі, при цьому 
факт реєстрації права оренди земельної 
ділянки є лише елементом юридичного 
складу, який тягне виникнення права 
оренди, а не є підставою його набуття. 
Сама по собі реєстрація права не є підста-
вою виникнення права оренди, оскільки 
такої підстави закон не передбачає. 

Унесені зміни щодо строку дії дого-
вору сприятимуть максимальному усу-
ненню ситуації, коли виникав великий 
часовий проміжок між моментом укла-
дення договору та державною реєстра-
цією права оренди, так як сторони фак-
тично втрачатимуть час, так як строк 
дії договору почне спливати.

Чітке визначення строку дії договору 
оренди земельної ділянки як умови його 
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виконання в новій редакції ст. 19 дає 
змогу зробити висновок про необхід-
ність його встановлення для автомати-
зації процесу пролонгації такого дого-
вору в Державному реєстрі прав.

Отже, загальними передумовами 
застосування інституту поновлення 
договору оренди землі є включення до 
договору умови про поновлення дого-
вору після закінчення строку, на який 
він укладений; унесення відомостей 
про поновлення договору до Держав-
ного реєстру прав під час проведення 
державної реєстрації права оренди від-
повідної земельної ділянки; намір сто-
рін щодо подальшої оренди на такий 
самий строк і на таких самих умо-
вах, тобто без зміни умов первинного 
договору (тобто відсутність заяви про 
виключення відомостей). 

З огляду на правову природу інсти-
туту поновлення договору, визначаль-
ною умовою його застосування є наяв-
ність земельної ділянки як об’єкта 
цивільних прав. Але якщо зі змісту 
ч. 9 ст. 33 ЗУ «Про оренду землі» 
випливає, що це є необхідною умовою 
реалізації переважного права орендаря 
на укладення договору на новий строк, 
оскільки «у разі зміни меж або цільо-
вого призначення земельної ділянки» 
цим правом орендар скористатися не 
зможе, то в ст. 126-1 ЗК України така 
норма невиправдано відсутня.

Однак загалом варто зауважити, 
що реалізація норми ст. 126-1 ЗК Укра-
їни матиме низку позитивних наслідків. 
Зокрема, це звільнить сторони від зайвих 
затрат часу та коштів на повторне оформ-
лення договору оренди землі в разі вияв-
лення сторонами відповідного наміру 
значно спростить механізм припинення 
земельних договірних орендних відносин. 
Така спрощена процедура повною мірою 
забезпечуватиме реалізацію принципу 
свободи договору. Водночас це значно 
применшує значення «належного вико-
нання обов’язків орендарем за умовами 
договору», бо воно йому не гарантує мож-
ливість скористатися правом на понов-
лення договору. Звісно, це може бути 
підставою для дострокового розірвання 

договору. Але, відповідно до ч. 1 ст. 32 ЗУ 
«Про оренду землі», це здійснюється за 
рішенням суду. До цього способу сторони 
намагаються вдаватися в крайньому разі.

Автоматична пролонгація договору 
оренди землі можлива тільки для тих 
договорів, які укладені (або змінені) 
після набрання чинності Законом 
№ 340-ІХ. Зворотної сили Закон не має. 
Поновлення договорів оренди землі, 
укладених до набрання чинності зазна-
ченого Закону, здійснюється на умовах, 
визначених такими договорами, за пра-
вилами, чинними на момент їх укла-
дення. Тобто можна дійти висновку, 
що ті договори оренди, які укладені до 
набрання чинності Законом, можуть 
поновлюватися відповідно до припи-
сів ст. 33 Закону України «Про оренду 
землі», у тому числі ч. ч. 6–8 статті, які 
хоча й утрачають чинність із 16 липня 
2020 року, однак поширюється їх дія на 
згадані договори.

У разі виявлення сторонами бажання 
застосовувати оновлений порядок пере-
важного права орендаря на укладення 
договору оренди землі, установленого 
новим ЗУ № 340-ІХ, і правила понов-
лення договору оренди землі необхідно 
укласти або внести зміни, передба-
чені цим Законом. Так, відповідно 
до абз. 3 розділ IX «Перехідні поло-
ження», яким доповнюється ЗУ «Про 
оренду землі» з 16 липня 2020 року, 
договори оренди земельних ділянок 
приватної власності, а також земель-
них ділянок державної або комунальної 
власності, на яких розташовані будівлі, 
споруди, що перебувають у власності 
орендаря, укладені до набрання чинно-
сті ЗУ № 340-ІХ, у разі їх продовження 
(укладення на новий строк) мають міс-
тити умови, передбачені ст. 33 ЗУ «Про 
оренду землі» та ст. 126-1 ЗК України 
(пп. 9 п. 8 Закону № 340-IX).

Водночас, щоб укладені до набрання 
чинності антирейдерським законом дого-
вори оренди землі могли бути поновлені 
в порядку, установленому ст. 126-1 ЗК 
України, необхідним є внесення до них 
відповідних змін з унесенням цих відо-
мостей до ДРРП. Однак унесення змін 
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до ЗУ «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» обмежило можливість унесення 
змін до записів ДРРП і допускається 
воно лише в разі допущення технічної 
помилки (граматичної, арифметичної чи 
іншої помилки) під час унесення відомо-
стей про речові права, обтяження речо-
вих прав до державного реєстру (ст. 26). 
Це, у свою чергу, створює ситуацію, за 
якої ні юридично, ні технічно неможливо 
такі зміни відобразити в ДРРП. Тобто 
зміна відомостей про об’єкт, сторони 
тощо, окрім речових прав, сьогодні не 
вноситься до ДРРП, відповідно, унемож-
ливлює застосування до договорів, укла-
дених до набрання чинності ЗУ № 340-
IX, автоматичного поновлення договору 
в порядку ст. 126-1 ЗК України.

ЗУ«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо про-
тидії рейдерству», яким істотно змінено 
підхід до поновлення земельних договір-
них орендних відносин, передбачив певні 
запобіжники для протидії рейдерству, 
які дають змогу запобігти порушенню 
прав сторін договору оренди землі 
й уникнути численних судових спорів 
щодо припинення договірних орендних 
відносин. Зазначені зміни допоможуть 
суттєво скоротити використання рейдер-
ських схем у земельній сфері.

Юридична конструкція «поновлення 
договору після закінчення строку, на 
який його укладено» в новій редакції 
є досить простою для реалізації, її варто 
розглядати як певну гарантію стабіль-
ності земельних договірних орендних 
відносин, оскільки сприяє продовженню 
договірних відносин, що відповідає вну-
трішній волі сторін договору, без зміни 
істотних умов договору, застосовується 
тільки у випадку, якщо така умова 
прямо закріплена в договорі, водночас 
є гарантією прав сторін на припинення 
договірних відносин.

Поряд із цим запроваджений порядок 
поновлення договорів оренди земельних 
ділянок має низку недоліків. Подальший 
розвиток цього інституту потребує вдо-
сконалення земельного та реєстрацій-
ного законодавства України. 

У статті здійснено аналіз тео-
ретичних і практичних проблем 
правового регулювання поновлення 
договору оренди земельної ділянки з 
урахуванням змін, унесених ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії рейдер-
ству» від 5 грудня 2019 р. № 340-ІХ. 
Указується, що цей Закон запрова-
див певні запобіжники для протидії 
рейдерству, які дають змогу запобіг-
ти порушенню прав сторін догово-
ру оренди землі й уникнути числен-
них судових спорів щодо припинення 
договірних орендних відносин.

В умовах постійного оновлення рей-
дерських схем в аграрній сфері акту-
альною є потреба не тільки в застосу-
ванні механізмів подолання наслідків 
рейдерських захоплень, коли воно вже 
відбулося, а й у створенні ефектив-
ної системи запобіжників рейдерству, 
тобто в превентивних заходах захи-
сту прав землевласників і землекорис-
тувачів. До таких запобіжників варто 
зарахувати нові правила поновлення 
договору оренди землі. 

Проаналізовано правову приро-
ду інституту поновлення договору 
оренди земельної ділянки, який є пев-
ною гарантією стабільності земель-
них договірних орендних відносин, 
без зміни істотних умов договору, 
водночас є гарантією прав сторін на 
припинення договірних відносин. 

Загальними передумовами засто-
сування інституту поновлення дого-
вору є включення до договору умови 
про поновлення договору; унесення 
відомостей про поновлення догово-
ру до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно під час про-
ведення державної реєстрації права 
оренди відповідної земельної ділянки; 
намір сторін щодо подальшої орен-
ди на такий самий строк і на таких 
самих умовах (тобто відсутність 
заяви про виключення відомостей).

Указано, що, з огляду на правову 
природу інституту поновлення догово-
ру, визначальною умовою його застосу-
вання є наявність земельної ділянки як 
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об’єкта цивільних прав, а отже, у разі 
зміни меж або цільового призначення 
земельної ділянки поновлення договору 
не може бути застосовано.

За результатами проведеного 
дослідження зроблено висновок, що 
запроваджений порядок поновлення 
договорів оренди земельних ділянок 
має низку недоліків. Подальший роз-
виток цього інституту потребує 
вдосконалення земельного та реє-
страційного законодавства України. 

Ключові слова: земельна ділянка, 
договір оренди земельної ділянки, по-
новлення договору оренди, рейдерство.

Ilkiv N. The institute of renewal 
of the land lease agreement as 
a means of an against riding

The article deals with theoretical 
and practical problems of legal 
regulation of renewal of land lease 
agreement taking into account the 
changes by the Law of Ukraine “On 
Amendments to Some Legislative Acts 
of Ukraine on Counteracting Raiding” 
№ 340-IX, December 05, 2019. This Law 
has introduced certain safeguards to 
counteract raiding, which will prevent 
the violation of the rights of the parties 
to the lease of land and avoid numerous 
litigation over the termination of 
contractual lease relations, is stated.

In the context of constant updating of 
raider schemes in the agricultural sector, 
it is urgent not only to apply mechanisms 
of overcoming the consequences of raider 
seizures, when it has already taken 
place, but also to create an effective 
system of protection against raiding, 
that is, in preventive measures to protect 
the rights of landowners and land users. 
Such fuses include the new rules for 
renewal of a land lease.

The legal nature of the institute of 
renewal of a lease of a land plot, which 
is a certain guarantee of the stability 
of land contractual lease relations, 
without changing the essential terms 
of the contract, and is a guarantee 
of the parties' rights to terminate the 
contractual relations, is analyzed.

The general prerequisites for the 
application of the contract renewal 
institute are the inclusion in the 
contract of the conditions for renewal 
of the contract; entering information on 
the renewal of the contract in the State 
Register of Real Property Rights during 
the state registration of the right of 
lease of the respective land plot; the 
intention of the parties to continue the 
lease for the same term and on the same 
terms (no statement of exclusion).

А decisive condition for its application 
is the existence of land as an object of 
civil rights, based on the legal nature of 
the institution of renewal of the contract. 
Consequently, in the event of a change of 
boundaries or purpose of the land plot, the 
renewal of the contract cannot be applied.

According to the results of the 
study, it was concluded that the 
procedure for renewal of leases of land 
plots has a number of disadvantages. 
Further development of this institute 
requires improvement of the land and 
registration legislation of Ukraine.

Key words: land plots, agreement 
lease of land plots, renewal of lease 
agreement, raiding.

Література
1. Борка Я. Як захистити агробізнес від 

рейдерства. URL: http://yur-gazeta.com/
publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/
yakzahistiti-agrobiznes-vid-reyderstva.html. 

2. Нотаріальна палата України. Види 
рейдерства в державних реєстрах. URL: 
http://npu.org.ua/wp-content/uploads/ 
2019/06/antireid_presentation.pdf. 

3. Біляк Ю.В. Рейдерство в агросекторі: 
причини і наслідки. Агросвіт 2019. № 5. С. 8.

4. Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо проти-
дії рейдерству : Закон України від 
5 грудня 2019 р. № 340-IX. URL: https:// 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-20. 

5. Гордієнко Т.О. Зміст та реалізація 
переважного права оренди землі. Юридич-
ний науковий електронний журнал. 2020. 
№ 1. С. 112–115. URL: http://lsej.org.ua/ 
1_2020/29.pdf.

6. Постанова Верховного Суду від 
20 лютого 2020 р. у справі № 917/410/18. 
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 
80036339. 



163

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

© О. Черняк, А. Кірик, 2020

УДК 347.67(477)
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.1575

О. Черняк,
кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри міжнародного та європейського права
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

А. Кірик,
аспірант кафедри цивільного права та процесу

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ГАРАНТІЇ ПРАВ СПАДКОЄМЦІВ  
У ВИПАДКУ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ

Спадкове право – це один із цен-
тральних інститутів цивільного права. 
І саме спадкові відносини є найдис-
кусійнішими на практиці. Особливий 
інтерес викликають спеціальні запо-
відальні розпорядження заповідача, 
зокрема заповідальний відказ.

В науці цивільного права є чимало 
праць, у яких аналізується інститут 
заповідального відказу. Серед науковців 
варто виділити таких, як А.І. Бичков, 
Ю.О. Заіка, С.А. Слободян, Н.Б. Сол-
тис, Є.І. Фурса, С.Я. Фурса, Є.О. Хари-
тонова, Б.Л. Хаскельберг, Л.В. Шевчук.

Метою статті є дослідження сутності 
заповідального відказу та визначення 
гарантій прав спадкоємців у випадку 
заповідального відказу.

Для досягнення встановленої мети 
були поставлені такі завдання: 

– здійснити аналіз норм чинного 
цивільного законодавства України 
в частині регулювання загальних поло-
жень про заповідальний відказ; 

– дослідити предмет заповідального 
відказу;

– визначити підстави втрати чинно-
сті заповідальним відказом;

– дослідити, які гарантії передба-
чені для спадкоємців у випадку запові-
дального відказу;

– встановити перспективи вдоскона-
лення інституту заповідального відказу.

Реалізація в Україні «принципу сво-
боди заповіту» досить повно проявля-
ється в такому правочині, як «запові-

дальний відказ», який відомий праву 
як legatum ще з часів Стародавнього 
Риму, де він широко застосовувався 
і був ретельно врегульований. Слід 
відзначити, що вперше легати були 
закріплені в Законах XII Таблиць: uti 
legassit super pecunia tutelave suae rei, 
ita jus esto» [1, с. 1287].

Римське право передбачало, що 
зміст заповіту становлять будь-які 
розпорядження заповідача, проте для 
існування заповіту необхідна наявність 
двох заповідальних розпоряджень: про 
призначення спадкоємця й про розпо-
діл спадкового майна. Одним зі спосо-
бів розподілу спадкового майна було 
встановлення в заповіті відписів, за 
якими зі складу спадщини третім осо-
бам переходили окремі речі без обтя-
ження їх обов’язками. Відпис мав дві 
форми: легату (legatum) і фідеїкомісу 
(fideicommissum). Легатом визнавалося 
покладення на спадкоємців за запові-
том виконання якого-небудь зобов’я-
зання на користь одного або декількох 
осіб (легатаріїв); своєю чергою фідеїко-
місом визнавалося як неформальне 
прохання зробити яку-небудь видачу зі 
спадщини, звернене спадкодавцем до 
спадкоємця.

Як відомо, передбачена чинним 
цивільним законодавством форма 
«заповідального відказу» була утво-
рена на основі відомих римському 
праву форм відказу – perdamnationem 
і sinendimodo, оскільки по цих рим-
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ських формах «заповідального відказу» 
відказоодержувач отримував предмет 
відказу не безпосередньо від спадко-
давця, а через спадкоємця [2, с. 10]. 

Заповідальним відказом, або лега-
том, є покладення заповідачем на 
одного чи декількох своїх спадкоємців 
за заповітом обов’язку виконати за 
рахунок спадкового майна дії майно-
вого характеру на користь однієї чи 
декількох осіб (відказоодержувачів чи 
легатаріїв). Цивільне законодавство 
України не містить поняття легат, яке 
використовується лише в науковій 
літературі.

Чинне законодавство України гаран-
тує заповідачеві право на заповідаль-
ний відказ. Можливість встановлювати 
в заповіті заповідальний відказ перед-
бачена ч. 1 ст. 1237 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України), що має 
назву «Право заповідача на заповідаль-
ний відказ». Відповідно до цієї статті 
заповідач має право зробити в заповіті 
заповідальний відказ [3]. 

Аналогічне положення передбачено 
також абз. 1 п. 16 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 30 травня 
2008 р. № 7, в якому вказується право 
заповідача зробити в заповіті запові-
дальний відказ [4].

Як формальний акт заповідальний 
відказ – це розпорядження в межах 
заповіту [5, с. 30–31]. 

Як зазначає Ю.О. Заіка, за своєю 
правовою природою заповідальний 
відказ – це односторонній правочин, 
оскільки вчинення його не вимагає 
погодження не лише з відказоодержу-
вачем, а й зі спадкоємцем, який лише 
виконуватиме його [6, с. 130] 

Слід відзначити, що оскільки запо-
відальний відказ є розпорядженням 
у межах заповіту, який своєю чергою 
є одностороннім правочином, то варто 
погодитися з думкою тих авторів, які 
називають заповідальний відказ одно-
стороннім волевиявленням, односторон-
ньою угодою, одностороннім правочином 
або одностороннім розпорядженням. 

Таким чином, заповідальний від-
каз – це односторонній правочин все-

редині іншого цивільного правочину – 
заповіту [6, с. 935]. 

Сутність заповідального відказу 
полягає в тому, що відказоодержувачі 
не є спадкоємцями за заповітом. Відка-
зоодержувачу передаються виключно 
права за відказом, а от перехід від-
повідних обов’язків не відбувається. 
Зазначені особи мають право лише 
вимагати від спадкоємців виконання 
обов’язків, передбачених заповідаль-
ним відказом. Тому відказоодержувач 
є не універсальним, а сингулярним пра-
вонаступником заповідача. До числа 
відказоодержувачів належать особи, 
які входять до числа спадкоємців за 
законом, та інші особи, які можуть не 
перебувати з заповідачем у родинних 
або сімейних відносинах. Але, зрозу-
міло, що особи, які своїми протиза-
конними діями, спрямованими проти 
спадкодавця, будь-кого зі спадкоємців 
або проти останньої волі заповідача, 
сприяли призначенню їх відказоодер-
жувачами (так звані «негідні відказо-
одержувачі»), не можуть бути відказо-
одержувачами.

Також до числа відказоодержувачів 
належать особи, які мають право на 
обов’язкову частку в спадщині. Від-
повідно до ч. 2 ст. 1241 ЦК України 
вартість «заповідального відказу», вста-
новленого на користь особи, що має 
право на «обов’язкову частку», зарахо-
вується до його «обов’язкової частки» 
у спадщині [3].

Якщо спадкоємець буде визнаний 
недієздатним або помре протягом шести 
місяців з моменту відкриття спадщини, 
не встигнувши виконати «заповідаль-
ного відказу», і виникне спадкова тран-
смісія, то обов’язок виконати «запові-
дальний відказ» перейде вже до його 
спадкоємців (ч. 4 ст. 1275 ЦК України). 

Заповідальний відказ втрачає чин-
ність, якщо спадкоємці, визначені 
в заповіті, відмовляться від спадщини 
або ж вони будуть позбавлені права 
на спадкування й спадщина перейде до 
спадкоємців за законом; також запові-
дальний відказ втрачає чинність у разі 
смерті відказоодержувача.
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Щоправда, законодавець у ст. 1239  
ЦК України передбачив лише один 
випадок утрати чинності, а саме смерть 
відказоодержувача, хоча з практичної 
точки зору їх значно більше.

Насправді випадків утрати чинно-
сті заповідальним відказом набагато 
більше: відмова відказоодержувача 
від заповідального відказу, випадки, 
коли відказоодержувач не скористався 
своїм правом витребування виконання 
заповідального відказу протягом трьох 
років з моменту прийняття спадщини 
спадкоємцем, а також втрата відказо-
одержувачем права на одержання запо-
відального відказу (як негідним відка-
зоодержувачем).

У зв’язку з тим, що крім обставин, 
передбачених ст. 1239 ЦК України, 
інших обставин втрати чинності запові-
дального відказу немає, виникає необ-
хідність внесення відповідних змін, 
а саме: «Заповідальний відказ може 
втрачати чинність в інших випадках, 
установлених цим Кодексом».

Найчастіше заповідальний відказ 
застосовують у тих випадках, коли 
заповідач не бажає передати майно 
у власність, але й не хоче позбавляти 
особу права користуватися майном 
(зазвичай це стосується осіб, які злов-
живають спиртними напоями, нарко-
тичними засобами або мають проблеми 
зі здоров’ям).

Спадкоємцю, якому переходить 
майно, заповідач має право покласти 
обов’язок надати іншій особі право 
користуватись ним. Право користу-
вання житловим будинком, квартирою 
або іншим рухомим або нерухомим 
майном зберігає чинність у разі наступ-
ної зміни їхнього власника. Таке право 
є таким, що не відчужується, не пере-
дається й не переходить до спадкоєм-
ців відказоодержувача. Право користу-
вання житловим будинком, квартирою 
або іншою будівлею, надане відказо-
одержувачеві, не є підставою для про-
живання в них членів його сім’ї, 
якщо в заповіті не зазначено інше. 

Спадкоємець, на якого покладений 
заповідальний відказ, зобов’язаний 

виконувати його лише в межах реаль-
ної вартості майна, що перейшло до 
нього у спадщину. В тому випадку, 
коли спадщина була обтяжена боргами 
й заповідальним відказом, у першу 
чергу погашаються борги за рахунок 
спадкового майна, яке за умовами 
заповіту передане спадкоємцю, який 
має виконати обов’язок, передбачений 
заповідальним відказом. Після виплати 
боргів задовольняються інтереси осіб, 
які мають право на обов’язкову частку 
у спадщині. Тільки після виплати бор-
гів та відрахування обов’язкової частки 
майно, яке залишилось, передається 
відказоодержувачу. Зазначене поло-
ження, яке передбачене у вітчизняному 
законодавстві, взято з римського права.

Є випадки, за яких обов’язок вико-
нати заповідальний відказ поклада-
ється відразу на декількох спадкоєм-
ців. У такому разі відповідальність 
спадкоємців перед відказоодержувачем 
є пайовою, тобто кожен спадкоємець 
виконує умови відказу пропорційно 
його частці у спадщині, якщо заповітом 
не передбачено інше.

Право відказоодержувача на отри-
мання майна, передбаченого за запо-
відальним відказом, виникає з часу 
відкриття спадщини. Однак у разі 
невиконання спадкоємцями обов’язків 
з передачі майна чи виконання інших 
дій відказоодержувачеві останній має 
право подати позов з вимогою приму-
сового виконання зобов’язання лише 
після того, як спадкоємець прийме 
спадщину. До цього моменту право 
відказоодержувача ще не може вважа-
тися порушеним, отже, право на позов 
не виникає. 

Таким чином, право вимоги щодо 
виконання заповідального відказу вини-
кає з часу відкриття спадщини, а право 
на позов для захисту цього права вини-
кає з моменту відмови спадкоємця, 
який прийняв спадщину, обтяжену 
заповідальним відказом, виконати це 
розпорядження. У разі відмови вико-
нати заповідальний відказ відказоодер-
жувач може в межах трирічного строку 
подати позов до суду.
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Як уже зазначалось, право корис-
тування житлом за заповідальним 
відказом невідчужуване й не успадко-
ване. Відказоодержувач не має право 
вселяти в житло членів своєї сім’ї. 
В цьому випадку виникає правова колі-
зія: наприклад, відказоодержувачем 
є жінка, яка має неповнолітню дитину. 
Згідно з законодавством вселяти 
в житло членів сім’ї відказоодержувач 
не може. У такому випадку виникає 
питання: яким чином вона буде кори-
стуватися житлом, не маючи можливо-
сті вселитися разом із дитиною. 

Відповідно до ст. 29 ЦК України міс-
цем проживання фізичної особи, яка не 
досягла чотирнадцяти років, є місце 
проживання її батьків (усиновлювачів) 
або одного з них, з ким вона проживає 
[3]. Також, відповідно до ст. 156 Жит-
лового кодексу (далі – ЖК України) на 
вселення до батьків їхніх неповнолітніх 
дітей згоди власника не потрібно [7].

На думку Н.Б. Солтис, норми 
ст. 156 ЖК України не можуть поши-
рюватися на відносини користування 
житлом, які виникають із заповідаль-
ного відказу, тому члени сім’ї відка-
зоодержувача не мають права корис-
тування житлом, що є предметом 
заповідального відказу. Але дитина, 
як неповнолітня особа, має спеціаль-
ний правовий статус – її право на про-
живання разом зі своїми батьками не 
може бути обмеженим. 

Так, відповідно до ст. ст. 11, 14  
Закону України «Про охорону дитин-
ства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІП  
кожна дитина має право на прожи-
вання в сім’ї разом з батьками або 
в сім’ї одного з них і на піклування 
батьків. Діти й батьки не повинні роз-
лучатися всупереч їхній волі, за винят-
ком випадків, коли таке розлучення 
необхідне в інтересах дитини й цього 
вимагає рішення суду, що набрало 
законної сили [8]. 

З огляду на вищезазначене у випад-
ках, коли відказоодержувач набуває 
право користуватися житлом, він має 
право вселитись у таке житло разом 
зі своїми неповнолітніми дітьми. Таке 

положення найкращим чином забез-
печує інтереси неповнолітніх. Отже, 
пропонуємо внести такі зміни: «Право 
користування житловим будинком, 
квартирою або іншою будівлею, надане 
відказоодержувачеві, не є підставою 
для проживання в них членів його 
сім’ї, крім неповнолітніх дітей, якщо 
в заповіті не зазначено інше».

Тому важливо, щоби під час скла-
дання заповіту, у якому міститься запо-
відальний відказ, спадкодавець перед-
бачив, яким чином буде здійснюватися 
користування житлом, а саме: яку 
частину житла може займати відказо-
одержувач; оплатність чи безоплатність, 
строковість чи безстроковість користу-
вання житлом; права та обов’язки від-
казоодержувача, а також можливість 
вселення членів його сім’ї. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1238 ЦК Укра-
їни предметом заповідального відказу 
може бути передання відказоодержу-
вачеві у власність або за іншим речо-
вим правом майнового права або речі, 
що входить або не входить до складу 
спадщини. На підставі цієї статті вва-
жається можливим складення заповіту 
з установленням заповідального від-
казу, предметом якого буде житло, що 
не належить спадкодавцю, а перебуває 
у власності спадкоємця. Тобто фак-
тично спадкодавець розпоряджається 
власністю, яка йому не належить, що 
суперечить правовим засадам права 
власності. Тому такий заповідальний 
відказ виходить за межі, встановлені 
в ЦК України, і, як вважає С.Я. Фурса, 
може не виконуватися спадкоємцем 
[9, с. 996]. Таку позицію займають 
більшість науковців, які досліджують 
питання заповідального відказу.

Але потрібно зазначити, що під час 
написання цієї норми законодавець 
мав на увазі не власність спадкоємця, 
а можливість заповідача зобов’язати 
спадкоємця не лише до передання 
майна, але й до придбання для від-
казоодержувача будь-яких предметів 
і надання їх останньому.

Та все ж, аби уникнути подальших 
правових суперечностей, пропонуємо 
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уточнити норми ЦК України, обме-
живши предмет заповідального відказу 
майном, яке належало спадкоємцю до 
часу відкриття спадщини.

Враховуючи те, що заповідальний 
відказ суттєво обтяжує право власно-
сті, спричиняє певні труднощі в корис-
туванні та відчуженні житла, що може 
сприяти певним зловживанням і пору-
шенням прав набувачів, пропонуємо 
доповнити норми цивільного законо-
давства таким положенням: «Право 
користування житловим будинком, 
квартирою або іншим житлом, одер-
жане за заповідальним відказом, підля-
гає державній реєстрації відповідно до 
закону». 

У разі користування житлом відка-
зоодержувач повинен дотримуватися 
цільового призначення, не провадити 
будь-якої виробничої діяльності, дотри-
муватися правил співжиття та добросу-
сідства, а також нести витрати, пов’я-
зані з утриманням житла. Зазвичай 
право користування житлом має оплат-
ний характер. Оплатність користування 
житлом складається з таких видів: 

1) плата за користування житлом за 
договором найму; 

2) плата за комунальні послуги; 
3) витрати, пов’язані з утриманням 

і ремонтом житла. 
Виходячи з того, що право корис-

тування житлом, яке виникає з запо-
відального відказу, є проявом волі 
спадкодавця, який обдаровує відказо-
одержувача, надаючи йому лише право 
на користування майном, то вважа-
ється недоречним стягувати плату за 
проживання, оскільки жодного дого-
вору найму між спадкоємцем і відказо-
одержувачем не укладається. Спадко-
ємець-власник може лише визначити, 
яку кімнату у квартирі або будинку 
займатиме відказоодержувач. Але 
це не означає, що відказоодержувач 
повністю звільняється від будь-яких 
витрат з утримання житла. Це поло-
ження повинно слугувати гарантією 
прав спадкоємців, на яких покладено 
обов’язок виконання заповідального 
відказу. Тому в заповіті повинні бути 

передбачені положення про порядок 
користування певним видом майна 
або нерухомістю, хто в якій частині 
проживатиме і як здійснюватиметься 
оплата комунальних та інших послуг. 
Про зазначені положення нотаріус має 
повідомити заповідача перед написан-
ням заповіту.

Питання про участь відказоодержу-
вача у витратах, пов’язаних з корис-
туванням житловим приміщенням, 
викликає дискусії в теорії житлового 
й цивільного права. Одні автори під-
креслюють необхідність несення таких 
витрат, включаючи комунальні послуги 
й витрати на ремонт [10]. Інші вчені, 
ґрунтуючись на розумінні легата, що 
передбачає, по суті, «обдарування» 
відказоодержувача, вважають, що всі 
пов’язані з цим витрати повинен нести 
спадкоємець [11].

Таким чином, усі витрати, пов’я-
зані з експлуатацією житлового примі-
щення, спадкоємець і відказоодержувач 
несуть у рівних частках (комунальні 
послуги, ремонтні роботи тощо). 
Також спадкоємець і відказоодержу-
вач можуть скласти договір, за яким 
проводитимуться витрати на житлове 
приміщення. Зазначений договір може 
служити гарантією прав спадкоємців.

Таким чином, пропонуємо вдоскона-
лити вітчизняне законодавство, встано-
вивши, що заповідальний відказ може 
втрачати чинність в інших випадках, 
установлених ЦК України, а також 
визнавши, що право користування жит-
ловим будинком, квартирою або іншою 
будівлею, надане відказоодержувачеві, 
не є підставою для проживання в них 
членів його сім’ї, «крім неповнолітніх 
дітей», якщо в заповіті не зазначено 
інше. Також, на нашу думку, доцільно 
обмежити предмет заповідального від-
казу майном, яке належало спадко-
ємцю до часу відкриття спадщини.

Отже, заповідальний відказ слугує 
гарантією для тих родичів чи близь-
ких спадкоємця, які в силу свого віку, 
життєвих позицій або інших обставин 
не можуть забезпечити себе житлом 
чи засобами для існування й у разі 
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спадкування за заповітом можуть 
у подальшому втратити успадковане 
майно, матеріальні цінності та інше, 
оскільки за заповідальним відказом 
спадкоємець, який обтяжений ним, не 
зможе, до прикладу, вигнати з переда-
ного йому в користування приміщення 
особу, якій воно надане заповідальним 
відказом, також не зможе його про-
дати чи будь-яким чином відчужити, 
бо особа буде забезпечена тим майном, 
яке їй назначено спадкодавцем за запо-
відальним відказом.

У статті досліджено один зі спе-
ціальних видів заповідальних розпо-
ряджень заповідача – заповідальний 
відказ. Визначено, що добре відомий 
українському законодавству запо-
відальний відказ широко застосову-
вався ще в Стародавньому Римі, де 
мав назву legatum.

Доведено, що заповідальний від-
каз служить гарантією для тих 
родичів чи близьких спадкоємця, які 
в силу свого віку, життєвих пози-
цій або інших обставин не можуть 
забезпечити себе житлом чи засоба-
ми для існування й у разі спадкуван-
ня за заповітом можуть у подаль-
шому втратити успадковане майно, 
матеріальні цінності та інше. 

Визначено, що до підстав утра-
ти чинності заповідальним відказом 
належать: відмова відказоодержува-
ча від заповідального відказу; випад-
ки, коли відказоодержувач не скори-
стався своїм правом витребування 
виконання заповідального відказу 
протягом трьох років з моменту 
прийняття спадщини спадкоємцем, 
а також втрата відказоодержува-
чем права на одержання заповідаль-
ного відказу, як негідного відказо-
одержувача.

Визначено, що спадкоємець, на 
якого покладений заповідальний 
відказ, зобов’язаний виконувати 
його лише в межах реальної варто-
сті майна, що перейшло до нього у 
спадщину. Спочатку погашаються 
наявні в заповідача борги, потім 

задовольняються інтереси осіб, які 
мають право на обов’язкову част-
ку у спадщині. Лише після виплати 
боргів і відрахування обов’язкової 
частки майно, яке залишилося, пере-
дається відказоодержувачу. 

Встановлено, що відказоодержу-
вач не має право вселяти в житло 
членів своєї сім’ї. Проте коли у від-
казоодержувача є неповнолітні діти, 
він має право вселитись у таке жит-
ло разом зі своїми дітьми. Таке поло-
ження найкращим чином забезпечує 
інтереси неповнолітніх. 

Визначено, що предметом запові-
дального відказу може бути передан-
ня відказоодержувачеві у власність 
або за іншим речовим правом май-
нового права або речі, що входить 
або не входить до складу спадщини. 
Тобто фактично спадкодавець роз-
поряджається власністю, яка йому 
не належить, що суперечить право-
вим засадам права власності. Тому 
такий заповідальний відказ вихо-
дить за межі, встановлені в Цивіль-
ному кодексі України, тому може не 
виконуватися спадкоємцем.

Також запропоновано норми, які 
покращать інститут заповідально-
го відказу в Україні.

Ключові слова: спадкування, запо-
віт, заповідальний відказ, легат, відка-
зоодержувач.

Cherniak O., Kiryk A. Guarantees 
of the right of heirs when writing 
a will with testamentary refusal

The article examines one of the special 
types of testamentary dispositions, 
testamentary refusal. It is determined 
that a testament refusal well-known to 
Ukrainian law was known in Ancient 
Rome and was called “legatum”.

It is proved that a testament 
refusal serves as a guarantee for 
those relatives or relatives of the heir 
who, due to their age, life position or 
other circumstances, cannot provide 
themselves with housing or means of 
subsistence and may inherit property, 
material values and other.
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It is analyzed that the grounds 
for termination by testament refusal 
include: the refusal of the recipient 
from the testament, cases where the 
recipient did not exercise his right to 
claim the execution of the testament 
within three years from the date of 
acceptance of the inheritance by the 
heir, as well as the loss by the recipient 
of the right to receive the testament, as 
unworthy payee.

It is determined that the heir who is 
entrusted with the testamentary refusal 
is obliged to fulfill it only within the 
real value of the property transferred to 
him by inheritance. First, the testator’s 
debts are repaid, then reserve portion is 
deducted, and the remaining property 
is transferred to the recipient.

It was established that the 
beneficiary does not have the right 
to instill members of his family in 
the housing. However, when there are 
minor children in the beneficiary, he 
has the right to move into such housing 
with his children. Such a provision is 
in the best interests of minors.

It is determined that the subject of 
a testament refusal may be the transfer 
to the consignee of property rights or 
other property law of a property right 
or a thing that is included or not part 
of the inheritance. That is, in fact, the 
testator disposes of property that does 
not belong to him, which contradicts 
the legal basis of the property right. 
Therefore, such a testament refusal 
goes beyond the limits established in 
the Civil Code of Ukraine, therefore, it 
may not be executed by the heir.

Also, norms are proposed that will 
improve the inheritance law of Ukraine.

Key words: inheritance, will, 
testamentary refusal, legate, consignee.
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ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ  
ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Створення правового механізму 
державного управління європейського 
типу, що забезпечує ефективну реа-
лізацію функцій держави, передбачає 
комплексне оновлення форм і методів 
реалізації виконавчої влади. Реаліза-
ція Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони, не 
може бути зведена лише до оптиміза-
ції та адаптації системи державного 
управління до нових умов. В основі 
сучасних взаємовідносин виконавчої 
влади та суспільства в ЄС лежить 
ідея взаємовигідного співробітництва, 
заснована на принципі балансу публіч-
них і приватних інтересів. Особли-
вої актуальності за цих умов набуває 
дослідження ліцензування, яке, з’явив-
шись як правова форма управління 
в економічній сфері, сьогодні застосо-
вується практично у всіх сферах дер-
жавного управління.

Питанню юридичної природи пра-
вовідносин у сфері ліцензування як 
об’єкта адміністративно-правової охо-
рони найбільше уваги приділено в науці 
адміністративного права. Важливе зна-
чення для дослідження проблеми мають 
наукові розвідки вчених В.Б. Авер’я-
нова, Є.В. Авер’янової, Ю.П. Би тяка, 
А.А. Боженової, З.С. Гладуна, І.С. Гри-
ценка, Є.В. Додіна, М.В. Коваліва, 
Т.О. Коло моєць, В.К. Колпакова, 
Є.В. Курінного, Н.М. Оніщенко, 
О.І. Оста пенка, В.Л. Ортинського, 
Ю.С. Шем чу шенка та ін.

Мета статті – дослідження правовід-
носин у сфері ліцензування як об’єкта 
адміністративно-правової охорони.

Дослідження ліцензування через 
призму функцій державного управління 
дає можливість сформулювати поняття 
ліцензування як форми реалізації вико-
навчої влади, щодо здійснення право-
вого попереднього та поточного контр-
олю за дотриманням ліцензійних вимог 
і умов, обліку ліцензованих об’єктів 
шляхом винесення органом, що ліцен-
зує адміністративно-правових актів 
у межах нормативно врегульованої 
процедури. Елементами цієї форми 
є орган, який ліцензує, акти ліцензу-
вання, процедура ліцензування.

Ліцензування є єдиним комплек-
сним адміністративно-правовим режи-
мом, в основі якого лежать загальні 
принципи, зокрема законність, обов’яз-
ковість, публічність, заявний характер, 
платність, достовірність, відкритість. 
Особливості окремих ліцензійних 
режимів визначаються цільовим при-
значенням залежно від виду реалізова-
ного публічного інтересу.

Правовідносини у сфері ліцензу-
вання в тій частині, що пов’язана із 
владно-розпорядчою діяльністю суб’єк-
тів державного управління, є складо-
вою частиною предмета адміністратив-
но-правового регулювання. Суспільні 
відносини, які виникають у ході ліцен-
зування окремих видів діяльності, 
не тільки безпосередньо стосуються 
предмету адміністративно-правового 
регулювання, а й досить глибоко 
проявляються в цивільно-правовому 
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та фінансово-правовому аспекті. Така 
ситуація робить важливим виділення 
адміністративно-правової складової 
частини цих відносин, ґрунтуючись на 
наукових положеннях про структуру 
предмета, вироблених наукою адміні-
стративного права.

У ході реалізації Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами [1], з іншої сторони, 
було закладено сучасне розуміння ліцен-
зування, зафіксоване в законі України 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо спрощення 
умов ведення бізнесу (дерегуляція)», де 
це поняття ввійшло до змісту функцій із 
контролю та нагляду, які у цьому нор-
мативному акті поділені на:

– здійснення дій контролю та наг-
ляду за виконанням органами дер-
жавної влади та місцевого самовря-
дування, їх посадовими особами, 
юридичними та фізичними особами 
встановлених Конституцією України, 
законами та іншими нормативно-пра-
вовими актами загальнообов’язкових 
правил поведінки;

– видачу органами державної влади 
та місцевого самоврядування, їх поса-
довими особами дозволів (ліцензій) на 
провадження певного виду діяльності 
або конкретних дій юридичним і фізич-
ним особам;

– реєстрацію актів, документів, 
прав, об’єктів, видання індивідуальних 
правових актів [2].

До головних особливостей ліцен-
зійного законодавства слід віднести 
відсутність повної систематизації 
та належної деталізації правил здійс-
нення ліцензування. Відбувається це 
тому, що здійснення адміністратив-
но-правової охорони суспільних відно-
син у сфері ліцензування ґрунтується 
на різноманітному законодавстві.

У цій сфері правового регулю-
вання законодавцем зроблено спробу 
прийняття, в деякому сенсі, консолі-
дованого законодавчого акта, яким 
прийнято розуміти закон «Про ліцен-

зування видів господарської діяльно-
сті», що містить певний звід правил 
щодо тих видів діяльності, де ліцензу-
вання не відрізняється істотними осо-
бливостями [3].

До правовідносин у сфері ліцензу-
вання, на які не поширюються вимоги 
цього акта, належать правовідносини, 
пов’язані з ліцензуванням: викори-
стання атомної енергії; виробництва 
й обороту етилового спирту, алкоголь-
ної продукції; діяльності, пов’язаної із 
захистом державної таємниці; діяль-
ності кредитних організацій; із прове-
дення організованих торгів; видів про-
фесійної діяльності на ринку цінних 
паперів; діяльності акціонерних інвес-
тиційних фондів, діяльності з управ-
ління акціонерними інвестиційними 
фондами, пайовими інвестиційними 
фондами, недержавними пенсійними 
фондами; діяльності спеціалізованих 
депозитаріїв інвестиційних фондів, 
пайових і недержавних пенсійних фон-
дів; діяльності недержавних пенсійних 
фондів щодо пенсійного забезпечення 
та пенсійного страхування; кліринго-
вої, страхової, репозитарної діяльності.

Для названих видів діяльності 
передбачено окреме законодавче регу-
лювання ліцензування, зближене зі 
загальними правилами здійснення схо-
жих видів діяльності.

Особливості ліцензування, в т. ч. 
у частині, що стосується порядку при-
йняття рішення про надання ліцензії, 
терміну дії ліцензії та продовження, 
застосування до порушників ліцензій-
них вимог заходів адміністративного 
примусу, затверджуються в законах, 
які регулюють діяльність, що стосу-
ється надання послуг зв’язку, телеві-
зійного мовлення або радіомовлення; 
приватної охоронної діяльності; освіт-
ньої діяльності; підприємницької діяль-
ності, яка належить до управління 
багатоквартирними будинками; збору, 
транспортування, обробки, утилізації, 
знешкодження, розміщення відходів 
ряду класів небезпеки.

Адміністративні правовідносини 
у сфері ліцензування слід розглядати 
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як врегульовані адміністративно-пра-
вовими нормами суспільні управлінські 
відносини, де у сторін є взаємні права 
й обов’язки, встановлені та гарантовані 
в адміністративно-правових нормах.

Регулятивні правовідносини у сфері 
ліцензування виникають у зв’язку із 
правомірною поведінкою учасників 
ліцензійної діяльності, тобто поведін-
кою, що виникає на основі норм законо-
давства про ліцензування. Регулятивні 
правовідносини пов’язані з реалізацією 
встановленого порядку видачі ліцензії 
та подальшим здійсненням ліцензова-
ної діяльності відповідно до ліцензійних 
умов і вимог.

Охоронні правовідносини у сфері 
ліцензування виникають у зв’язку 
з неправомірною діяльністю ліцен-
зіатів – юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців, порушенням ними 
законодавства про ліцензування, внас-
лідок чого застосовуються заходи адмі-
ністративного примусу, пов’язані, в т. 
ч., із призупиненням або припинен-
ням провадження ліцензованого виду 
діяльності. Метою таких правовідносин 
є захист правопорядку в ліцензійній 
сфері, припинення порушень ліцензій-
них вимог і умов, покарання правопо-
рушника, відновлення правопорядку, 
який існував до порушення законодав-
ства про ліцензування.

У науковій літературі мають місце 
різні підходи до визначення структури 
адміністративних правовідносин, під 
якою слід розуміти сукупність взає-
мопов’язаних обов’язкових елементів. 
Зазвичай виділяються три елементи: 
суб’єкти; об’єкти; нормативний зміст 
(права й обов’язки суб’єктів право-
відносин). Іноді додатково включають 
умови виникнення адміністративних 
правовідносин – юридичні факти, пра-
вовий захист адміністративних право-
відносин.

Суб’єктами адміністративних право-
відносин є їх учасники, тобто ті, хто 
наділений спеціальною компетенцією 
щодо державного управління (органи 
державного управління, посадові 
особи), та ті, хто має інший адміні-

стративно-правовий статус (громадяни, 
організації, громадські об’єднання).

На думку А.А. Баженової, суб’єкти 
адміністративно-правового регулю-
вання ліцензування господарської 
діяльності – це органи влади, які на 
основі норм адміністративного права 
та за допомогою адміністративно-пра-
вових засобів здійснюють вплив на 
ліцензійні відносини з метою забез-
печення реалізації конституційного 
права на підприємницьку діяльність, 
не заборонену законом, але таку, що 
створює підвищений ризик заподіяння 
шкоди життю та здоров’ю, правам 
і свободам людей, навколишньому при-
родному середовищу, безпеці держави 
та з метою запобігання шкоді життю 
та здоров’ю, правам і свободам людей, 
навколишньому природному середо-
вищу, безпеці держави, можливість 
заподіяння якої пов’язана зі здійснен-
ням суб’єктами господарювання такої 
діяльності [4, с. 68].

Для цілей дослідження адміністра-
тивно-правової охорони правовідно-
син у сфері ліцензування важливим 
є встановлення суб’єктів, котрі, вихо-
дячи з характеру виконуваних функцій, 
представляють дві групи: суб’єкти, які 
мають публічно-владні повноваження, 
і суб’єкти, що не володіють такими. До 
особливої групи учасників правовідно-
син у сфері ліцензування слід віднести 
експертів.

До суб’єктів, які мають публіч-
но-владні повноваження, належать:

1. Компетентні державні органи, 
наділені спеціальними повноважен-
нями щодо надання виключного права 
на конкретні види діяльності, передба-
чені ліцензією, з реалізації контроль-
но-наглядових функцій за дотриманням 
ліцензійних вимог і умов у процесі 
здійснення господарюючим або іншим 
суб’єктом ліцензованої діяльності.

Зазначені суб’єкти становлять най-
більший інтерес, оскільки наділені 
повноваженнями щодо застосування 
заходів адміністративного примусу, 
передбачених у нормах законодавства, 
що регулює питання ліцензування 
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видів господарської діяльності, зако-
нів, якими встановлюється спеціаль-
ний порядок ліцензування. До таких 
органів належать переважно органи 
виконавчої влади. Органи виконавчої 
влади – не просто спільність однорід-
них одиниць, а цілісна система, тобто 
така сукупність, у якій усі складові 
частини (окремі органи та їх структурні 
підрозділи) є взаємопов’язаними й вод-
ночас складають самостійні підсистеми 
зі своїми особливостями структури, 
функцій, компетенції [5, с. 25].

Поряд з органами виконавчої влади, 
що видають ліцензію, можуть створю-
ватися спеціальні колегіальні органи, 
на які покладено прийняття рішень про 
видачу ліцензії. Європейська тенденція 
останніх років зводиться до звуження 
контрольних повноважень державних 
суб’єктів у зв’язку з діяльністю само-
регулятивних організацій, державних 
корпорацій, позабюджетних державних 
фондів тощо [6, с. 99].

Крім органів виконавчої влади до 
суб’єктів, які здійснюють ліцензування, 
законодавцем віднесено Національний 
банк України [7].

Зазначені суб’єкти вправі засто-
совувати заходи державного примусу 
до осіб, котрі здійснюють діяльність 
із порушенням ліцензійних вимог. 
Національний банк України здійснює 
ліцензування низки видів діяльності 
на фінансовому ринку та ринку цін-
них паперів, наприклад, ліцензування 
діяльності кредитних організацій, 
діяльності з проведення організованих 
торгів [8, c. 16].

2. Органи судової влади, уповно-
важені застосовувати адміністративні 
покарання за правопорушення у сфері 
ліцензування, таку примусову міру 
адміністративно-відновного характеру, 
як анулювання ліцензії, ґрунтуючись 
на вимогах Закону «Про ліцензу-
вання видів господарської діяльності» 
та іншому законодавстві.

Суб’єктів ліцензійних правовідно-
син, що володіють публічно-владними 
повноваженнями, можна класифіку-
вати за різними підставами:

1) залежно від належності до гілок 
державної влади: суб’єкти, які є части-
ною системи виконавчої влади і мають 
контрольно-наглядові повноваження; 
суб’єкти, що входять у систему судо-
вої влади; суб’єкти, що не входять 
у систему будь-якої гілки державної 
влади і наділені публічно-владними 
повноваженнями відповідно до зако-
нодавства;

2) залежно від способів прийняття 
рішень із питань застосування різ-
них організаційних або адміністратив-
но-примусових заходів у сфері ліцен-
зування: суб’єкти, які приймають 
рішення в порядку єдиноначальності, 
та суб’єкти, що приймають рішення 
колегіально. До суб’єктів, які прийма-
ють рішення в порядку єдиноначаль-
ності, належить абсолютна більшість 
суб’єктів. Органи виконавчої влади 
спеціальної компетенції, котрі завжди 
(міністерства) або за загальним прави-
лом (інші органи) приймають рішення 
в порядку єдиноначальності. Акти про-
курорського реагування при виявленні 
порушень ліцензійних вимог і умов 
приймаються органами прокуратури 
в порядку єдиноначальності. Аналогіч-
ним чином приймаються різні рішення 
при здійсненні контрольно-наглядової 
діяльності у сфері ліцензування Націо-
нальним банком України;

3) залежно від наявності правової 
можливості щодо застосування заходів 
адміністративного примусу: суб’єкти, 
які володіють такими повноваженнями 
(органи виконавчої влади центрального 
та регіонального рівнів, Національний 
банк України) і наділені правами щодо 
застосування контрольно-попереджу-
вальних заходів, заходів адміністратив-
ного припинення й адміністративно-від-
новлювальних заходів; судді, котрі 
можуть призначати адміністративні 
покарання за вчинення правопору-
шення у сфері ліцензування та застосо-
вувати адміністративно-відновлювальні 
заходи у вигляді анулювання ліцен-
зії; суб’єкти, що не володіють правом 
застосовувати заходи адміністратив-
ного примусу.
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До суб’єктів, які не володіють 
публічно-владними повноваженнями 
у правовідносинах у сфері ліцензу-
вання, належать:

1. Зареєстровані в органах Держав-
ної податкової служби України юри-
дичні і фізичні особи-підприємці, які 
мають відповідати певним вимогам, що 
пред’являються законодавством про 
ліцензування відповідних видів госпо-
дарської діяльності. У ліцензійні пра-
вовідносини зазначені суб’єкти можуть 
вступати як здобувачі ліцензії (при 
подачі документів або при оскарженні 
відмови у видачі ліцензії), та ліцензіати 
в разі отримання ліцензії. Слід мати 
на увазі, що спеціальна правоздатність 
зазначених суб’єктів неоднорідна.

З одного боку, отримуючи ліцен-
зію, юридичні особи набувають мож-
ливість здійснювати вид діяльності, 
який раніше для них був недоступний. 
Із цього погляду законодавцем визна-
чається єдиний момент виникнення 
спеціальної правоздатності – момент 
отримання ліцензії. З іншого боку, 
зміст спеціальної правоздатності скла-
дають спеціальні права й обов’язки 
ліцензіатів.

У цьому разі вони можуть відрізня-
тися залежно від того, яким законодав-
ством врегульовано ліцензування відпо-
відного виду діяльності. Для цього має 
значення такий елемент спеціальної 
правоздатності, як обов’язок ліцензі-
ата зазнавати несприятливих наслідків 
застосування заходів адміністратив-
ного примусу. Зазначені заходи, навіть 
маючи однакове або схоже наймену-
вання (наприклад, призупинення дії або 
анулювання (відкликання) ліцензії), 
належать до різних класифікаційних 
груп заходів адміністративного при-
мусу, застосовуються за різними фак-
тичними підставами, різними суб’єк-
тами у неоднаковому процесуальному 
порядку, що суттєво впливає на зміст 
спеціальної правоздатності ліцензіатів.

2. Представники. У ліцензійних 
правовідносинах представниками 
є фізичні особи, які вирішують органі-
заційні питання від імені претендента 

на отримання ліцензії (подача заяви, 
подання доказів). Це можуть бути 
суб’єкти, котрі надають професійну 
юридичну допомогу (наприклад, адво-
кати), участь яких обмежена сферами, 
в яких потрібна особиста участь здо-
бувача ліцензії.

Спеціальні норми в законодавстві 
про ліцензування, що визначають пов-
новаження представників, відсутні, 
а їхня участь у цих правовідносинах 
зумовлено положеннями цивільного 
законодавства про представництво.

Експерти можуть стати учасниками 
правовідносин у сфері ліцензування 
при вирішенні питання про видачу 
ліцензії та при здійсненні ліцензійного 
контролю. Їх слід виділяти як особливу 
групу учасників правовідносин у сфері 
ліцензування. Це пов’язано з тим, що 
експерти можуть бути посадовими осо-
бами суб’єктів державного управління, 
що здійснюють ліцензування та ліцен-
зійний контроль, через що їх діяль-
ність є складовою частиною реалізації 
публічно-владних повноважень.

Об’єктами адміністративних право-
відносин виступає все те, із приводу 
чого ці відносини можуть виникнути, 
скластися та розвиватися. Об’єк-
тами адміністративних правовідносин 
можуть бути дії та поведінка особи; 
державне, комунальне та приватне 
майно (реєстрація, вилучення, конфіс-
кація, приватизація); предмети духов-
ної культури тощо.

Особливості адміністративних пра-
вовідносин у сфері ліцензування поля-
гають у тому, що вони спочатку вини-
кають із приводу отримання ліцензії 
здобувачем. Одним із об’єктів таких 
правовідносин є ліцензія, якою є спе-
ціальний дозвіл на право здійснення 
юридичною або фізичною особою-під-
приємцем конкретного виду діяльності 
(виконання робіт, надання послуг, що 
становлять ліцензований вид діяльно-
сті), що підтверджується документом, 
виданим органом, який ліцензує на 
паперовому носії або у формі електро-
нного документа, підписаного електро-
нним підписом.



175

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Після отримання ліцензії здобува-
чем і початку здійснення ліцензованого 
виду діяльності правовідносини у сфері 
ліцензування змінюються, об’єктом 
стає встановлений нормативно-право-
вими актами порядок здійснення ліцен-
зованого виду діяльності.

У цьому разі випадку адміністра-
тивні правовідносини виникатимуть 
із приводу дотримання ліцензіатом 
вимог і умов ліцензії, що характеризує 
їх як контрольно-наглядові відносини, 
у межах яких застосовуються кон-
трольно-попереджувальні заходи (кон-
трольно-наглядові перевірки), заходи 
адміністративного припинення (видача 
розпоряджень про необхідність усу-
нути порушення ліцензійних вимог), 
заходи забезпечення провадження 
у справах про адміністративні правопо-
рушення (тимчасова заборона діяльно-
сті), адміністративні покарання, заходи 
адміністративного відновлення (призу-
пинення дії ліцензії та анулювання). 
На думку Є.В. Авер’янової, контроль-
но-наглядова діяльність у сфері ліцен-
зування господарської діяльності здійс-
нюється у трьох напрямах – щодо 
додержання законності органами ліцен-
зування, щодо наявності у суб’єктів 
господарювання необхідних ліцензій 
і щодо дотримання ліцензіатами ліцен-
зійних умов [9, с. 86].

Змістом адміністративних правовід-
носин у сфері ліцензування є суб’єк-
тивні права та юридичні обов’язки 
вище перерахованих суб’єктів цих пра-
вовідносин, які регламентовані в законі 
«Про ліцензування видів господарської 
діяльності» і в законах, що визначають 
спеціальний порядок ліцензування дея-
ких інших видів діяльності.

Відповідно до закону «Про ліцензу-
вання видів господарської діяльності» 
посадові особи, які видають ліцензії, 
при здійсненні ліцензування мають 
право: вимагати від органів державної 
влади та місцевого самоврядування, 
здобувачів ліцензій і ліцензіатів, отри-
мувати від них відомості та документи, 
що необхідні для здійснення ліцензу-
вання та подання яких передбачено 

законодавством України; проводити 
перевірки здобувачів ліцензій і ліцен-
зіатів; видавати ліцензіатам приписи 
про усунення виявлених порушень 
ліцензійних вимог; застосовувати 
заходи для припинення адміністра-
тивних правопорушень і притягнення 
винних у вчиненні осіб до адміністра-
тивної відповідальності. На посадо-
вих осіб, які видають ліцензії, покла-
дено обов’язки: виконувати своєчасно 
та повною мірою надані повноваження 
у сфері ліцензування; дотримуватися 
законодавства України, захищати 
права та законні інтереси претенден-
тів ліцензій і ліцензіатів.

В обов’язки ліцензіата у процесі 
здійснення ліцензованого виду діяльно-
сті входить неухильне дотримання вимог 
і умов, зафіксованих під час видачі 
ліцензії, виконання приписів органів, 
що видають ліцензії, які виявили пору-
шення та вимагають усунення, та ін. [3].

За результатами дослідження право-
вих відносин у сфері ліцензування як 
об’єкта адміністративно-правової охо-
рони можна зробити висновки:

– адміністративно-правову охорону 
суспільних відносин у сфері ліцензу-
вання можливо здійснювати в межах, 
обмежених зовні управлінською орга-
нізаційно-владною діяльністю суб’єктів 
виконавчої влади та ряду інших публіч-
но-владних суб’єктів, ґрунтуючись на 
сукупності законодавчих актів, норми 
яких спрямовані на регулювання власне 
ліцензування й окремих видів діяльно-
сті, що підлягають ліцензуванню;

– адміністративно-правові відно-
сини у сфері ліцензування є врегу-
льованими адміністративно-правовими 
нормами суспільними відносинами, 
сторони яких є носіями взаємних прав 
і обов’язків, встановлених і гарантова-
них в адміністративно-правових нормах 
законодавства про ліцензування і при-
йнятих на їх виконання підзаконних 
нормативно-правових актах, деяких 
інших законодавчих актах;

– адміністративно-правові відно-
сини у сфері ліцензування як об’єкт 
адміністративно-правової охорони 



176

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/1

мають традиційну структуру, що вклю-
чає: суб’єкти, об’єкти, зміст правовід-
носин, юридичні факти, які зумовлю-
ють виникнення, зміну та припинення 
ліцензійних правовідносин, їх правовий 
захист;

– суб’єкти таких правовідносин, 
виходячи з характеру виконуваних 
функцій, поділяються на три групи: 
наділені публічно-владними повно-
важеннями; не наділені такими; осо-
бливу групу складають експерти, котрі 
можуть стати учасниками правовідно-
син у сфері ліцензування як при вирі-
шенні питання про видачу ліцензії, так 
при здійсненні ліцензійного контролю.

Розглянуто актуальні питання 
правових відносини у сфері ліцензу-
вання як об’єкта адміністратив-
но-правової охорони. Вказано, що 
дослідження ліцензування через 
призму функцій державного управ-
ління дає можливість сформулюва-
ти поняття ліцензування як фор-
ми реалізації виконавчої влади щодо 
здійснення правового попереднього 
та поточного контролю за дотри-
манням ліцензійних вимог і умов, 
обліку ліцензованих об’єктів шля-
хом винесення органом, що ліцензує, 
адміністративно-правових актів у 
межах нормативно врегульованої 
процедури. Комплексно досліджено 
проблеми адміністративно-право-
вих відносин, що виникають у галу-
зі ліцензування. На основі аналі-
зу наукової літератури визначено 
поняття адміністративно-правових 
відносин у галузі ліцензування, під 
якими слід розуміти врегульовані 
адміністративно-правовими норма-
ми суспільні відносини, сторони яких 
є носіями взаємних прав і обов’язків, 
встановлених і гарантованих в адмі-
ністративно-правових нормах зако-
нодавства про ліцензування. Також 
описано характерні особливості 
адміністративно-правових відносин 
у галузі ліцензування. Наголошено, 
що до структури адміністратив-
но-правових відносин у галузі ліцен-

зування входять суб’єкти, об’єк-
ти правовідносин і їх нормативний 
зміст. Розглянуто питання класи-
фікації суб’єктів адміністративних 
правовідносин щодо ліцензування. 
Наведено три групи суб’єктів адміні-
стративних правовідносин: наділені 
публічно-владними повноваженнями; 
не наділені публічно-владними повно-
важеннями; експерти. Акцентуєть-
ся увага на важливості формування 
системи суб’єктів адміністратив-
ного процесу у галузі ліцензування. 
Досвід правозастосовчої діяльно-
сті свідчить про те, що взаємодія 
суб’єктів ліцензійних правовідносин 
не забезпечує ефективного вирішен-
ня завдань за умов соціально орієн-
тованої економіки.

Ключові слова: адміністратив-
но-правові відносини, ліцензування, 
суб’єкти, особливості правовідносин, 
охорона.

Skochylias-Pavliv O. Legal relations 
in the sphere of licensing as an object 
of administrative and legal protection

Topical issues of legal relations in 
the sphere of licensing as an object of 
administrative and legal protection 
are considered. It is stated that the 
study of licensing through the prism 
of public administration functions 
gives an opportunity to formulate 
the concept of licensing as a form of 
implementation of the executive power 
in the exercise of legal preliminary and 
current control over compliance with 
licensing requirements and conditions, 
accounting of licensed objects by issuing 
a body licensing administrative and 
legal acts in within the framework of 
the regulatory procedure. The problems 
of administrative and legal relations 
arising in the sphere of licensing have 
been comprehensively investigated. 
On the basis of the analysis of the 
scientific literature, the concept of 
administrative and legal relations in 
the field of licensing is defined, under 
which should be understood the public 
relations regulated by administrative 
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and legal norms, the parties of which 
are the holders of mutual rights and 
obligations established and guaranteed 
in the administrative and legal norms of 
the licensing legislation. Characteristic 
features of the administrative and legal 
relations in the sphere of licensing 
are also described. It is emphasized 
that the structure of administrative 
and legal relations in the field of 
licensing includes subjects, objects of 
legal relations and their normative 
content. The classification of subjects 
of administrative legal relations 
concerning licensing is considered. 
There are three groups of subjects 
of administrative legal relations: 
endowed with public authority; not 
endowed with public authority; experts. 
Emphasis is placed on the importance 
of forming a system of subjects of the 
administrative process in the sphere 
of licensing. The experience of law 
enforcement activities shows that the 
interaction of the subjects of licensed 
legal relations does not provide an 
effective solution to the problems in a 
socially oriented economy.

Key words: administrative and legal 
relations, licensing, subjects, peculiarities 
of legal relations, protection.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ 
ПРОТИПРАВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБОЮ  

СВОЇХ ІНТЕРЕСІВ

Нині у кримінальному законодав-
стві України склалася ситуація, за якої 
одна з норм Особливої частини Кри-
мінального кодексу вказує на ознаки 
одразу цілої низки інших умисних 
злочинів. Чітких ознак, які б давали 
можливість виявити різницю між скла-
дами цих злочинів, немає. Йдеться 
про ст. 356 Кримінального кодексу 
України (КК України), де встанов-
лено кримінальну відповідальність за 
самоправство, тобто самовільне, всу-
переч установленому законом порядку, 
вчинення будь-яких дій, правомірність 
яких оспорюється окремим громадяни-
ном або підприємством, установою чи 
організацією, якщо такими діями була 
заподіяна значна шкода інтересам гро-
мадянина, державним чи громадським 
інтересам або інтересам власника. По 
суті, цей злочин проявляється у проти-
правній реалізації своїх інтересів, хоча 
зміст згаданої статті на це не вказує. 
Та й взагалі, ознаки складу визначено 
досить розмито, що простежується 
у нормативному формулюванні сус-
пільно небезпечного діяння та його 
наслідків. По-перше, діяння позначене 
як учинення взагалі будь-яких дій, що 
робить склад самоправства суміжним 
зі значною кількістю складів злочинів, 
передбачених КК України. По-друге, 
навіть критерії визначення суспільно 
небезпечних наслідків у виді значної 
шкоди для цілей цієї статті в законі 
відсутні. За такого стану справ на 
однакове застосування закону про кри-
мінальну відповідальність і, зрештою, 

на його дотримання в цій частині годі 
розраховувати.

Не сприяє вирішенню питання 
й наука кримінального права. Насампе-
ред не визначено основні критерії, за 
якими цей злочин можливо відмежу-
вати від інших. Незважаючи на те, що 
проблема не нова і виникла фактично 
одразу з набранням чинності КК Укра-
їни в 2001 р., сьогодні їй приділено 
надто мало уваги.

Применшення важливості цієї про-
блеми не є виправданим, оскільки вона 
виходить за межі однієї лише норми 
ст. 356 КК України та впливає на засто-
сування і тлумачення інших положень 
Особливої частини КК України. Питан-
ням протидії самоправству та кримі-
нальної відповідальності за нього у своїх 
роботах приділяли увагу М.Г. Арманов, 
М.І. Бажанов, О.М. Бульба, В.М. Куц, 
А.Р. Маркевич, А.М. Соловйова, В.В. Ста-
шис, М.І. Хавронюк, Ю.А. Чаплинська, 
А.О. Чернов, Н.М. Ярмиш та ін. На дис-
ертаційному рівні, починаючи з 2001 р., 
проведено три дослідження, теми яких 
безпосередньо стосуються проблема-
тики, пов’язаної з кримінально караним 
самоправством. Зрештою, питання роз-
межування самоправства з іншими зло-
чинами піднімалися в численних науко-
во-практичних коментарях КК України 
та навчальних посібниках. Проте вва-
жаємо, що говорити про отримання єди-
ного критерію розмежування суміжних 
злочинів, а отже, і про виявлення раці-
ональних шляхів розв’язання окресленої 
проблеми передчасно.

© І. Пилипенко, 2020
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Метою цієї статті є надання про-
позицій для формування єдиного під-
ходу до розмежування самоправства 
як протиправного способу реалізації 
особою своїх інтересів з іншими умис-
ними злочинами. Досягнення цієї мети 
вбачається найбільш доцільним через 
вирішення ще одного завдання, а саме 
виявлення критерію для такого розмеж-
ування (розмежувальної ознаки), що 
криється в ознаках складу самоправ-
ства або ж складів інших злочинів. 
Крім того, варто висвітлити власне 
бачення способів удосконалення зако-
нодавства, які б забезпечили однакове, 
безальтернативне застосування відпо-
відних норм.

Самоправство в судовій практиці 
вирізняється переважно майновим 
характером посягань. Проте поло-
ження вказаної статті конкурують не 
тільки з нормами про злочини проти 
власності, а й із нормами про злочини 
інших категорій. Наприклад, проти 
виборчих, трудових та інших особи-
стих прав і свобод людини і громадя-
нина, у сфері господарської діяльності 
та навіть проти безпеки дорожнього 
руху й експлуатації транспорту тощо. 
У зв’язку з цим перше, на чому слід 
акцентувати увагу, – це існування 
комплексної суперечності в наукових 
дослідженнях питань кримінально-пра-
вової кваліфікації самоправства. Воно 
вбачається в тому, що науковці по-різ-
ному підходять до вирішення питань 
конкуренції самоправства, з одного 
боку, зі злочинами проти власності, 
а з іншого – з низкою окремих суміж-
них злочинів, застосовуючи різні кри-
терії розмежування.

Спочатку розглянемо питання кон-
куренції зі злочинами проти власності. 
Вчені радять звертати увагу на те, що 
самоправство – це реалізація (здійс-
нення) особою дійсного або гаданого 
(уявного) права всупереч установле-
ному законом порядку [1, с. 8; 2, с. 137; 
3, с. 7; 4, с. 63–64; 5, с. 190–191; 
6, с. 749]. Здавалося б, самоправство 
не має такої ознаки, яка б вказувала 
на здійснення певних прав. Принаймні, 

в законі про неї не йдеться. Втім, зна-
чний вплив на тлумачення самоправ-
ства як у науці, так і на практиці, ймо-
вірно, справляє традиційне визначення 
цього діяння, що збереглося у Кодексі 
України про адміністративні правопо-
рушення, у ст. 186 якого самоуправ-
ство визначене як самовільне, всупе-
реч встановленому законом порядку, 
здійснення свого дійсного або гада-
ного права, що не завдало істотної 
шкоди громадянам або державним чи 
громадським організаціям. Також ця 
ознака згадується в нормах криміналь-
ного законодавства зарубіжних країн, 
передусім пострадянських. Наприклад, 
ст. 352 КК Республіки Молдова нази-
ває цей злочин здійсненням свого дійс-
ного чи уявного права з порушенням 
встановленого порядку [7].

Однак слід визначитися, яка саме 
ознака складу самоправства характе-
ризує його як реалізацію дійсного чи 
гаданого права всупереч установле-
ному законом порядку. Очевидно, «дій-
сність» і «гаданість» права пов’язані 
з усвідомленням цього права винною 
особою, психічним ставленням до нього. 
Це дає підстави відносити такі харак-
теристики до однієї з ознак суб’єктив-
ної сторони складу злочину, на жодну 
з яких, як на обов’язкову, у ст. 356 КК 
України законодавець, до речі, не вка-
зує. Тим не менш, у науковій літера-
турі рекомендується брати до уваги 
інформацію про наявність у особи прав 
на певні дії чи певне майно, що загалом 
є правильним підходом. Водночас існу-
вання усвідомлення такого права вчені 
пов’язують не із суб’єктивною сторо-
ною, а із такою об’єктивною ознакою 
діяння, як самовільність. Наприклад, 
Л.В. Дорош, коментуючи цю норму, 
зазначає: «Самовільне вчинення будь-
яких дій має місце тоді, коли винний 
реалізує своє дійсне або уявне право 
незаконними методами» [6, с. 749]. 
Однак це лише один із варіантів тлу-
мачення самовільності, до якого від-
силають згадані положення Кодексу 
України про адміністративні правопо-
рушення та традиційні уявлення зару-
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біжних законодавців про цей злочин. 
В інших статтях КК України, скажімо, 
у ст. 188-1 (Викрадення води, елек-
тричної або теплової енергії шляхом її 
самовільного використання) самовіль-
ність вже не може бути охарактери-
зована так само, як це робиться щодо 
самоправства, зі згадкою про дійсне 
чи гадане право особи, оскільки будь-
якого права на предмет цього злочину 
винний не має.

Вважаємо, що при тлумаченні 
самоправства слід брати до уваги не 
фактичну наявність права, а ставлення 
винного до такого права як до свого, 
що якраз і лежить у площині ознак 
суб’єктивної сторони складу злочину. 
О.І. Бойцов теж звертає увагу на те, 
що неможливість спірного майна бути 
предметом викрадення (а отже, мож-
ливість бути предметом самоправства) 
визначається не тільки наявністю на 
боці особи, яка заволоділа майном, дійс-
ного або гаданого права на це майно, 
а і ставленням до нього [8, с. 210].

Слід лише визначитися, до якої 
з ознак суб’єктивної сторони складу 
злочину слід віднести таке юридично 
значуще ставлення особи до своїх 
прав, а саме до мотиву чи до мети. 
Ці дві ознаки, як зазначається в літе-
ратурі, «допомагають відповісти на 
питання, чому і для чого вчинено 
діяння» [9, с. 185]. А.В. Савченко кон-
кретизує, що мотив дає відповідь на 
питання «чому вчиняється злочин?», 
а мета – «заради чого він вчиняється» 
[10, с. 25]. При вчиненні самоправства 
відбувається усвідомлення особою пев-
ного права як такого, що існує і повинне 
бути реалізованим поза встановленим 
законом порядком. Мотиви зазвичай 
є суспільно нейтральними. Наприклад, 
особа може бути мотивована на злочин 
порушенням своїх законних прав, які 
слід відновити шляхом самоправства.

З наведеного випливає, що при тлу-
маченні самоправства та розмежуванні 
його складу із суміжними складами 
злочинів проти власності у наукових 
джерелах слід мати на увазі саме мету 
цього злочину, заради досягнення якої 

він вчиняється. Це мета реалізації дійс-
ного чи гаданого права.

Тепер розглянемо ситуацію з іншими 
злочинами, об’єктивні ознаки яких 
є схожими із самовільною реалізацією 
прав, оскільки процес кримінально пра-
вової кваліфікації самоправства, навіть 
якщо воно має майновий характер, 
може потребувати розмежування не 
лише зі злочинами проти власності.

Склади деяких злочинів, пов’язаних, 
так само як і злочини проти власності, 
з порушенням майнових прав, мають 
певні особливості порівняно з ними. 
Наприклад, їх предметом є житло чи 
транспортний засіб (ст. 162, 289 КК 
України). Відповідно до загального 
правила при конкуренції цих норм зі 
ст. 356 КК України перевагу рекомен-
дується надавати тим, що є нібито спе-
ціальними щодо норми про самоправ-
ство. Наукове тлумачення свідчить, 
що спеціальний характер зазначених 
норм визначається ознаками зовніш-
ньої сторони діяння. Саме ці ознаки 
в такому разі рекомендуються як роз-
межувальні (предмет, ознаки об’єк-
тивної сторони). Щоправда, за цього 
підходу ігнорується те, як особа ста-
виться до вчинюваних нею дій, тобто 
чи реалізує вона будь-яке своє право 
щодо такого майна, чи завідомо не має 
до нього жодного відношення.

Р.Л. Максимович наголошує, що, 
коли тимчасове запозичення транспорт-
ного засобу здійснюється «самовільно, 
при оспорюваності правомірності цих 
дій із боку інших громадян чи юридич-
них осіб і заподіюється значна шкода 
правоохоронюваним інтересам, то це 
підлягає кваліфікації за ст. 356 КК 
України» [11, с. 84–85]. У відповідь на 
це можна справедливо зауважити, що 
будь-який інший злочин, у т. ч. заво-
лодіння транспортним засобом, може 
бути самовільним, оспорюватися і зав-
давати значної шкоди інтересам. Отже, 
об’єктивні ознаки, вказані автором, 
жодним чином не показують різниці 
між самоправством і цим злочином.

В.А. Клименко, як і більшість уче-
них, які досліджували цю проблема-
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тику, під «самовільним учиненням 
будь-яких дій» теж розуміє реалізацію 
винним свого дійсного або гаданого 
права всупереч встановленому зако-
ном порядку. Водночас автор зазначає: 
«Якщо самоправні дії є способом вчи-
нення іншого, більш тяжкого злочину, 
то при кваліфікації скоєного застосо-
вується правило конкуренції загальної 
та спеціальної норм. Наприклад, само-
вільне, без нагальної потреби неза-
конне заволодіння транспортним засо-
бом, скажімо, з метою покататися, – за 
ст. 289, порушення недоторканності 
житла – за ст. 162» [12, с. 561]. Тобто, 
зважаючи на спосіб учинення злочину, 
вчений надає пріоритет спеціальним, 
на його думку, щодо самоправства 
нормам, враховуючи також тяжкість 
злочину.

Погоджуючись із автором із приводу 
твердження щодо ст. 289 КК України, 
на решту його тез слід зауважити таке. 
По-перше, стосовно ст. 162 КК Укра-
їни варто теж враховувати мету діяння. 
Можливі ситуації, коли порушення 
недоторканності житла пов’язане з реа-
лізацією права на це житло, і тоді воно 
може кваліфікуватися як самоправ-
ство. По-друге, вирішення питання 
кваліфікації з акцентом на тяжкість 
злочину є недопустимим. За такого 
розсуду виходить, що коли при конку-
ренції із самоправством норма перед-
бачає більш тяжкий злочин, то вона 
і має застосовуватися. Однак це твер-
дження видається надто категоричним. 
Самоправство є злочином невеликої 
тяжкості, і в такому разі ст. 356 КК 
України взагалі не повинна застосову-
ватися у разі конкуренції з іншими нор-
мами. Навіть ч. 1 ст. 185 КК України 
передбачає злочин середньої тяжкості, 
хоча у багатьох випадках конкурен-
ції суди вирішують питання саме на 
користь ст. 356 КК України.

Є підстави вважати, що всі ці реко-
мендації не сприяють дотриманню 
принципу справедливості у криміналь-
ному праві, оскільки відповідальність 
за нормами, що мають бути застосовані 
відповідно до них, є більш суворою, 

аніж за фактично вчинене самоправ-
ство (злочин невеликої тяжкості). 
З іншого боку, не можна ігнорувати 
той факт, що таке тлумачення закону 
юристами формально не суперечить 
букві закону про кримінальну відпові-
дальність, оскільки кваліфікація діяння 
при конкуренції відбувається за тими 
нормами, де ознаки злочинів є більш 
конкретизованими і прямо вказаними 
в них. Зі змісту ст. 356 КК України 
таких ознак не вбачається.

Таким чином, подолання конкуренції 
розглянутих норм, на відміну від зло-
чинів проти власності, науковці майже 
не розглядають крізь призму ознак 
суб’єктивної сторони самоправства. До 
причин такої ситуації можна віднести 
те, що законодавець у ст. 356 КК Укра-
їни невиправдано оминув увагою ці 
ознаки, а тому авторам наукових праць 
зручніше надавати перевагу тій нормі, 
в якій прямо вказано на ту чи іншу роз-
межувальну ознаку складу злочину.

Однак не можна говорити, що 
вчені взагалі не звертають увагу на 
мету вчинення суспільно небезпеч-
ного діяння у дослідженні питання 
розмежування самоправства з рештою 
злочинів. В іншому реченні цитованої 
праці Р.Л. Максимович зазначає, що 
«тимчасове запозичення транспорт-
ного засобу може кваліфікуватися за 
ст. 289 КК України, оскільки передба-
чений у ній склад злочину може бути 
вчинений із будь-якою метою (з намі-
ром не повертати транспортний засіб 
власникові чи законному володільцю 
або ж із наміром використати його 
для поїздки у певний пункт, а потім 
повернути власникові чи законному 
користувачу)» [11, с. 84]. Дійсно, якщо 
обирати лише з-поміж цих двох цілей 
(повертати і не повертати транспорт-
ний засіб), то жодна з них не впливає 
на кваліфікацію діяння як незаконного 
заволодіння транспортним засобом. 
Однак якщо брати до уваги інші різно-
манітні цілі такого діяння, наприклад, 
коли особа самовільно реалізує дійсне 
право на транспортний засіб, що опи-
нився в чужому володінні, то слід не 
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погодитися з автором у тому, що зло-
чин, передбачений ст. 289 КК України, 
може вчинятися з будь-якою метою.

Пропонований науковцями спо-
сіб подолання конкуренції криміналь-
но-правових норм зі ст. 356 КК Укра-
їни, втім, не позначається на практиці, 
де ситуація абсолютно протилежна. Як 
не дивно, аналіз судових рішень пер-
шої та апеляційної інстанцій засвідчив, 
що помилки, пов’язані з неврахуван-
ням мети як ознаки суб’єктивної сто-
рони самоправства, трапляються саме 
тоді, коли існує конкуренція з нор-
мами про злочини проти власності. 
Наприклад, вироком Приморського 
районного суду Запорізької області від 
14 березня 2017 р. було засуджено Д. 
за вчинення злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, 
вчинена повторно). Цей вирок було 
оскаржено обвинуваченим Д. та його 
захисником із тих підстав, що в його 
діях відсутня ознака таємності, а також 
склад злочину загалом. Апеляційний 
суд Запорізької області у своїй ухвалі 
від 14 листопада 2017 р. частково задо-
вольнив скарги, посилаючись на те, що 
суд першої інстанції не взяв до уваги 
деякі показання потерпілої та свідка. 
Так, за обставинами справи Д. розібрав 
гараж і забрав металевий бак саме на 
підставі прохання своєї співмешканки 
Ш., яка доводиться донькою потерпілій 
Ч. Суд апеляційної інстанції наголосив, 
що такі обставини мають істотне зна-
чення для вирішення справи, оскільки 
впливають на суб’єктивну сторону 
інкримінованого Д. злочину, його відо-
кремлення від ознак такого злочину, як 
самоправство. Як наслідок, вирок було 
скасовано та призначено новий розгляд 
провадження в суді першої інстанції 
[13]. Як бачимо, винний не керувався 
корисливими мотивами, а вважав, що 
має відповідне право, на що й було 
вказано апеляційним судом, який, до 
того ж, зробив акцент на суб’єктивній 
стороні злочину для розмежування із 
самоправством.

Що стосується розмежування 
самоправства з діяннями, не пов’яза-

ними з розкраданням, то тут судова 
практика сформувала спосіб кваліфі-
кації, який ґрунтується саме на оцінці 
суб’єктивного ставлення особи до своїх 
дій. Принаймні, аналіз даних Єдиного 
державного реєстру досудових роз-
слідувань не показав суттєвих пору-
шень. Наприклад, відповідно до вироку 
Фастівського міськрайонного суду 
Київської області від 22 січня 2019 р. 
засуджено О., котрий продав свій авто-
мобіль П. у розстрочку. Останній, 
не виплативши всієї суми за автомо-
біль, продав його Т., не повідомивши 
про незавершений правочин між ним 
та О. У свою чергу, Т. теж через деякий 
час вирішив продати цей автомобіль, 
про що розмістив оголошення в мережі 
Інтернет. Обвинувачений О., права 
якого було порушено фактом невико-
нання правочину з боку П., побачив це 
оголошення та звернувся до Т. із пропо-
зицією купити автомобіль. Зустрівшись 
із ним 25 лютого 2018 р., О., удаючи 
з себе покупця, сів за кермо та поїхав, 
заволодівши автомобілем. Суд квалі-
фікував його дії саме як самоправство 
[14]. Хоча з об’єктивної сторони ці 
дії відповідають ознакам незаконного 
заволодіння транспортним засобом, 
але при оцінці того, з якою метою діяв 
винний, виявляється, що вони містять 
всі ознаки складу самоправства.

Таким чином, можна говорити, що 
практика потребує нових теоретичних 
роз’яснень із приводу застосування 
ст. 356 КК України. Зважаючи на стан 
правозастосування, передусім це стосу-
ється подолання конкуренції зі злочи-
нами проти власності. Теоретичні реко-
мендації теж потребують уточнення 
в частині розмежування зі злочинами 
інших категорій.

У питаннях конкуренції самоправ-
ства зі злочинами проти власності пра-
возастосувачі мають звертати увагу на 
два критерії розмежування. Це мета як 
ознака суб’єктивної сторони злочину, 
а також цивільно-правовий статус пев-
ного майна як предмета злочину.

Для кваліфікації діяння як самоправ-
ства мета має полягати у реалізації осо-
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бою певних прав, причому не обов’яз-
ково своїх, а й прав інших осіб. Якщо 
встановити наявність відповідної мети 
з якихось причин не вбачається за 
можливе або ж є сумніви щодо неї, слід 
звернути увагу на фактичну належ-
ність майна чи на існування спорів 
щодо нього між винним і потерпілим. 
Чуже для винного майно, до якого він 
завідомо не має жодного відношення, 
не може бути предметом самоправ-
ства, а тому в такому разі матиме 
місце злочин проти власності. Якщо 
на спірне майно накладене обмеження, 
може мати місце злочин, передбачений 
ст. 388 КК України (Незаконні дії щодо 
майна, на яке накладено арешт, застав-
леного майна або майна, яке описано 
чи підлягає конфіскації).

Названі критерії поширюються на 
всі злочини проти власності, що тео-
ретично можуть складати конкуренцію 
самоправству, починаючи з крадіжки 
та закінчуючи самовільним зайнят-
тям земельної ділянки та самовільним 
будівництвом. Спосіб учинення остан-
нього, щоправда, може нагадувати 
самоправство, за якого особа реалізує 
дійсне чи уявне право на землю. Тим 
більше, такі випадки іноді реєстру-
ються. Пересвідчитися у цьому можна, 
проаналізувавши дані Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень. У 23 зі 
100 розглянутих вироків дії обвинува-
чених у самоправстві були пов’язані із 
земельними ділянками або майном, що 
на них знаходилося (5 із них – виправ-
дувальні). Наприклад, це переорання 
чужої земельної ділянки, зібрання 
врожаю, знищення об’єктів будівниц-
тва, обмеження доступу до земельної 
ділянки тощо.

Ні в диспозиції ст. 197-1 КК Укра-
їни, ні у ст. 356 КК України не вказано 
на будь-які цілі й мотиви діяння, що 
перешкоджає розмежуванню за цими 
ознаками. Однак звернімо увагу, що, 
наприклад, у ст. 185 КК України (кра-
діжка) теж не вказано на корисливі 
мотиви. Водночас ніщо не заважає нау-
ковцям і практикам вважати крадіжку 
злочином із корисливими мотивами. 

Це, так би мовити, випливає із суті 
правопорушення. У такому разі наука 
керується загальновизнаним правилом, 
згідно з яким ознаки складів злочинів 
можуть не лише бути прямо передба-
ченими кримінально-правовою нормою, 
але й «однозначно випливати із її змі-
сту» [15, с. 52].

Раніше, до внесення ст. 197-1 до 
КК України в 2007 р., відповідні дії 
кваліфікувалися за ст. 356 КК Укра-
їни, що можна було відносити до про-
галин цього Кодексу, оскільки далеко 
завжди самовільне захоплення земель-
ної ділянки та самовільне будівництво 
вчинялися для реалізації своїх дійсних 
чи гаданих прав, а тому не відповідали 
суті самоправства і потребували окре-
мої кваліфікації. Хоча з причин некон-
кретизованості самоправства в законі 
у літературі висловлюються думки, що 
самоправство включає в себе й інші, 
не пов’язані з реалізацією дійсного чи 
гаданого права, дії. Як приклад більш 
конкретизованої норми наводиться 
ст. 186 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення (КУпАП) 
[16, с. 65]. Дійсно, на відміну від 
ст. 356 КК України, у ст. 186 КУпАП 
(самоуправство) вказується на дійсне 
чи уявне право. Проте вбачається, що, 
незважаючи на допущені свого часу 
недоліки криміналізації самоправства, 
не можна поширювати дію ст. 356 КК 
України також на випадки, коли вин-
ний добросовісно не вважає певне 
право або майно своїм. Інакше, врахо-
вуючи розмитий зміст диспозиції цієї 
норми, вона буде позбавлена різниці 
зі всіма іншими нормами про умисні 
злочини. У разі ж зі ст. 197-1 КК 
України ніщо не заважає визнати 
саме мету самоправства розмежуваль-
ною ознакою.

Що стосується розмежування 
самоправства зі злочинами інших 
категорій, то насамперед слід визна-
чити коло цих суміжних злочинів, 
котрі іноді називають спеціальними 
щодо самоправства. До таких можна 
віднести вже згадані злочини, пред-
метом яких є певне рухоме та неру-
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хоме майно (ст. 162, 289 КК Укра-
їни). Крім того, складати конкуренцію 
ст. 356 КК України за об’єктивними 
ознаками відповідних злочинів можуть 
ст. 146, 206, 206-2, 388 КК України. 
Є підстави вважати, що для розмеж-
ування самоправства з цими злочи-
нами достатньо одного критерію, яким 
може виступати мета злочину. Точ-
ніше, вказані злочини можуть учиня-
тися з будь-якою метою, на відміну 
від самоправства, мету якого слід вва-
жати обов’язковою ознакою складу, 
що відрізняє його від інших злочинів. 
З огляду на це склад самоправства 
треба вважати спеціальним щодо скла-
дів інших названих злочинів. У межах 
цієї роботи раціональним буде роз-
глянути спосіб такої кваліфікації на 
основі спеціальної мети на прикладі 
лише кількох злочинів, не звертаю-
чись окремо до кожного з названих.

Так, розглядаючи злочин, перед-
бачений ст. 162 КК України (пору-
шення недоторканності житла), можна 
бачити, що карані за цією статтею дії 
за певних обставин можуть набувати 
самовільного характеру, тобто вчи-
нятися для реалізації свого дійсного 
або гаданого права поза встановле-
ним порядком, а отже, і кваліфікува-
тися як самоправство. Однак лише за 
умови, якщо винний має відповідну 
мету. Щоправда, може виникнути 
питання відсутності значної шкоди, 
що є обов’язковою ознакою самоправ-
ства, якщо жодних збитків порушення 
недоторканності житла не спричинило. 
За такою логікою незаконне проник-
нення до житла з метою реалізації свої 
прав буде все одно кваліфікуватися за 
ст. 162 КК України. Це неправильно, 
оскільки варто пам’ятати, що наслідки 
самоправства за КК України мають 
оцінний характер і можуть включати 
в себе не лише майнову, а й немайнову 
шкоду, наприклад, у виді обмеження 
прав громадян. Порушення недоторкан-
ності житла є водночас і порушенням 
конституційного права людини, а отже, 
такий наслідок варто визнавати обме-
женням прав, тобто значною шкодою, 

про яку йдеться в нормі про самоправ-
ство, на що вже звертали увагу окремі 
вчені [17, с. 728]. Завідомо необґрунто-
вані претензії винного на житло мають 
виключати склад самоправства.

Із приводу ознак суб’єктивної сто-
рони складу порушення недоторканно-
сті житла існують різні думки. І.О. Зін-
ченко вважає, що з’ясування мотивів 
дозволяє відмежувати злочин, передба-
чений ст. 162 КК України від самоправ-
ства. У свою чергу, І.І. Присяжнюк не 
погоджується із пропозиціями вчених 
про розмежування злочинів, передбаче-
них ст. 356 та 162 КК України на основі 
мотиву. В обґрунтування автор також 
наводить аргументи В.О. Навроцького 
щодо того, що слугувати розмежуванню 
можуть лише конститутивні ознаки 
злочинів [18, с. 224]. Мотив не є кон-
ститутивною ознакою в складах обох 
злочинів, а тому слід погодитися, що 
він не впливає на кваліфікацію. Водно-
час мета теж не визнається такою озна-
кою на науковому рівні, але численні 
приклади з судової практики вказують, 
що вона випливає зі змісту ст. 356 КК 
України і враховується при кваліфіка-
ції. За своєю сутністю самоправство 
є реалізацією своїх прав у протиправ-
ний спосіб. Самоправні дії можуть від-
творювати ознаки об’єктивної сторони, 
у т. ч. такого злочину, як порушення 
недоторканності житла. Якщо ж звер-
нутися до ознак суб’єктивної сторони, 
то і в цьому разі конкуренцію належить 
вирішувати на користь самоправства, 
якщо є відповідна мета злочинного 
посягання, характерна для остан-
нього. У решті випадків кваліфікація за 
ст. 356 КК України виключається.

Кілька слів треба також сказати про 
ст. 355 КК України (примушування 
до виконання чи невиконання цивіль-
но-правових зобов’язань), до порів-
няння якої з нормою про самоправство 
часто звертаються вчені, вивчаючи 
питання кваліфікації цього діяння [19; 
20, с. 186–187; 21, с. 15]. Мета вчи-
нення цих двох злочинів, тобто реаліза-
ція певних прав та інтересів, фактично 
збігається. Водночас у ч. 1 цієї статті 
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відсутня вказівка на наслідки, що знімає 
питання конкуренції зі ст. 356. Стосовно 
ч. 2 і 3 ст. 355 КК України, які передба-
чають суспільно небезпечні наслідки, то 
тут дійсно може виникати конкуренція 
зі ст. 356, оскільки ні за метою, ні за 
наслідками жоден склад не виділяється. 
Проте звернімо увагу на діяння у складі 
примушування до виконання чи невико-
нання цивільно-правових зобов’язань, 
яке робить ці норми спеціальними щодо 
ст. 356 КК України, а отже, такими, які 
підлягають застосуванню. Тобто зага-
лом ст. 355 КК України є спеціальною 
щодо ст. 356 КК України.

Підсумовуючи зазначене, слід наго-
лосити, що основним критерієм для 
розмежування самоправства із суміж-
ними злочинами слід вважати мету, 
яка полягає в реалізації особою свого 
дійсного чи гаданого права. Поєднання 
такої мети із протиправними посяган-
нями фактично означатиме намагання 
відновити чи захистити своє право, яке 
може бути як таким, що реально існує, 
так і уявним (гаданим). Якщо ж право 
завідомо для особи їй не належить, 
має місце склад іншого злочину. Закрі-
плення цієї мети в тексті ст. 356 КК 
України посприяло уникненню помилок 
на практиці та подоланню конкуренції 
із суміжними злочинами. Також нале-
жить визнати, що стосовно більшості 
з конкуруючих норм ця стаття є спеці-
альною за ознакою мети, яка випливає 
з її змісту. Виняток становить лише 
ст. 355 КК України, яка є спеціальною 
вже до ст. 356 КК України.

У статті розглянуто питання 
кримінально-правової кваліфікації 
протиправної реалізації особою сво-
їх прав, яка здійснюється, зокрема, 
за ст. 356 Кримінального кодексу 
України (самоправство). Важливим 
у процесі кваліфікації цього діян-
ня є подолання конкуренції норм. 
Виявлено, що на практиці можуть 
поставати питання конкуренції цієї 
статті як із нормами про злочини 
проти власності, що трапляється 
досить часто, так і з нормами про 

злочини інших категорій, визначено 
їх коло. З урахуванням того, що зга-
дана стаття чітко не конкретизує 
ознаки складу цього злочину, запро-
поновано керуватися тими ознака-
ми, що випливають зі змісту цієї 
норми. Так, у теорії кримінально-
го права самоправство пов’язують 
із протиправною реалізацією саме 
дійсних або гаданих (уявних) прав 
особи. З’ясовано, що до уваги слід 
брати не фактичну наявність таких 
прав, а саме факт усвідомлення осо-
бою їх наявності. Це дозволяє визна-
читися, що суспільно небезпечні дії у 
складі самоправства дій неможливі 
без відповідного суб’єктивного став-
лення до вчинюваного діяння та до 
бажаних наслідків у виді значної 
шкоди інтересам громадянина, дер-
жавним чи громадським інтересам 
або інтересам власника. Встанов-
лено, що важливою ознакою суб’єк-
тивної сторони самоправства, яка 
слугує правильній кримінально-пра-
вовій кваліфікації та подоланню 
конкуренції, є мета. Вона виража-
ється у реалізації свого дійсного або 
гаданого права у спосіб, що супере-
чить закону. Відсутність у чинному 
Кримінальному кодексі України чіт-
кої нормативної визначеності щодо 
ознак самоправства позначається 
і на практиці. Переважно помил-
кова кваліфікація трапляється у 
випадках, коли самовільні дії мають 
майновий характер і за своїми 
об’єктивними ознаками нагадують 
корисливі злочини проти власності, 
що є більш поширеними в Україні, 
аніж самоправство. Відповідно, вони 
кваліфікуються за нормами розділу 
VI Кримінального кодексу України. 
Аналіз наукової літератури дав змо-
гу пересвідчитися, що рекомендації 
з приводу кваліфікації цього діяння 
теж не завжди правильні. Ігнору-
вання ознак суб’єктивної сторони 
складу самоправства разом із недо-
ліками кримінального законодавства 
призводить до хибного висновку про 
загальний характер ст. 356 щодо 
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інших конкуруючих норм. Встанов-
лено, що це твердження справедли-
ве лише щодо ст. 355 Кримінального 
кодексу України.

Ключові слова: самоправство, ква-
ліфікація, конкуренція норм, право, ін-
терес.

Pylypenko I. Criminal-legal 
qualification of the illegal realization 
of own interests

The article deals with the issue of 
the criminal legal qualification of the 
unlawful realization by a person of his 
rights, which is exercised, in particular, 
under Art. 356 of the Criminal Code of 
Ukraine (Arbitrariness). Overcoming 
the competition of norms is important 
in the process of qualifying this action. 
It is revealed that in practice the issues 
of competition of this article can be 
raised both with the articles on crimes 
against property, which happens quite 
often, and with the articles on crimes 
of other categories. Their circle is 
defined in this work. Given that the 
said article does not clearly specify the 
features of the crime, it is proposed to 
be guided by those features that follow 
from the content of this legislative rule. 
For example, in the theory of criminal 
law, arbitrariness is associated with 
the unlawful realization of the actual 
or supposed (imaginary) rights of 
a person. It has been found that it is 
not the existence of such rights that 
should be taken into account, but 
the fact that the person is aware of 
this rights. This makes it possible to 
determine that such socially dangerous 
activity as arbitrariness is impossible 
without proper subjective treatment of 
the actions and desirable consequences 
in the form of significant harm to the 
interests of the citizen, the state or the 
public or the interests of the owner. 
It is established that an important 
feature of the subjective side of 
arbitrariness, which serves the correct 
criminal qualification and overcoming 
competition, is the purpose. It expresses 
itself in the exercise of one’s right or 

right in a manner contrary to law. The 
lack of a clear normative definition 
in the current Criminal Code of 
Ukraine on the signs of arbitrariness 
is also reflected in practice. Preferably, 
mistakes in qualification are made 
when arbitrariness is property-like 
and, by their objective features, 
resemble property crimes that are more 
common in Ukraine than arbitrariness. 
Accordingly, they qualify under the 
provisions of Section VI of the Criminal 
Code of Ukraine. The analysis of the 
scientific literature has confirmed 
that the recommendations for the 
qualification of this action are not 
always correct. Ignoring the features 
of the subjective side of arbitrariness, 
together with the shortcomings of the 
criminal law leads to a false conclusion 
about the general nature of Art. 356 
relative to other competing articles. 
It is established that this statement is 
true only with respect to Art. 355 of the 
Criminal Code of Ukraine.

Key words: arbitrariness, qualification, 
competition of norms, law, interest.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ  
ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ 

(ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ

Ефективність розгляду справ про 
зловживання монопольним (доміну-
ючим) становищем та об’єктивність 
прийнятого рішення безпосередньо 
залежать від чіткого дотримання всіх 
процесуальних правил.

Процесуальні норми безпосередньо 
регулюють порядок розгляду справ 
і є важливим складником конкурент-
ного законодавства України. Вони охо-
плюють взаємини всіх учасників про-
цесу – заявника, відповідача, третіх 
осіб та органу Антимонопольного комі-
тету України (далі – АМКУ). Обґрун-
тованість процесуальних норм забез-
печує ефективний захист не тільки 
правил конкуренції, а й інтересів сто-
рін у ході розгляду заяв або справ про 
порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції [1, с. 77].

Процесуальні норми законодавства 
про захист економічної конкуренції 
зосереджені в розділі VII «Розгляд 
справ про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції» 
Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», Правилах розгляду 
заяв і справ про порушення законо-
давства про захист економічної конку-
ренції, затверджених Розпорядженням 
АМКУ від 19.04.1994 № 5, і Поло-
женні про порядок проведення пере-
вірок дотримання законодавства про 
захист економічної конкуренції, затвер-
дженому Розпорядженням АМКУ від 
25.12.2001№ 182-р тощо.

Загалом дослідженням проблем роз-
гляду справ про зловживання моно-

польним (домінуючим) становищем 
займалися як вітчизняні, так і зару-
біжні науковці: С. Валітов, Ю. Журик, 
О. Безух, Є. Борзило й інші. Разом із 
тим додаткового вивчення потребують 
процесуальні особливості розгляду 
справ про зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем.

Метою статті є дослідження 
основних етапів і висвітлення процесу-
альних питань під час розгляду справ 
про зловживання монопольним (домі-
нуючим) становищем.

Розгляд АМКУ справ про зловжи-
вання монопольним (домінуючим) ста-
новищем складається з декількох ета-
пів. Так, Ю. Журик виділяє такі стадії 
розгляду справ (при цьому наголошує, 
що вони стосуються лише правопору-
шень законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції):

– подання та розгляд заяви;
– порушення справи;
– службове розслідування у справі;
– розгляд справи;
– прийняття рішення у справі;
– оскарження рішень у справі;
– виконання рішень і контроль за 

виконанням рішень у справі;
– перегляд рішень у справі 

[4, с. 81–82].
Безпосередньо аналізуючи процес 

розгляду справ на практиці, можемо 
виокремити такі процесуальні дії.

Згідно зі статтею 35 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конку-
ренції», розгляд справ про порушення 
законодавства про захист економічної 
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конкуренції починається з прийняттям 
розпорядження про початок розгляду 
справи [5]. Але варто зазначити, що 
прийняттю розпорядження про початок 
розгляду справи передує така процесу-
альна дія, як розгляд заяви.

Заяви про ознаки порушень кон-
курентного законодавства у справах, 
підвідомчих адміністративній колегії 
територіального відділення АМКУ, 
подаються у відділення за місцем учи-
нення порушення, або за місцем пере-
бування відповідача, або за місцем 
настання наслідків порушення.

Заяви про порушення в інших спра-
вах подаються в АМКУ.

До заяви додаються матеріали, наявні 
в заявника, якими заявник обґрунтовує 
свої вимоги.

Заява про порушення конкурент-
ного законодавства розглядається 
протягом тридцяти календарних днів, 
а в разі потреби отримання додаткової 
інформації, яка не може бути надана 
заявником, термін розгляду заяви може 
бути подовжений державним уповнова-
женим, головою відділення на шістде-
сят календарних днів, про що письмово 
повідомляється заявникові.

Якщо стосовно відповідача, зазна-
ченого в заяві, уже відкрито справу 
за вказаними в заяві ознаками пору-
шення, заява може бути приєднана до 
цієї справи, про що письмово повідом-
ляється заявникові.

Установивши, що заява подана без 
дотримання зазначених вимог і це 
перешкоджає розгляду заяви, держав-
ний уповноважений, голова відділення 
залишає заяву без руху, про що пись-
мово повідомляє заявнику й надає йому 
термін для усунення недоліків.

Наприклад, мешканці будинку 
звернулися у відділення із заявою, 
що тепломережа надає їм неякісні 
послуги, температурний режим у квар-
тирах не відповідає нормам, тому про-
сять зобов’язати тепломережу зробити 
перерахунок і притягти її до відпові-
дальності. Проте при цьому заявники 
не додали до заяви жодного документа, 
що підтверджує факт надання неякіс-

них послуг централізованого теплопо-
стачання як з боку тепломережі, так 
і з боку житлово-експлуатаційної орга-
нізації. Такими документами є копії 
заяв, надіслані в житлово-експлуа-
таційну організацію й тепломережу, 
з проханням направити представників 
для встановлення причини надання 
неякісних послуг, з відмітками про їх 
реєстрацію в комунальних службах 
і відповіді на них; копії актів-претен-
зій, складені й підписані мешканцями 
будинку, з відміткою про реєстрацію 
в комунальних службах, у яких зафік-
сована температура всередині кожної 
кімнати, період, протягом якого надава-
лися неякісні послуги; копії документів 
(квитанції), що підтверджують оплату 
за надані неякісні послуги.

У цьому разі відділення залишає 
заяву без руху.

Потрібно враховувати, що час зали-
шення заяви без руху не зараховується 
в строк розгляду заяви. У разі невико-
нання зазначених вимог у встановле-
ний строк заява може бути залишена 
без розгляду, про що письмово повідом-
ляється заявнику. Якщо заявник відмо-
вився від заяви, вона залишається без 
розгляду, що не є перешкодою для про-
довження АМКУ дослідження з питань, 
порушених у заяві [2, с. 170–171].

Практика розгляду антимонополь-
ними органами заяв про порушення 
законодавства про захист економічної 
конкуренції свідчить про те, що найчас-
тіше підставою для залишення заяви 
без руху є відсутність викладу обста-
вин, якими заявник обґрунтовує свої 
вимоги. Така ситуація може бути наслід-
ком незрозумілого викладу або неодно-
значного формулювання Правил. Іноді 
в разі залишення заяви без руху вимоги 
антимонопольних органів щодо усу-
нення недоліків заяви й вимоги надати 
ту або іншу інформацію розцінюються 
заявниками як перекладення антимоно-
польними органами на заявників своїх 
обов’язків щодо забезпечення дока-
зів. У цьому випадку наслідком цього 
може бути витребування інформації, 
відсутність якої, на думку заявника, не 
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укладається в поняття обставин, якими 
заявник обґрунтовує свої вимоги. Заяв-
никові необхідно, одного боку, повідом-
ляти, як саме відсутність тієї або іншої 
інформації перешкоджає об’єктивному 
розгляду заяви, а з іншого – уточнити, 
яку саме інформацію повинні містити 
обставини, що обґрунтовують вимоги 
заявника [1, с. 77].

У разі відсутності ознак порушення 
законодавства про захист економічної 
конкуренції державний уповноваже-
ний, голова територіального відділення 
АМКУ відмовляють у розгляді справи, 
про що в письмовій формі повідомля-
ють заявника. 

Отже, ми бачимо, що, згідно із зако-
ном, розгляд справ про порушення 
законодавства про захист економічної 
конкуренції починається з прийняття 
розпорядження про початок розгляду 
справи. Але варто підкреслити, що цьому 
розпорядженню передує низка інших 
процесуальних дії. Наприклад, за зая-
вою суб’єкта господарювання про пору-
шення його прав голова територіального 
відділення АМКУ затверджує план роз-
гляду заяви, де вказуються строк і дії, 
які потрібно здійснити. Направляється 
запит інформації до вказаного в заяві 
відповідача. Після дослідження матері-
алів, зібраних під час розгляду заяви, 
готується подання про початок розгляду 
справи про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції. 
Також за результатами розгляду заяви 
направляється відповідь заявникові. 

Наступним етапом є засідання адмі-
ністративної колегії територіального 
відділення АМКУ, на якому розгляда-
ється проект розпорядження про поча-
ток розгляду справи. Після його затвер-
дження направляється лист заявнику 
з інформацією про прийняте рішення. 
Підписується службове доручення про 
збирання та аналіз доказів і затверджу-
ється план розгляду справи. 

Варто підкреслити, що під час роз-
гляду справи орган АМКУ, що уповно-
важений приймати рішення в цій справі, 
має право надавати відповідачу рекомен-
дації. У разі виконання відповідачем таких 

рекомендацій і за відсутності обставин, 
передбачених частиною 3 статті 46 ука-
заного Закону, уповноважений орган 
АМКУ приймає рішення про закриття 
провадження у справі.

Якщо під час справи виникли під-
стави змінити кваліфікацію дій відпо-
відача, орган АМКУ повинен прийняти 
нове розпорядження про початок роз-
гляду справи за відповідними ознаками 
порушення. У такому разі розгляд 
справи, розпочатої згідно з попереднім 
розпорядженням, підлягає закриттю 
через недоведення органом АМКУ вчи-
нення порушення за відповідною квалі-
фікацією.

Якщо встановлено, що як відповідач 
до участі в справі повинна бути залучена 
інша особа, органами АМКУ прийма-
ється розпорядження про заміну відпові-
дача або про залучення до участі у справі 
співвідповідачів, про що повідомляються 
особи, які беруть участь у справі. 

За результатами збирання й ана-
лізу доказів у справі уповноваженими 
особами АМКУ складається подання 
з попередніми висновками, яке вино-
ситься на розгляд адміністративної 
колегії АМКУ. 

Копії подання з попередніми виснов-
ками надсилаються сторонам і третім 
особам.

За результатами розгляду справи 
в разі доведення вчинення правопору-
шення проводиться засідання адміні-
стративної колегії АМКУ, де прийма-
ється рішення по суті (про порушення 
законодавства про захист економічної 
конкуренції та накладення штрафу). 

Перед тим, як прийняти рішення по 
суті, сторонам процесу повідомляється 
час і місце проведення засідання адмін-
колегії, на якій вони можуть висловлю-
вати свої міркування. Після винесення 
рішення його копії направляються 
учасникам справи. 

Відповідач може погоджуватися 
з рішенням, тоді він підтверджує вико-
нання постанови (наприклад, квитанція 
про сплату штрафу), а може й запере-
чувати, у такому разі справа направля-
ється до суду. 
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Важливим складником розгляду 
справ про захист економічної конку-
ренції є виконання рішення АМКУ. 

Кожне рішення антимонополь-
них органів України має бути вико-
нано в установленому законодавством 
порядку, тобто реалізоване для досяг-
нення тієї мети, про яку дбала зацікав-
лена сторона, суб’єкт господарювання, 
коли зверталася за захистом своїх прав 
та інтересів до антимонопольних орга-
нів. В іншому випадку звернення до 
антимонопольних органів виявилося б 
непотрібним і недоцільним [4, с. 111].

Рішення, розпорядження органів 
АМКУ, голів його територіальних відді-
лень надається для виконання шляхом 
надсилання або вручення під розписку 
чи доведення до відома в інший спосіб.

Останнім процесуальним моментом 
у справі є представлення службової 
записки про передачу матеріалів до 
архіву. 

Однією з гарантій захисту прав 
суб’єктів господарювання від мож-
ливого свавілля діяльності органів 
АМКУ є можливість перевірки рішень 
у справах.

Так, рішення, прийняті адміністра-
тивною колегією територіального від-
ділення АМКУ, можуть бути переві-
рені Комітетом чи адміністративною 
колегією Комітету за заявою осіб, які 
брали участь у справі, або за влас-
ною ініціативою на підставі подання 
державного уповноваженого Комі-
тету про перевірку рішення. Рішення, 
прийняті державним уповноваженим, 
адміністративною колегією Комітету, 
можуть бути перевірені Комітетом за 
заявою осіб, які брали участь у справі, 
або за власною ініціативою на підставі 
подання голови Комітету про пере-
вірку рішення.

Оскарження рішень антимонопольних 
органів передбачено статтею 60 Закону 
України «Про захист економічної конку-
ренції». Заявник, відповідач, третя особа 
мають право оскаржити рішення органів 
АМКУ повністю або частково до госпо-
дарського суду у двомісячний строк із 
дня одержання рішення.

Важливою особливістю є те, що 
прийняття господарським судом до роз-
гляду заяви про визнання недійсним 
рішення органу АМКУ не зупиняє його 
виконання, а в разі наявності достатніх 
підстав господарський суд може зупи-
нити дію рішення органу АМКУ.

Варто відмітити, що, наприклад, 
у законодавстві ЄС позов може бути 
подано лише на ті рішення, які мають 
юридично зобов’язуюче значення, 
а в законодавстві України під дію вище-
наведеної статті 60 потрапляють і ті 
рішення, з яких антимонопольні органи 
розпочинають процедуру розслідування, 
тобто розпорядження про початок роз-
гляду справи про порушення законодав-
ства про захист економічної конкурен-
ції. У цьому випадку заявник може бути 
позбавлений права на захист в антимо-
нопольних органах [3, с. 204].

Це свідчить про загальну проблему 
розмежування компетенції між судо-
вими та антимонопольними органами.

На думку С. Валітова, судовий кон-
троль загалом може стосуватися оці-
нювання доказів, фактів, дотримання 
процесуальних гарантій розслідування 
у справах, правової оцінки змісту 
рішень. В ЄС цей підхід закладений 
у пункті 2 статті 230 Договору про 
Європейський Союз. Практика розгляду 
справ про захист економічної конкурен-
ції свідчить, що найбільш часто при-
чинами для скасування рішень Комісії 
є процесуальні порушення, ігнорування 
прав відповідача. Отже, у цьому напрямі 
здійснюється розширений судовий кон-
троль [3, с. 204].

З іншого боку, існують певні 
питання, які пов’язані з рішеннями 
конкурентних органів і не можуть пов-
ністю контролюватися судами. Ідеться 
про оцінювання складних економічних 
понять, фактів, коли суддя не має жод-
них підстав уважати, що його рішення 
краще, ніж рішення спеціалізованого 
державного органу [3, с. 205].

До таких складних економічних 
понять, наприклад, належить визна-
чення монопольного становища суб’єк-
тів господарювання, стану конкуренції 
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на ринку. Оцінювання цих понять не 
може бути забезпечено тільки правиль-
ним застосуванням методик, для цього 
потрібно ще й економічна освіта зі 
спеціальною підготовкою, яка дається 
в конкурентних відомствах.

На практиці неодноразово виникали 
ситуації, коли господарський суд уда-
вався до самостійних досліджень ринків 
товарів, у тому числі товарних і терито-
ріальних меж ринків, питань формування 
цін на ринках товарів тощо, перебравши 
на себе не притаманні суду й не зара-
ховані до його повноважень функції, які 
здійснюються виключно органами АМКУ. 

У зв’язку з цим Вищий господар-
ський суд України в порядку інформації 
та для врахування в розгляді справ розі-
слав господарським судам оглядовий 
лист, згідно з яким господарські суди 
у вирішенні спору не повинні здійс-
нювати дослідження ринків товарів, 
у тому числі товарні й територіальні 
межі ринку, питання формування цін на 
ринках товарів тощо, визначати влас-
ними силами монопольне (домінуюче) 
становище суб’єктів господарювання на 
ринку, оскільки відповідні функції здій-
снюються виключно органами АМКУ.

Отже, згідно із законодавством про 
захист економічної конкуренції, процесу-
ально розгляд справи АМКУ про злов-
живання монопольним (домінуючим) 
становищем розпочинається з прийняття 
розпорядження про початок розгляду 
справи, а закінчується з прийняттям 
рішення по суті. Але як свідчить прак-
тика, прийняттю розпорядження про роз-
гляд справи передує така процесуальна 
дія, як розгляд заяви й затвердження від-
повідного плану розгляду справи, закін-
чується непросто прийняттям рішення 
по суті справи, а виконанням прийня-
того рішення. У подальшому матеріали 
справи направляються до архіву.

Процес розгляду справи завжди 
супроводжується утвердженням проце-
суальних документів, які засвідчують 
про перехід від одного етапу до іншого. 
Кожна стадія має свою специфіку й від-
мінності, зміст яких залежать від різ-
них факторів. 

У статті досліджуються деякі 
процесуальні питання, які пов’язані 
з діяльністю органів АМКУ під час 
розгляду справ про захист економіч-
ної конкуренції. 

На прикладі одного з найбільш 
поширених видів порушення законо-
давства про захист економічної кон-
куренції, а саме зловживання моно-
польним (домінуючим) становищем 
на ринку, розглянуто порядок дій 
органів АМКУ під час розгляду справ 
про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції. 

Установлено, що, згідно із Зако-
ном України «Про захист еконо-
мічної конкуренції», розгляд справ 
про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції почи-
нається з прийняття розпоряджен-
ня про початок розгляду справи. Але, 
як свідчить практика, прийняттю 
розпорядження про початок розгля-
ду справи передує така процесуаль-
на дія, як розгляд заяви. 

На цьому етапі визначається 
обґрунтованість претензій заявника 
щодо порушення його інтересів, роз-
глядаються матеріали, наявні в заяв-
ника, якими він підтверджує свої вимо-
ги, вирішується питання наступних 
дій – залишення заяви без руху чи при-
йняття рішення про розгляд справи.

У статті наведено приклади відмо-
ви в порушенні відкриття справи, як 
правило, через відсутність достат-
ньої доказової бази з боку заявника. 
Установлено, що навіть за умови від-
мови в прийнятті заяви органи АМКУ 
можуть за власною ініціативою пере-
вірити наявність правопорушень у 
діях суб’єкта господарювання. 

Наступним етапом є рішення 
адміністративної колегії АМКУ 
про порушення справи, проводиться 
збирання й аналіз доказів у справі, 
за результатом чого складається 
подання з попередніми висновками. 

За результатами розгляду спра-
ви у разі доведення вчинення право-
порушення приймається рішення по 
суті, яке може бути оскаржено від-
повідно до законодавства.
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Важливим етапом є забезпечення 
виконання рішення АМКУ, оскільки 
за умови неможливості виконувати 
рішення Комітету сам процес розгляду 
справи втрачає будь-яку доцільність. 

З’ясовано, що однією з гарантій 
захисту прав від можливого свавілля 
діяльності органів АМКУ є можли-
вість перевірки рішень у справах.

Завершується процес розгляду спра-
ви направленням матеріалів до архіву.

Ключові слова: захист економічної 
конкуренції, зловживання монопольним 
становищем, розгляд справи, Антимо-
нопольний комітет, процесуальні дії. 

Hrudnytskyi V. Procedural issues 
of case consideration about the abuse 
of a monopoly (dominant) position

This article explores some of the 
procedural issues involved in the work 
of the AMCU bodies in dealing with 
economic competition.

On the example of one of the most 
common types of violation of the 
legislation on protection of economic 
competition, namely, abuse of monopoly 
(dominant) position in the market, the 
procedure of actions of the bodies of the 
Antimonopoly Committee of Ukraine in 
considering cases of violation of the 
legislation on protection of economic 
competition was considered.

It was found that, in accordance 
with the Law of Ukraine “On Protection 
of Economic Competition”, the 
consideration of cases of violation of 
the legislation on protection of economic 
competition begins with the adoption of 
an order to begin the consideration of 
the case. But, as practice shows, the 
adoption of an order to commence a case 
is preceded by such a procedural action 
as the consideration of the application.

At this stage, the validity of the 
claimant's claim for violation of his 
interests is determined, the materials 
available to the claimant, which he 
confirms his claims, are considered, 
the issue of the following actions is 
resolved – leaving the application 
without motion or deciding on the case.

The article provides examples of 
denials of initiation, as a rule, due to the 
lack of sufficient evidence on the part 
of the applicant. It has been established 
that, even if the application is refused, 
the AMCU authorities may, on their 
own initiative, check the existence of 
offenses in the activities of the entity.

The next stage is the decision of the 
Administrative Board of the AMCU on 
initiation of the case, the gathering 
and analysis of the evidence in the 
case, resulting in the submission of 
preliminary findings.

As a result of the consideration of 
the case, upon proving the commission 
of the offense, a decision is made on 
the merits, which may be appealed in 
accordance with the law.

An important step is to ensure the 
enforcement of the decision of the AMCU, 
since, if it is impossible to execute the 
decision of the Committee, the case review 
process itself loses any expediency.

It is established that one of the 
guarantees of protection of rights 
against the possible arbitrariness of 
the activities of the AMCU bodies is 
the ability to review decisions in cases.

The process of reviewing the case 
by submitting materials to the archive 
is completed.

Key words: protection of economic 
competition, abuse of monopoly position, 
consideration of the case, Antimonopoly 
Committee, procedural actions. 
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КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ТРЕНДІВ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Осмислення феномену глобалізації 
вбачається можливим за допомогою 
методологічного інструментарію теорії 
та філософії (до поч. ХХ ст. – енци-
клопедії) права, оскільки онтологічний 
масштаб глобалізації і права співвідно-
сяться як частина й ціле, а правового 
виміру глобалізації та права – як рів-
нозначні системи конструктів світо-
гляду людства. У юридичній науці гло-
балізація потребує перегляду багатьох 
усталених теоретичних конструкцій. 
Однак власне теорія як найвища форма 
розуміння і відображення правової 
реальності виникає набагато пізніше. 
Будь-яка теорія як система понять, 
суджень, концепцій набуває статусу 
науки тільки тоді, коли піднімається 
до усвідомлення сутності явищ і зако-
номірностей їхнього буття [1, с. 118]. 
Пізнання юридичної науки концентру-
ється на природі людини та створеного 
нею права. Отримання й застосування 
достовірних знань про ці явища є спо-
собом забезпечення стійкого поступу 
духовності людей – єдиної прийнятної 
основи елімінації корупційних інтенцій, 
практик із правових відносин. Цей спо-
сіб універсально ефективний для попе-
редження корупції в усіх країнах.

Мета статті – розкрити компоненти 
структури глобалізаційних трендів 
антикорупційних перетворень публіч-
ного права у відкритому суспільстві.

Відображення порушеної проблема-
тики у правовій доктрині зустрічаємо 
у численних працях О.М. Братусєвої, 

де розкрито правові культури в умовах 
глобалізації, А.В. Бухарєва – теорети-
ко-правові аспекти організаційно-управ-
лінської діяльності із профілак-
тики корупції в районних судах РФ; 
С.Ю. Зайцева – моделі взаємодії тран-
снаціональних корпорацій і сучасної 
держави; М.М. Марченка – тенден-
ції розвитку Європейського Союзу 
та його правової системи, Ю.М. Оборо-
това – загальнотеоретичні аспекти тра-
дицій і новацій у правовому розвитку, 
О.О. Сидоренко – сучасні тенденції 
розвитку правової системи України 
в умовах глобалізації, І.В. Яковюк – 
правові основи європейської інтеграції 
та її вплив на державно-правовий роз-
виток України, В.В. Янкова – теорети-
ко-методологічний аналіз глобалізації 
у сфері публічного права; В.А. Суха-
нова – міжнародне співробітництво 
в боротьбі з корупцією в органах влади.

Сучасне поглиблення глобальних 
проблем супроводжується тенден-
цією посилення конвергенції правових 
стандартів різних націй, під час якого 
виникають можливості віднайти нові 
рішення для усталеного соціального 
прогресу й елімінації перешкод для 
нього. Йдеться про стирання відмін-
ностей між міжнародним і національ-
ним правом, приватним і публічним, 
м’яким і жорстким. Сучасні тенденції 
розвитку права роблять вельми про-
блематичним протиставлення в рамках 
західної правової традиції двох правових 
сімей – англосаксонської (загального 
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права) і романо-германської (континен-
тальної). Інтеграційні процеси ведуть 
до їх поступової конвергенції [1, с. 406, 
411]. Природно-правовий підхід орієнтує 
на необхідність врахування властивих 
людині від моменту народження яко-
стей, які потрібно розвивати, зокрема 
через мережу інститутів соціалізації 
та за допомогою законодавчих норм. 
Організаційно-правова система сти-
мулювання людських чеснот зумовлює 
формування психологічно сильних гро-
мадян. Їхні спільноти становлять ядро 
нації та міць держави, мультиплікацій-
ний ефект від соціальної активності 
яких оздоровлює відносини усього насе-
лення та на міжнаціональному рівні, де 
юридично розвинена комунікація наро-
дів (націй) означає спершу стагнацію 
(лат. stagno – роблю нерухомим, зупи-
няю; stagnum – стояча вода), а потім 
вирішення проблем, які торкаються усіх 
на Землі. Вчені відзначають, зокрема, 
що подолання корупції має психологіч-
ний аспект, адже посадову особу, котра 
характеризується низьким рівнем пра-
вової свідомості (правовим нігілізмом), 
відсутністю чіткої ідеології держав-
ної служби, ігноруванням моральних 
принципів, легше схилити до вчинення 
корупційних діянь [2, с. 17].

Слово «тренд» використовується 
в українській мові внаслідок транскри-
бування англійського слова «trend», 
яким позначаємо тенденцію як явище. 
Тенденція (тренд, мейнстрім) є змі-
нами, перетвореннями когось чи чогось, 
зумовленими природою міжнаціональ-
них, глобальних комунікацій і взаємодії 
змін в антикорупційних трансформаціях 
публічного права. Ті з них, які суттєво 
впливають на правові механізми проти-
дії корупції, номінуємо словами «голов-
ний», «основний» тощо. Мегатрендом 
вважається основний напрямок рухів, 
що визначають обличчя і суть нашого 
суспільства [3, с. 9], у т. ч. у межах 
порушеної нами проблеми.

Корупційні відносини виникають 
завжди, коли люди на публічній посаді 
керуються приватним інтересом всу-
переч інтересу публічному. Із визна-

чень поняття корупції виявляється, 
що це прагнення наживи, споживання, 
отримання матеріального, а не духов-
но-культурного розвитку. Відповідно, 
тенденцією вважаємо посилення 
роботи урядів у напрямі застосування 
суворіших заходів для забезпечення 
виконання вимог законодавства / нор-
мативно-правових актів, якщо чинна 
тактика виявляється неефективним 
інструментом врегулювання дефіциту 
матеріальних та інших ресурсів. Однією 
з ключових характеристик, типових 
для провідних урядів у майбутньому, 
стає нормативно-правова база, проду-
мана, необхідна, достатня і здатна задо-
вольняти потреби людей [4, с. 44, 60]. 
Це важливо й для України, публічна 
влада якої повинна сприяти побудові 
миролюбного та відкритого суспільства 
в інтересах сталого розвитку, забезпе-
чення доступу до правосуддя для всіх 
і створення ефективних, підзвітних 
і заснованих на широкій участі інсти-
туцій на всіх рівнях (пп. 16 п. 2) [5]. 
У судовій і правоохоронній сферах під-
силюються вимоги до незалежності, 
етики та інших параметрів доброчесно-
сті під час протидії корупції, збільшу-
ється кількість органів із розслідування 
корупційних злочинів і відшкодування 
завданих країні збитків. Активізується 
робота з повернення грошей, які за 
межами власної країни були накопи-
чені корупціонерами на банківських 
рахунках, вкладені у нерухомість чи 
інші цінні активи. Це напрям досудо-
вого розслідування, що став одним із 
головних для Інтерполу та Європолу.

Як міжурядова організація 194 кра-
їн-членів Інтерпол уособлює глобальні 
зусилля націй чіз перетворення світу 
на більш безпечний, який викорінює 
далекосяжні наслідки корупції, що під-
ривають політичну, соціальну й еконо-
мічну стабільність і загрожують безпеці 
суспільства загалом. Зокрема, корупція 
створює благодатний ґрунт для орга-
нізованої злочинної діяльності, навіть 
тероризму, оскільки злочинці допома-
гають у своїй протизаконній діяльно-
сті співучастю корумпованих держав-
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них чиновників. За підсумками 86-ї 
сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу 
26–29 вересня 2017 р. (м. Пекін) серед 
основних цілей правоохоронної діяль-
ності та складників глобальної безпеки 
було визначено сприяння глобальній 
доброчесності («global integrity») через 
забезпечення належного управління 
та верховенства права; підвищення 
кваліфікації слідчих, експертів та інших 
осіб, котрі залучаються до розсліду-
вання корупційних злочинів; сприяння 
культурі доброчесності та нетерпи-
мості до корупції; побудову механізмів 
підтримки та захисту доброчесності 
та відновлення викрадених активів [6].

Суттєві перетворення механізмів 
утвердження людських чеснот відбу-
ваються у сфері публічно-правових від-
носин правовими засобами, які впро-
довж конкретного часу домінують над 
будь-якими іншими трансформаціями 
та підпорядковують їх, поширюючись 
на усі нації світу або ту їхню частину, 
екзистенція якої детермінує життя усіх 
інших націй. Сьогодні абсолютна біль-
шість теоретичних досліджень і їхніх 
практичних імплементацій інтерпретує 
корупцію як економічне явище, а тому 
її вимірюють економічно, забороняють 
і карають за неправомірні матеріальні 
вигоди, отримані прямо і / або опосе-
редковано внаслідок підміни публічного 
інтересу приватним інтересом чино-
вника органів публічної влади (його 
близьких осіб). Водночас проблема 
корупції глобально не вирішується, 
більш того, створюється обґрунтування 
такої неможливості за нинішніх умов 
розвитку людства, де акцент так само 
зроблено на економіці. Неспромож-
ність такого пояснення демонструють 
проблеми, з якими сучасний світ живе, 
наприклад, пандемію класу коронові-
русів (від лат. coronaviridae) COVID-
19 із 2020 р. На додаток до обов’язко-
вого опосередкованих корупцією війн 
(в Афганістані, Іраку, Сирії, Грузії, 
Україні, Лівії та в деяких інших країнах 
Африки), терористичних актів, торгівлі 
людьми з метою сексуального і / або 
трудового рабства [7, с. 13]; незаконній 

торгівлі зброєю, наркотиками та люд-
ськими органами (тканинами), фено-
мену біженців, людська цивілізація 
ХХІ ст. отримала ще й проблему епіде-
міологічного характеру. Сукупно усе це 
економічно викликало влучно номіно-
вану Міжнародним Валютним Фондом 
тенденцію безпрецедентної невизначе-
ності щодо економічних і фінансових 
перспектив і необхідності зосередити 
політичні пріоритети на короткостро-
ковому стримуванні та стабілізації, що 
може забезпечити підтримку платіж-
ного балансу для посилення реакції 
публічної влади, щоб, коли ситуація 
відновиться, фокус знову міг змісти-
тися на рішення проблем довгостроко-
вих структурних реформ задля більш 
сильного й інклюзивного, стійкого 
зростання.

Однак питання про невизначеність 
відносна. Норми як національного, так 
і міжнародного права абсолютно чітко 
визначені. Відповідна якість харак-
терна і для фінансів, на відміну від еко-
номіки, де визначеність закінчується 
вірогідностями варіантів поведінки 
акторів економічних відносин. Вихо-
дить, що, якщо усі діяли за законом 
(міжнародними домовленостями), то 
невизначеність, а тим більш критична 
для виживання людства концентрація 
глобальних проблем, настати не могла 
а-пріорі. А оскільки нині усе людство, 
а не тільки окремі нації чи декілька 
націй опинилися у ще більш критичній 
ситуації, ніж рік тому, то це означає, 
що юридичні умови розвитку люд-
ства не дотримуються, адже природне 
право не відображено у законодавчих 
актах і / або правові акти не реалі-
зуються у реальному житті. І якщо 
право, будучи гармонійним, збалан-
сованим, людиновимірним за визна-
ченням, не стає нормою поведінки 
людей, то ми маємо справу з вадами 
людської природи, які у реальному 
соціальному житті не узгоджені з онто-
логічно досконалою матерією права. 
Саме ці вади – причина відсутності 
кореляції права й людських чеснот. 
А її стійкість – передумова експоненти 
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розвитку людини та суспільства – її 
стійкість, а не нарощування та погли-
блення глобальних проблем, як нині.

Поелементний аналіз глобальних 
тенденцій перетворень норм публіч-
ного права дозволяє встановити дис-
функцію, яка виключала подолання 
корупції та запуск у дію усього набору 
людських чеснот під час перебігу пра-
вових відносин. За суб’єктним складом 
інтерес становлять ті люди (їхні органі-
зації), котрі своїми діяннями справляли 
визначальний вплив на зміст і реа-
лізацію ухвалених рішень. До таких 
суб’єктів належать насамперед чино-
вники, які отримали мандат довіри від 
народу, – президенти та парламентарії 
країн, мери та члени місцевих рад депу-
татів, а також відповідно до чинного 
законодавства обрані судді, прокурори, 
керівники поліції та ін. Фахівці з тео-
рії права, політичних і правових вчень 
обґрунтували найвищу соціальну владу 
цих осіб як таку, що легітимізована без-
посередньо самими людьми. У реаль-
ному житті правова доктрина викри-
вляється потраплянням на ці посади 
підприємців, тобто людей, які за своїми 
талантами повинні займатися господа-
рюванням і примноженням прибутків, 
а не управлінням задля задоволення 
публічних інтересів. Їх номінують олі-
гархами, й вони – організаційно-пра-
вова першопричина дисфункції права, 
корупції та, як наслідок, зростання гло-
бальних проблем. Контрзаходи щодо 
таких підприємців (чиновників) зако-
нодавчо визначені та імплементовані 
у соціальну практику зобов’язання із 
корпоративної соціальної відповідаль-
ності, а саме: поваги до суверенітету 
і конституційного ладу держави, де 
здійснюється господарська діяльність; 
дотримання особистих, соціально-еко-
номічних, громадянських прав людини 
та колективних прав; утримання від 
корупційних практик, дотримання зако-
нодавства у сферах податків й економіч-
ної конкуренції, а також утримання від 
зловживання своєю економічною вла-
дою для погіршення добробуту країн, 
у якій вони діють [8, с. 145].

Інтродукція корупціонерів до управ-
лінських / силових структур на міжна-
родному рівні, у т. ч. через корупційні 
впливи транснаціональних корпора-
цій, нівелює сенс міжнародного права. 
Тоді отримуємо, як влучно наголосили 
І.Б. Іванків і М.І. Козюбра, ситуації, за 
яких право на здорове довкілля пору-
шується, адже механізми контролю за 
шкідливим виробництвом слабкі або 
зруйновані корупційними зв’язками; 
право на сталий розвиток порушується, 
оскільки правлячі еліти держав чи регі-
онів вдаються до корупції, порушуючи 
у такий спосіб можливості народів на 
розвиток [9, с. 173–174]. Користь від 
глобалізації дуже часто була набагато 
меншою, ніж стверджували її захис-
ники, а її ціна – набагато вищою, 
оскільки руйнувалися усталений жит-
тєздатний побут і система господар-
ських відносин, у політичні процеси 
широко проникала коррупція, і, крім 
того, швидкі зміни не давали країнам 
часу для культурної адаптації. За еко-
номічними (фінансовими, банківськими 
тощо) кризами йшли масове безробіття 
та зубожіння населення, що спричи-
няли більш довгострокові проблеми 
розпаду соціальних структур – від актів 
насильства в Латинській Америці до 
етнічних конфліктів в інших частинах 
світу, наприклад, в Індонезії [10, с. 11].

Не менш важливою складовою 
частиною глобалізаційних трендів 
антикорупційних перетворень норм 
публічного права стає також суб’єк-
тивна сторона чиновників найвищих 
рівнів органів публічної влади, у т. ч. 
на міжнародному рівні, та підприємців, 
авторів масштабних господарських про-
цесів. Правосвідомість, воля до права, 
правові почуття й емоції, асоціації 
та переживання, інші складники пси-
хічного життя цих людей демонстру-
ють справжність їхніх намірів щодо 
втілення правової доктрини у практиці 
суспільних відносин. Забезпеченість 
прав людини та суспільства, їхній роз-
виток на тлі низхідного тренду глобаль-
них проблем символізують, що усві-
домлене право досягає вершин свого 
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культурного вираження через появу 
такої якості, як душевність [11, с. 345] 
та інших високих людських чеснот, що 
постійно розвиваються, і чим більше 
у них глибини, тим вони продуктив-
ніші для людства. Специфіка правової 
реальності виявляється в тому, що вона 
утворює своєрідну «картину світу», 
тобто творить дійсний образ права, 
який побутує в індивідуальній і колек-
тивній правосвідомості [12, с. 312].

Щира спрямованість суб’єктів 
публічно-правових відносин на досяг-
нення актуальних для людей цілей 
є ще одним елементом досліджуваних 
у цій роботі тенденцій. Матеріальні 
та духовні блага як результати таких 
цілей – предмети соціального світу, що 
становлять основу об’єкта правових 
відносин. Відсутність корупції у цих 
зв’язках, окрім актуальності, передба-
чає однакову всім рівність (Г.С. Ско-
ворода), раціональність, максимальне 
спрямування часу та інших ресурсів на 
розвиток, а не тільки на споживання, 
тим більш сумнівної якості продуктів 
культури. Визначення таких предметів 
повинно бути для задоволення інтере-
сів кожного й усіх. Це складний про-
цес, заснований виключно на добро-
чесності як вияві необхідного набору 
людських чеснот, проте їхні відхилення 
та викривлення не вичерпуються наяв-
ним нормативним поняттям «коруп-
ція», адже вимагають свого уточнення, 
щоб адекватно відображати недобро-
чесні викривлення публічно-правових 
відносин, охоплювати їх своїм змістом. 
Крім цього, корупційні правопорушення 
тісно пов’язані з відмивання грошей, 
отриманих злочинним шляхом, і низ-
кою інших злочинів, зазвичай цілих 
злочинних організацій. Об’єктивна 
сторона виявляється у діяннях (дії, 
бездіяльності), їхній змістовій напов-
неності, достатності задля досягнення 
поставлених цілей повсюдного макси-
мального забезпечення прав людини 
та соціуму. Успішність сукупної дії усіх 
вищезазначених елементів зумовлю-
ється у підсумку їхньою відповідністю 
історичним, цивілізаційним, культур-

ним та іншим соціальним умовам, за 
яких вони реалізуються.

Отже, глобалізація і право, у т. ч. 
й публічні антикорупційні законодав-
ство і практика його застосування, – 
явища соціальні, динамічні, мінливі, 
історичні та цивілізаційні. Негідне 
людини й тварини насильство ХХ ст. 
(рівно як і попередніх століть), що 
вчинялося за формальними зовніш-
німи (фенотипом) ознаками людьми, 
після Першої та Другої світових воєн 
проілюструвало юристам, а ще більше 
політикам і підприємцям, існування 
й необхідність неухильного дотримання 
загальних для усіх людей цінностей. 
Відбувалося розуміння глобальності 
правових цінностей і людських чес-
нот, взаємозалежності людей один від 
одного. Хоча внаслідок такого перетво-
рення доведених у правовій доктрині 
(В.М. Корецьким, Г. Лаутерпахтом, 
Р. Лемкіним, П.О. Недбайлом та ін.) 
аксіом гуманітарного змісту вищезазна-
чений тип насильства тільки поменшав, 
а точніше змістився у регіони, що вияви-
лася економічно, військового, духовно 
нездатними його попередити та йому 
протистояти. Ця тенденція творення 
насильства істотами людської подоби – 
наслідок тенденції збереження поту-
рання людським вадам, зневажання 
права та інших відхилень від правових 
цінностей, а особливо у публічних пра-
вових внутрішньонаціональних і між-
народних відносинах. Переслідування 
приватного інтересу за рахунок публіч-
ного виявляє у цих відносинах – тренд 
глобальної корупції, а саме: одні кра-
їни багатіють за рахунок інших, а не 
відповідно до принципів права; розви-
ток інвестиційних проектів, особливо 
масштабних, складних технологічно 
й дороговартісних (наприклад, у сфері 
авіабудування, автомобілебудування, 
енергетики тощо), одних країн в інших 
країнах часто відбувається внаслідок 
підкупів (хабарів) найвищих посадових 
осіб (членів королівських родин, прези-
дентів, членів урядів, парламентаріїв), 
а не відповідно до правових принципів 
чесної економічної конкуренції; насиль-
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ство домінує над заохоченням і стиму-
лами там, де це абсолютно невиправ-
дано правовою доктриною; рабство 
(у т. ч. із сексуальною метою), викра-
дення людей для отримання викупу чи 
для використання їхніх органів (тка-
нин), ґвалтування, каліцтва, вбивства 
під час військових операцій та інші 
акти насильства, що нижчі за гідність 
тварини, у ХХІ ст. далеко непоодинокі, 
а глобальні, особливо щодо біженців. 
Корупція – наслідок і причина інших 
соціальних неправових відхилень 
людей, які разом тільки посилюють від-
чуття залежності, вразливості та інших 
детермінацій одних націй від рішень 
(діянь) інших націй. Міжнаціональні 
кореляції ідентифікують глобальність 
і відповідальність, а не відособленість 
і сваволю. Водночас корупційність 
та інші наслідки проявів людських вад 
детермінують тенденцію посилення 
глобальних проблем. Їхньою особли-
вістю стає не глобальний, а виключно 
глокальний генезис, тобто, пересліду-
ючи вигоду власної нації, глобальну 
проблему створює і / або визначаль-
ним чином посилює одна чи до десяти 
націй на Землі, що, звісно, не вичерпує 
людство і не є соціальною глобальні-
стю, а ось негативні наслідки внаслідок 
такої деструктивної активності виника-
ють для усіх націй нашої планети. Від-
повідно, вирішення глобальних проблем 
(війн, екологічних, економічної і / або 
духовної злиденності тощо) передбачає 
з-поміж іншого виключення корупції, 
що дозволяє одним націям пересліду-
вати свої національні інтереси всупе-
реч інтересам публічним – глобальним, 
всього людства. Правове забезпечення 
стійкості кореляції публічних інтересів 
людства з діяннями (рішеннями) кож-
ної нації – єдиний спосіб створити тен-
денцію соціального розвитку у глобаль-
ному масштабі, а не для вузького кола 
осіб, залишаючись перманентно відкри-
тим до практичного впровадження най-
кращих, із позиції прогресу на підставі 
правових цінностей, пропозицій.

Тренди в антикорупційних тран-
сформаціях публічного права станов-

лять усі суттєві перетворення меха-
нізмів утвердження людських чеснот 
у сфері публічно-правових відносин 
правовими засобами, які впродовж 
конкретного часу домінують над будь-
якими іншими трансформаціями та під-
порядковують їх. Глобальним вони ста-
ють, оскільки стосуються громадян 
усіх націй. Глобальність таких трендів 
в основі зумовлена однаковою приро-
дою людини та змістом норм права, 
потрібних для розвитку її чеснот (духо-
вності) упродовж усього життя. Якщо 
корупція долається в межах однієї кра-
їни чи їхньої групи, то ефект від неї 
в інших країнах негативно впливає на 
всіх, обмежуючи людські можливості 
та сповільнюючи соціальний прогрес. 
За сферами життєдіяльності глобальні 
тренди недоброчесності вражають еко-
номічні, правоохоронні та інші правові 
відносини, що повинно бути врахо-
вано у законодавчих механізмах роз-
витку відкритого прогресу суспільства. 
В Україні такі тенденції продовжують 
актуалізуватися в межах регіональ-
них питань інтеграції до структур ЄС. 
На рівні доктрини урахування трендів 
відображається у змінах парадигми 
правових досліджень, зокрема із про-
блем протидії корупції.

Серед ключових елементів глобалі-
заційних тенденцій антикорупційних 
перетворень норм публічного права 
виокремлюємо суб’єктів, суб’єктивну 
сторону (наміри, мотиви та інші еле-
менти психічного ставлення людини), 
об’єкт та об’єктивну сторону, а також 
конкретно історичні, цивілізаційні, 
культурні та інші соціально детерміно-
вані характеристики життєвих обста-
вин. Специфічними для них усіх у кон-
тексті порушеної проблематики людські 
чесноти стають не меншою мірою, ніж 
соціально детерміновані вади людської 
природи. Будучи іманентними рисами 
людини, її чесноти домінують і задають 
тенденцію у правових чи інших юри-
дично потенційно значущих (напри-
клад, інтимних тощо) відносинах тільки 
тоді, коли щонайменше наявні достатні 
для цього зазвичай свідомі й обов’яз-
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ково вольові зусилля кожного. Діяння 
доброчесної людини отримують під-
тримку політично, а інколи й еко-
номічно, енергетично переважаючої 
частини соціуму. Тільки за таких умов 
зазначені перетворення стають органіч-
ними та стійкими.

У статті досліджено компо-
ненти структури глобалізаційних 
трендів антикорупційних перетво-
рень публічного права у відкрито-
му суспільстві. Визначено, що гло-
балізація і право (зокрема публічні 
антикорупційні законодавство і 
практика його застосування) – 
явища соціальні, динамічні, мінливі, 
історичні й цивілізаційні. Негідне 
людини та тварини насильство ХХ 
ст. проілюструвало необхідність 
неухильного дотримання загаль-
них для усіх людей цінностей, які 
стосуються кожного й усіх одра-
зу, у будь-якому місці на Землі та 
будь-коли. Відбувалося розуміння 
глобальності правових цінностей і 
людських чеснот, взаємозалежності 
людей один від одного. Хоча внаслі-
док такого перетворення доведених 
у правовій доктрині аксіом гума-
нітарного змісту, вищезазначений 
тип насильства тільки поменшав, 
а точніше, змістився у регіони, 
що виявилися економічно, військо-
во, духовно нездатними його попе-
редити та йому протистояти. Ця 
тенденція творення насильства 
наслідок тенденції потурання люд-
ським вадам, зневажання права у 
публічних правових національних і 
міжнародних відносинах. Визначено, 
що тренди в антикорупційних тран-
сформаціях публічного права ста-
новлять усі суттєві перетворення 
механізмів утвердження людських 
чеснот у сфері публічно-правових 
відносин правовими засобами, які 
впродовж конкретного часу доміну-
ють над будь-якими іншими тран-
сформаціями та підпорядковують 
їх. Глобальним вони стають, оскіль-
ки стосуються громадян усіх націй. 

Підсумовано, що серед ключових еле-
ментів глобалізаційних тенденцій 
антикорупційних перетворень норм 
публічного права наявні суб’єкт, 
суб’єктивна сторона (наміри, моти-
ви та інші елементи психічного 
ставлення людини), об’єкт та об’єк-
тивна сторона, а також конкретно 
історичні, цивілізаційні, культур-
ні та інші соціально детерміновані 
характеристики життєвих обста-
вин. Специфічними для них усіх у 
контексті порушеної проблематики 
людські чесноти стають не меншою 
мірою, ніж соціально детерміновані 
вади людської природи.

Ключові слова: глобалізація, до-
брочесність, Європейський Союз, ко-
рупція, право, правосвідомість, рівно-
правність, тренд.

Makarenkov O. Components 
of the structure anti-corruption 
transformations of public law 
globalization trends in an open 
society

The article reveals components 
of the globalization trends structure 
of anti-corruption transformations 
of public law in an open society. 
It is determined that globalization 
and law (in particular, public anti-
corruption legislation and practice 
of its application), social, dynamic, 
changing, historical and civilizational 
phenomena. Unworthy human and 
animal violence of the twentieth 
century illustrated the need to adhere 
to the common values of all people, 
which apply to each and everyone at 
once, anywhere on Earth and at any 
time. There was an understanding 
of the globality of legal values and 
human virtues, the interdependence of 
people from each other. Although as a 
result of such a transformation of the 
axioms of humanitarian content proved 
in legal doctrine, the above-mentioned 
type of violence only decreased, or 
rather shifted to regions that were 
economically, militarily, spiritually 
unable to prevent and resist it. And 
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this tendency to create violence is 
a consequence of the tendency to 
indulge in human defects, contempt for 
the law in public legal national and 
international relations.

It is determined that trends in anti-
corruption transformations of public 
law are all significant changes in the 
mechanisms of affirmation of human 
virtues in the field of public relations by 
legal means, which over time dominate 
over any other transformations and 
subordinate them. They become global 
insofar as they affect citizens of all 
nations. They become global insofar 
as they affect citizens of all nations. 
If corruption is tackled within one 
country or group of people, its effects 
in other countries negatively affect 
everyone, limiting human capacity and 
slowing down social progress. In terms 
of life, global trends of dishonesty 
affect economic, law enforcement and 
other legal relations, which should be 
taken into account in the legislative 
mechanisms for the development of a 
society open to progress. In Ukraine, 
the following trends are currently still 
actualizing within regional issues of 
integration into EU structures.

It is concluded that among the key 
elements of the globalization trends 
of anti-corruption transformations 
of public law are the subject, the 
subjective side (intentions, motives and 
other elements of the mental attitude 
of man), the object and the objective 
side, as well as specifically historical, 
civilizational, cultural and other 
socially determined characteristics of 
life circumstances. Specific for all of 
them in the context of the issues raised, 
human virtues become no less than 
socially determined defects of human 
nature. Being immanent features of 
a person, his virtues dominate and 
set a trend in legal or other legally 
potentially significant relationships. 
This happens only when there is a 
sufficient conscious and strong-willed 
effort of everyone. At the same time, 
the actions of a virtuous person receive 
the support of the politically, and 

sometimes economically, energetically 
predominant part of society.

Key words: globalization, integrity, 
European Union, corruption, law, legal 
awareness, equality, trend.
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Перегляд положень нагородного 
законодавства зумовлений наявними 
прогалинами в самому нагородному 
законодавстві, проблемами в його 
застосуванні, що негативно впливає 
й на нагородну справу, нагородну 
практику й нагородну систему України 
загалом. У всьому розмаїтті векторів 
сучасної нагородотворчості своє чільне 
місце посідає вдосконалення наявних 
державних нагород, їх видового розма-
їття, їх системи. І це цілком зрозуміло, 
з огляду на те що нагороди, у цьому 
разі державні нагороди, – це «базо-
вий» ресурс, навколо якого формується 
вся нагородна система України, від 
того, які нагороди використовуються 
як реакції на заслуженому поведінку 
особи (осіб), залежатиме й ефектив-
ність усієї нагородної системи держави. 
Нагороди варто розглядати в аспекті їх 
системного аналізу, бо законодавство 
закріплює не просту їх видову багато-
манітність, а саме їх систему. І саме 
системний аналіз дає змогу з’ясувати 
ресурс кожної нагороди, зв’язки між 
ними, які й забезпечують ефективність 
усієї системи нагород України, щоб 
забезпечити максимально повне вико-
ристання унікального ресурсу нагород.

Незважаючи на наявність тематич-
них наукових робіт (наприклад, роботи 
Є. Трофімова, В. Заїки, В. Бігуна, 
М. Титаренко, Д. Коритько, А. Май-
дебури та ін.), системному аналізу 
нагород увага майже не приділена, що 
є прогалиною, яка і не давала змоги 
сформувати теорію державних нагород.

Мета роботи полягає в тому, щоб на 
основі аналізу різноманітних тематич-
них джерел розглянути ресурс нагород 
у системному аспекті для ефективного 
використання нагороди під час розро-
блення положень нового нагородного 
законодавства України. 

Об’єкт дослідження формують 
суспільні відносини, пов’язані з вико-
ристанням ресурсу нагород. 

Предмет дослідження – теорети-
ко-методологічні засади системного 
аналізу державних нагород, передбаче-
них у законодавстві України.

Методи дослідження – сукупність 
загальнонаукових і спеціальних мето-
дів наукового пізнання, зокрема діалек-
тичного, системно-структурного, логі-
ко-юридичного, порівняльно-правового, 
прогнозування, моделювання.

І. «Базовий» доктринальний 
фаховий підхід до розуміння еле-
ментів нагороди як системи. Варто 
чітко усвідомлювати, що розгляд наго-
роди в аспекті її системного аналізу – 
це не проста сукупність нагород, упро-
ваджених у державі, і не проста їх 
класифікація, а отже, систему (у т. ч. 
й щодо аналізу нагороди) варто не плу-
тати зі структурою (як «устроєм, побу-
довою, організацією» [1, с. 163]), із 
систематикою, яка являє собою «упо-
рядкування, приведення в систему, 
системну класифікацію» [1, с. 164]. 
Саме сприймаючи цей напрям розу-
міння системи, доцільно спробувати 
запропонувати аналіз нагороди як 
«базового» елементу нагородної справи. 
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Розгляд нагороди в аспекті системного 
аналізу варто здійснювати при асоці-
юванні терміна «нагорода» як узагаль-
неного поняття й «системи нагород». 
Саме таке асоціювання в цьому аспекті 
й буде сприяти розгляду унікальності 
«базового» елементу нагородної справи. 
Елементами варто вважати законо-
давчо закріплені різновиди нагород, 
а саме: звання Герой України, орден, 
медаль, відзнаку «Іменна вогнепальна 
зброя», почесне звання, Державну пре-
мію України, президентську відзнаку 
(ст. 3 Закону України «Про державні 
нагороди України»). Ці елементи є не 
просто виокремленими, а й законодавчо 
закріпленими як узагальнено в ієрар-
хічному переліку (ст. 3 Закону), так 
й окремо щодо статусу кожного з них 
(розділ ІІ Закону, ст. ст. 6–12 Закону), 
підзаконно деталізованими в статутах 
і положеннях, затверджених Президен-
том України. Важливо зазначити, що 
законодавець використав розмаїття назв 
для їх позначення з урахуванням «істо-
ричної національної нагородної спад-
щини та міжнародного досвіду» (п. 1 Кон-
цепції вдосконалення нагородної справи 
в Україні). Серед таких – звання Герой 
України як «вищий ступінь відзнаки 
в Україні» (ст. 6 Закону України «Про 
державні нагороди України»), орден (від 
нім. orden – стан, від лат. ordo – ряд, 
порядок, розряд, в одному зі своїх зна-
чень – «відзнака, державна нагорода за 
особливі заслуги») [2, с. 76] (у наукових 
тематичних джерелах із посиланням 
на словниково-енциклопедичну, довід-
кову літературу орден визначається як 
«вищий знак відзнаки, яким глава дер-
жави може нагороджувати осіб за осо-
бливі заслуги перед державою» [4, с. 72]. 
І з цим варто погодитися в аспекті спів-
відношення ордена з іншими відзна-
ками, беззаперечно, окрім вищої форми 
відзнаки, а саме звання Героя України), 
медаль (від lat. metallum – метал, фр. 
medaille – знак) як «знак, що карбу-
ється чи відливається з металу або виго-
товляються з інших металів, круглої, 
рідшої овальної, а також багатокутневої 
форми із зображенням певної події або 

особи переважно з метою їх увічнення» 
[2, с. 77], відзнаки, серед яких – «Іменна 
вогнепальна зброя» та Президентська 
відзнака, почесне звання (нагорода, 
зорієнтована на певні заслуги в різних 
галузях економічної або соціально-куль-
турної сфери, високі трудові досягнення 
та професійну майстерність), нарешті, 
Державна премія України (кілька різно-
видів і номінацій).

Використовуючи все розмаїття назв 
для позначення нагород, законодавець 
закріпив безпосередньо й перелік різ-
новидів у межах кожного різновиду, 
ще дає змогу вести мову про т. зв. 
кількарівневу елементну структуру, 
де виокремлюються елементи, а потім 
види в межах кожного елементу. Так, 
наприклад, якщо як елемент обрати 
«Державна премія України», відповідно, 
її піделементами будуть усі види, перед-
бачені в ст. 11 Закону України «Про 
державні нагороди України» й деталізо-
вані в Положенні, а саме: Національна 
премія України імені Тараса Шевченка, 
Державна премія України в галузі 
науки і техніки (чотири номінації), 
Державна премія України в галузі 
архітектури, Державна премія України 
імені Олександра Довженка, Державна 
премія України в галузі освіти (п’ять 
номінацій). Водночас, якщо вести мову 
про елемент «ордени», доцільно вести 
мову про розподіл цього елементу на 
види (види орденів), а також у визначе-
них законодавцем випадках і про «вну-
трішній» поділ у межах «видів орденів». 
Так, наприклад, в елементі «ордени» 
можна виділити «орден князя Ярослава 
Мудрого», упроваджений для «нагоро-
дження громадян за видатні заслуги 
перед Україною в галузі державного 
будівництва, зміцнення міжнародного 
авторитету України, розвитку еконо-
міки, науки, освіти, культури, мисте-
цтва, охорони здоров’я, за визначні 
благодійницьку, гуманістичну та гро-
мадську діяльність» (ст. 7 Закону Укра-
їни «Про державні нагороди України»). 
У межах цього ж піделементу можна 
вести мову про «орден князя Ярос-
лава Мудрого І ступеня», «орден князя 
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Ярослава Мудрого ІІ ступеня», «орден 
князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня», 
«орден князя Ярослава Мудрого ІV сту-
пеня», «орден князя Ярослава Мудрого 
V ступеня». Аналогічний алгоритм дій 
можна здійснити й щодо інших елемен-
тів системи, як-то: елемент «медалі», 
піделемент «медаль «За бездоганну 
службу» та його «внутрішній» розпо-
діл на «медаль «За бездоганну службу» 
І ступеня», «медаль «За бездоганну 
службу» ІІ ступеня», «медаль «За без-
доганну службу» ІІІ ступеня».

ІІ. Зв’язки як невід’ємний склад-
ник нагороди як системи у вітчиз-
няній правовій науці. Елементи не 
перебувають у хаотичному стані, вони 
взаємопов’язані між собою, перебува-
ють у зв’язках між собою. Зв’язки між 
елементами варто розглядати з їх поді-
лом на внутрішні та зовнішні залежно 
від їх спрямованості. Отже, зв’язки між 
елементами (видами нагород) у межах 
їх ієрархічно внормованого переліку, 
завдяки чому вони доповнюють один 
одного від «найменшої й до вищої» 
та охоплюють заслуги в різних сферах 
суспільного життя, охоплюють усе роз-
маїття осіб (колективів щодо Держав-
ної премії України). Аналіз різновидів 
нагород дає змогу вести мову про те, 
що особа може бути нагороджена й за 
подвиг, мужність, за «високі», «вагомі», 
успіхи в професійній діяльності, за 
позаслужбову (позатрудову) діяль-
ність тощо. Таке розмаїття нагород дає 
змогу реагувати на різну заслужену 
поведінку певних категорій осіб. Так, 
наприклад, співробітники правоохо-
ронних органів можуть бути відзна-
чені орденом (наприклад, орденом «За 
мужність» І, ІІ, ІІІ ступеня), медаллю 
(наприклад, медаллю «За бездоганну 
службу» І, ІІ, ІІІ ступеня), відзнакою 
«Іменна вогнепальна зброя». Більше 
того, принцип поступовості або ж прин-
цип «зростання» дає можливість вести 
мову про зв’язок нагород у межах сис-
теми. Так, наприклад, згідно зі Стату-
том ордена князя Ярослава Мудрого, 
передбачено, що цим орденам може 
бути відзначена лише та особа, яка 

вже нагороджена іншими державними 
нагородами. Отже, якщо особа раніше 
не була відзначена державними наго-
родами, вона не може бути відзначена 
орденом князя Ярослава Мудрого. 
Певний взаємозв’язок можна прослід-
кувати й між «базовими» елементами 
й елементом під назвою «президентська 
відзнака», який охоплює разове відзна-
чення певної групи осіб (відповідно, 
мова йде про «масове» відзначення). 
Проте, незважаючи на певну «специ-
фіку» цього елементу, він взаємопов’я-
заний з орденами, медалями та іншими 
елементами, процедурними засадами 
й «нагородними традиціями». Можна 
стверджувати, що елементи вітчизня-
ної системи «пов’язані» традиціями 
найменування нагород: превалює або 
ж указівка на заслугу як безпосередню 
підставу (наприклад, орден «За муж-
ність», медаль «За врятоване життя»), 
або ж «прив’язка» до відомої історичної 
постаті, як-то: орден князя Ярослава 
Мудрого, орден Богдана Хмельниць-
кого, орден княгині Ольги тощо. Усе 
це свідчить про певні «вертикальні» 
зв’язки між елементами системи. При 
цьому вони базуються фактично на 
сприйнятті одного із загальновизнаних 
«базових» підходів до елементарного 
розташування нагород у системі. Ана-
ліз тематичних джерел свідчить про те, 
що цей т. зв. «нормативно закріплений 
варіант горизонтальних зв’язків між 
нагородами» є «домінуючим» у нагород-
ному законодавстві країн і їхній нагород-
ній практиці. Він сприйнятий більшістю 
країн Європи, усіма пострадянськими 
країнами. Саме їх унормування й дає 
змогу з’ясувати їх підпорядкованість, 
співвідношення «нагородної значимості» 
(не заперечуючи важливості кожної 
нагороди, а лише їх співвідношення між 
собою). Саме цей принцип побудови 
«внутрішніх вертикальних» зв’язків між 
нагородами в їх системному розумінні 
сприйнятий й Україною, закріплений 
у Законі України «Про державні наго-
роди України». При цьому унормування 
передбачає послідовне їх розміщення 
саме «від вищої до нижчої» й першою 



205

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

фіксується як у переліку (ст. 3 Закону), 
так і під час визначення деталізова-
ного статусу (розділ ІІ Закону) саме 
«вища», «вищий ступінь відзнаки» 
(ст. 6 Закону). І це є цілком логічним, 
обґрунтованим із позиції як їх соціаль-
ного сприйняття, так і застосування. 
До того ж саме цей принцип сприйнято 
й для унормування «внутрішньої ступе-
невості» елементів відповідної системи. 
Мова йде насамперед про закріплення 
«ступеневості нагород від найвищого 
ступеня й до найнижчого», якщо це 
передбачено для певної нагороди. 
Так, наприклад, у ст. 7 Закону Укра-
їни «Про державні нагороди України» 
передбачено такі положення: «орден 
князя Ярослава Мудрого І, ІІ, ІІІ, ІV, V 
ступеня» (відповідно, від найвищого до 
найнижчого ступеня), «орден княгині 
Ольги І, ІІ, ІІІ ступеня» (аналогічний 
підхід), у ст. 8 цього ж Закону перед-
бачено положення, а саме «медаль «За 
бездоганну службу» І, ІІ, ІІІ ступеня» 
(аналогічний підхід).

Як уже зазначалося, у світовій наго-
родній практиці передбачено ще кілька 
варіантів формування «вертикальних 
внутрішніх» зв’язків між елементами 
відповідної системи. Так, зокрема, 
«вертикальні внутрішні» зв’язки ціл-
ком логічно можуть формуватися за 
«правилами носіння», а отже, «вища за 
ієрархією нагорода розміщується вище 
(перед) нижчою нагородою» [4, с. 86]. 
І це є виваженим у разі унормування 
цього принципу й уніфікованого підходу 
до побудови системи загалом у державі. 
Інакше це може формувати передумови 
для ускладнення тлумачення та право-
застосування, урізноманітнення остан-
нього, а отже, і певним чином впливати 
на формування нагородної практики 
та суспільного її сприйняття. Прикла-
дом цього може слугувати практика 
впровадження президентської відзнаки 
«Хрест Івана Мазепи» і проблеми пра-
возастосування, які виникли у зв’язку 
із цим. Насамперед варто зазначити, 
що «базовим» для України є «норма-
тивно закріплений ієрархічний перелік 
нагород», який утілено в «базовому» 

законодавчому акті – Законі Укра-
їни «Про державні нагороди України». 
У статті 3 цього Закону серед нагород 
своє місце (останнє в переліку) посі-
дає й президентська відзнака, що й дає 
змогу з’ясувати її ієрархічне місце в сис-
темі нагород і її «вертикальні внутрішні» 
зв’язки з іншими нагородами як елемен-
тами цієї системи. Водночас Положення 
«Про відзнаку Президента України» 
Хрест Івана Мазепи, а на той момент 
нагорода мала саме таку назву як еле-
мент системи, закріплює (ст. 9 Поло-
ження) правила носіння цієї відзнаки, 
а саме: «… на грудях зліва і за наяв-
ності в особи інших державних наго-
род України розміщується після ордена 
Данила Галицького». Тобто цілком 
логічно вести мову й про те, що ці поло-
ження фактично, з огляду на «практику 
впровадження вертикальних внутрішніх 
зв’язків» між нагородами, за правилами 
носіння останніх, фактично «піднімають 
цю президентську відзнаку над іншими 
нагородами» [4, с. 87], визначають 
її місце «між орденами, а саме після 
ордена Данила Галицького, перед орде-
ном «За доблесну шахтарську працю» І, 
ІІ, ІІІ ступеня, що, безперечно, не узгод-
жується із загальним принципом унор-
мування ієрархії нагород на формування 
«вертикальних внутрішніх» зв’язків між 
елементами-нагородами в системі. Окрім 
того, це ж положення не узгоджується 
ще з одним принципом побудови «вер-
тикальних внутрішніх» зв’язків, а саме 
залежно від «юридичної сили акта, який 
нагороду впроваджує» [4, с. 86]. Згідно 
з останнім, нагорода, упроваджена зако-
ном, є «вищою» порівняно з нагоро-
дою, упровадженою указом Президента 
України, що є характерним саме для 
президентських відзнак, що є цілком 
логічним, ураховуючи вже саму назву 
цієї нагороди. Не може нагорода, упро-
ваджена підзаконним нормативно-пра-
вовим актом, займати в ієрархії нагород, 
а отже, і у «вертикальних внутрішніх» 
зв’язках у системі місце «вище», ніж 
нагорода, установлена Законом України 
«Про державні нагороди України». Саме 
тому варто підтримати доктринальні 
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положення щодо «спірного» характеру 
епізоду нагородної вітчизняної прак-
тики, безпосередньо пов’язаного із цією 
відзнакою [4, с. 87–88], який порушує 
базовий принцип ієрархії нагород і впли-
ває на «вертикальні внутрішні» зв’язки 
в системі нагород України.

Окрім зазначених принципів фор-
мування «вертикальних внутрішніх» 
зв’язків у системі, у світовій нагородній 
практиці закріплюються й інші, а саме 
принцип побудови залежно від статут-
ного закріплення значення нагороди як 
елементу системи. Цей принцип є дещо 
ускладненим, бо передбачає, по-перше, 
наявність таких статутів (щоправда, 
у вітчизняній нагородній нормотворчо-
сті такі статути також є: статути для 
орденів (наприклад, статут ордена Сво-
боди, затверджений Указом Президента 
України від 20.05.2008 № 460/2008; 
статут ордена княгині Ольги, затвер-
джений Указом Президента України від 
15.08.1997 № 827/97; статут ордена «За 
доблесну шахтарську працю», затвер-
джений Указом Президента України 
від 30.04.2009 № 282/2009 тощо). При 
цьому не варто забувати, що в Україні 
статути передбачені тільки для вищої 
форми відзнаки та орденів, а для решти 
нагород – положення (наприклад, Поло-
ження медалі «За бездоганну службу», 
затверджене Указом Президента Укра-
їни від 05.10.1996 № 932/96, Положення 
медалі «За врятоване життя», затвер-
джене Указом Президента України від 
20.05.2008 № 461/2008, Положення 
про Державні премії України в галузі 
освіти, затверджене Указом Президента 
України від 30.09.2010 № 929/2010, 
тощо). Отже, про т. зв. «статутне» 
закріплення в Україні варто вести мову 
лише умовно, а правильно все ж таки 
зазначити, що варто керуватися прин-
ципом закріплення під назвою «статут-
но-положення». По-друге, звернення 
до таких статутів під час правозастосу-
вання – нагородження задля з’ясування 
саме співвідношення нагород як елемен-
тів у системі.

Не менш відомим є принцип побу-
дови «вертикальних внутрішніх» зв’яз-

ків з акцентом на т. зв. «колізії» між 
елементами системи. Що ж це озна-
чає? Для з’ясування ієрархічності наго-
род у системі важливим є вирішення 
«колізії» шляхом з’ясування того, що 
«нагорода, яка впроваджена пізніше, 
є більш важливою» [4, с. 86]. Це також 
ускладнює нагородження й впливає на 
«вертикальні внутрішні» зв’язки між 
елементами, створюючи додаткові під-
стави для розсуду в процесі тлумачення 
та правозастосування, впливаючи на 
стабільність системи. Узагальнюючи 
вищезазначене, цілком можна вести 
мову про те, що у вітчизняній наго-
родній практиці обрано оптимальний 
з погляду ефективності застосування 
принцип побудови ієрархії нагород, 
побудови «вертикальних внутрішніх» 
зв’язків, які сприяють формуванню 
в сукупності елементів, якими є наго-
роди, властивостей не простої сукуп-
ності, а саме системи.

Окрім «вертикальних внутрішніх», 
у наявності й «горизонтальні внутрішні», 
зосереджені на рівні самих елементів, 
хоча й не всіх (бо не передбачені для 
всіх). Ці зв’язки можна назвати «вну-
трішньоелементними», які й забезпе-
чують унікальність цих елементів. Так, 
зокрема, на рівні елементу «Почесні 
звання України» (ст. 10 Закону Укра-
їни «Про державні нагороди України», 
Положення про почесті звання України, 
затверджене Указом Президента Укра-
їни від 29.06.2001 № 476/2001) «вну-
трішні горизонтальні» зв’язки виникли 
між «народними», тобто почесними, 
званнями «Народний артист Укра-
їни», «Народний архітектор України», 
«Народний вчитель України», «Народ-
ний художник України» та «заслуже-
ними» («Заслужений артист України», 
«Заслужений архітектор України», 
«Заслужений шахтар України», «Заслу-
жений юрист України»). Не можна 
визнати «більш» чи «менш» значи-
мого «народного» з-поміж «народних» 
і «заслуженого» з-поміж «заслужених». 
Вони доповнюють один одного й у таких 
умовах формують єдність піделементів 
«народні» та «заслужені» як елементу 
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«Почесті звання України». Хоча між 
цими елементами зв’язки горизонтальні.

Аналогічні «внутрішні зв’язки» 
виникають і на рівні інших елемен-
тів, як-то: «Державна премія Укра-
їни», піделементами якого, між якими 
й виникають «внутрішні горизонтальні» 
зв’язки, є Державна премія України 
в галузі науки і техніки з внутріш-
нім поділом на чотири номінації («за 
видатні наукові дослідження, які спри-
яють дальшому розвитку гуманітарних, 
природничих і технічних наук, пози-
тивно впливають на суспільний про-
грес і утверджують високий авторитет 
вітчизняної науки у світі»; «за розро-
блення і впровадження нової техніки, 
матеріалів і технологій, нових способів 
і методів лікування та профілактики 
захворювань, що відповідають рівню 
світових досягнень»; «за роботи, які 
становлять значний внесок у вирішення 
проблеми охорони навколишнього при-
родного середовища та забезпечення 
екологічної безпеки»; «за створення 
підручників для середніх загальних, 
професійних навчально-виховних, 
закладів вищої освіти, що відповідають 
сучасним вимогам і сприяють ефектив-
ному опануванню знань; істотно впли-
вають на поліпшення підготовки май-
бутніх спеціалістів» (п. 2 ст. 11 Закону 
України «Про державні нагороди Укра-
їни»). Аналіз цих положень не дає 
змоги визначити, яка саме із цих пре-
мій є «вагомішою», вони охоплюють 
усі сфери науки і техніки, доповнюють 
одна одну («внутрішні горизонтальні» 
зв’язки й за рахунок цього формують 
унікальність піделементу «Державна 
премія України в галузі науки і тех-
ніки» елементу «Державні премії Укра-
їни»). Аналогічним є підхід і до ресурсу 
піделементу під назвою «Державна 
премія України в галузі освіти», який 
поділяється залежно від виду на «за 
видатні досягнення в галузі дошкіль-
ної і позашкільної освіти»; «за видатні 
досягнення в галузі загальної серед-
ньої освіти»; «за видатні досягнення 
в галузі професійно-технічної освіти»; 
«за видатні досягнення в галузі вищої 

освіти» й, нарешті, «за видатні нау-
кові досягнення в галузі освіти» 
(п. 5 ст. 11 Закону України «Про дер-
жавні нагороди України»). Знову ж 
таки не можна виокремлювати з-по-
між них «за значимістю», проте саме 
в сукупності вони й формують ресурс 
відповідної премії загалом, а саме Дер-
жавної премії України в галузі освіти.

Утім не для всіх елементів системи 
є характерною наявність «внутрішніх 
горизонтальних» зв’язків, на відміну 
від обов’язкових «внутрішніх верти-
кальних» зв’язків. Навіть на рівні вже 
зазначених елементів не для всіх їх 
піделементів є характерними саме «вну-
трішні горизонтальні» зв’язки. Так, не 
передбачає, наприклад, наявність таких 
зв’язків піделемент «Державна премія 
України в галузі архітектури» або ж 
піделемент «Державна премія України 
імені Олександра Довженка» (п. п. 3, 
4 ст. 11 Закону України «Про державні 
нагороди України»). Однак усі різновиди 
Державних нагород України як піделе-
менти цього елементу (навіть і Націо-
нальна премія України імені Тараса 
Шевченка (п. 1 ст. 11 цього ж Закону), 
хоча й із назвою «Національна») взає-
модоповнюють один одного за рахунок 
«внутрішніх горизонтальних» зв’язків 
і формують ресурс відповідного еле-
менту системи загалом. Не передбачає 
наявності «внутрішніх горизонталь-
них» зв’язків і такий елемент системи, 
як «Іменна вогнепальна зброя», який 
є самодостатнім. Аналогічною є ситуа-
ція з вищою нагородою – званням Героя 
України. Це дає змогу зробити висно-
вок про наявність «внутрішніх горизон-
тальних» зв’язків у т. зв. складних еле-
ментах, які й дають змогу забезпечити 
єдність відповідних елементів у системі.

Окрім внутрішніх зв’язків, для сис-
теми характерною є й наявність зовніш-
ніх зв’язків, які й забезпечують єдність 
системи та її виокремлення саме як 
системи в розмаїтті інших правових, 
у т. ч. й суміжних, явищ. У цьому 
випадку тісними є зовнішні відносини 
із заохоченнями, преміями, пільгами, 
привілеями та іншими правовими яви-
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щами (суміжними правовими), з якими 
нагороди взаємодіють та утворюють 
уже як елемент структуру іншої сис-
теми. Так, наприклад, разом з урядо-
вими нагородами й урядовими відзна-
ками, відомчими відзнаками нагороди 
утворюють систему під назвою «заохо-
чення». У цьому разі вони перебува-
ють у зв’язках із ними, співвідносяться 
ієрархічно й утворюють єдине системне 
явище. Аналогічним чином можна оха-
рактеризувати й зв’язки нагород із пре-
міями, у т. ч. різними преміями держав-
них органів (важливо не ототожнювати 
з Державною премією України), серед 
яких – Премія Верховної Ради України 
для молодих вчених, Премія Кабінету 
Міністрів України за особливий внесок 
молоді у розбудову української держави 
або ж Премія Верховної Ради за внесок 
молоді у розвиток парламентаризму 
і місцевого самоврядування тощо. За 
рахунок взаємодії всіх вищезазначених 
елементів формується система «Премії 
України». Зовнішні зв’язки є досить 
специфічними й, незважаючи на те на 
якому рівні окремих елементів або ж 
системи загалом вони виникають, усе 
ж таки позиціонують систему й зумов-
люють її самостійність, унікальність. 
Саме зовнішні зв’язки нагород дають 
змогу вести мову про них як про само-
стійний елемент таких систем, як пере-
конання, заохочення, стимули тощо.

ІІІ. Мета як складник розуміння 
нагороди як системи в адміністра-
тивно-правовій науці. Однак, як уже 
зазначалося, аналіз нагороди як сис-
теми буде неповним без аналізу її мети, 
тобто того, заради чого ця система 
існує. Мета нагороди полягає в адек-
ватному реагуванні з боку держави на 
всі прояви добровільної «понаднормова-
ної», «унікальної», а отже, заслуженої 
поведінки особи (колективу) у вигляді 
розмаїття моральних, матеріальних або 
ж змішаних засобів для відзначення 
заслуг особи (колективу), підвищення 
її соціального престижу, зміни право-
вого статусу та спонукання для ана-
логічних дій у майбутньому цією осо-
бою (конкретне спрямування), на її 

прикладі інших осіб (загальне спряму-
вання). Фактично нагорода як система 
й забезпечує досягнення відповідної 
мети за рахунок наявності різноманіт-
них елементів і їх реагування на різні 
види «заслуженої» поведінки, у т. ч. 
й із можливістю поступового зростання 
реагування на заслуги в поведінці особи 
(колективу). Наявність єдиної, самодо-
статньої сукупності взаємопов’язаних 
елементів, зорієнтованих на досягнення 
відповідної мети, й зумовлює саму уні-
кальність такої системи. Мету системи 
в цьому разі варто розглядати як складне 
явище, що включає кілька складників, 
а саме: а) ретроелемент (а саме «реа-
гування» на «заслужену» поведінку 
особи); б) перспективну (виокремлення 
«бажаної» для держави та суспільства 
поведінки й спонукання осіб (колекти-
вів) до аналогічної в майбутньому, до 
добровільної ініціативи прояву такої 
поведінки). При цьому кожен із цих 
елементів мети є складним, бо ретро-
елемент включає визнання поведінки 
(результатів) як заслуги, обрання 
адекватного («не менше й не більше») 
заходу реагування у вигляді нагороди, 
забезпечення своєчасного й у повному 
обсязі реагування. Водночас перспек-
тивний включає як персоніфікований 
елемент (той, що розрахований безпо-
середньо на особу, яку нагороджують), 
так і загальний елемент (щодо будь-
яких осіб). Варто зазначити, що саме 
в сукупності елементи, взаємозв’язки 
й мета й формують унікальність наго-
роди як системи. Проте аналіз нагороди 
як системи варто розглядати й в аспекті 
аналізу властивостей будь-якої системи, 
які притаманні й нагороді. Зокрема, 
варто зазначити, що в адміністратив-
но-правовій науці зокрема та правовій 
науці загалом виокремлюється ціла 
низка ознак системи, яка в авторських 
редакціях учених-юристів відрізняється 
як кількісними, так і якісними параме-
трами. Варто навести кілька прикладів. 
Так, наприклад, А. Колесніков пропо-
нує дещо спрощений підхід до виокрем-
лення відповідних ознак, серед них – 
«цілісність, єдність частин (елементів), 
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внутрішня закономірність, внутрішній 
зв’язок» [5, с. 14]. Безперечно, пере-
лік є дещо спрощеним, узагальненим 
і не дає змоги з’ясувати унікальність 
усієї системи. Г. Сарибаєва пропонує 
в роботі одразу два варіанти, один із 
яких є дещо «вужчим», а інший – роз-
ширеним та охоплює досить велику 
кількість ознак системи, що дає змогу 
виділити позицію Г. Сарибаєвої щодо 
розуміння системи «кількісно і якісно» 
досконалішою порівняно з попереднім 
варіантом, запропонованим А. Колес-
ніковим. Так, зокрема, Г. Сарибаєва 
виділяє серед таких ознак «внутрішню 
самостійність, внутрішню єдність, від-
критість, динамізм, мобільність, ціліс-
ність, внутрішню структурну склад-
ність» [6, с. 13–14], у «розширеному» 
варіанті – «цілісність, відкритість, істо-
ричну зумовленість, динамізм, мобіль-
ність, людиноцентричність (антропо-
логічність), структурність» [6, с. 22]. 
Спостерігаємо певне дублювання окре-
мих ознак, однак і різноваріативність 
їх назв, дещо розширений останній під-
хід. Перелік ознак системи на підставі 
аналізу робіт учених-юристів пропонує 
Д. Припутень, у цьому його варто під-
тримати, бо подається узагальнення 
результатів з урахуванням специфіки 
розуміння «системи» щодо явищ право-
вої дійсності. Серед ознак представлені 
такі: «наявність упорядкованих струк-
турних елементів і суттєвих зв’язків між 
ними, які за своєю силою «перевищу-
ють» зв’язки, які до системи не входять; 
наявність певної організації системи … 
до того ж цілком можливою є складна 
ієрархічна організація, згідно з якою 
елементи … можуть утворювати підсис-
теми; існування інтегративних власти-
востей системи, тобто системозберігаю-
чих чинників, якими характеризується 
саме система, а не кожен із її елементів 
окремо; неадитивність – неможливість 
розгляду системи як аналога простої 
сукупності елементів; динамічність 
(адаптивність системи до змін); ста-
більність, яка забезпечує збереження 
системи незалежно від багатьох різно-
манітних факторів впливу, які зорієнто-

вані на зміну та дестабілізацію системи» 
[1, с. 163]. Дещо розширений кількісно, 
а отже, і змістовно перелік ознак сис-
теми пропонує й І. Болокан, а саме: до 
ознак системи пропонується зарахувати 
«динамізм, структурованість, відкри-
тість, історичну зумовленість, завдяки 
яким система модифікується з ураху-
ванням змін державотворчого та пра-
вотворчого характеру різного рівня» 
[7, с. 22]. При цьому варто підтримати 
І. Болокан у тому, що під час розгляду 
будь-якої системи, а отже, і нагороди, 
з огляду на її ознаки, варто виокрем-
лювати «системно-компонентний, 
системно-структурний, системно-функ-
ціональний, системно-інтеграційний, 
системно-комунікаційний і системно-іс-
торичний аспекти» [8, с. 171], а це пев-
ним чином дає змогу «ув’язати» ознаки 
системи й основні напрями її дослі-
дження. Це повною мірою стосується 
й нагороди в її системному аналізі. 
Складно не погодитися із цим твер-
дженням, що, беззаперечно, і впливає 
на формування та функціонування сис-
теми загалом і, беззаперечно, нагороди 
як системи зокрема, проте визнати 
запропонований варіант досконалим, на 
жаль, усе ж таки не можна. Він охо-
плює багато, проте не всі ознаки, які 
й формують ресурс саме системи. Саме 
тому, акумулюючи всі вищенаведені 
варіанти, усе ж таки варто було б для 
аналізу нагороди як системи запропону-
вати власний авторський перелік ознак, 
які й характеризують властивості (весь 
ресурс) нагороди саме як системи.

Отже, узагальнюючи все вищенаве-
дене, цілком логічно зробити висновок 
про можливість і доцільність розгляду 
нагороди як системи в її розумінні як 
сукупності взаємопов’язаних, взаємоза-
лежних та ієрархічно побудованих її еле-
ментів (різновидів нагород), пов’язаних 
внутрішніми та зовнішніми елементами 
й таких, що утворюють єдине ціле, зорі-
єнтоване на забезпечення своєчасного 
адекватного реагування на заслужену 
поведінку особи (осіб), підвищення 
гарантованої соціальної престижності 
й зміну правового статусу останньої, 
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спонукання до добровільного прояву 
аналогічної поведінки в майбутньому 
як цією особою, так і на її прикладі 
іншими особами. Варто систему в цьому 
випадку розглядати в аспекті «склад-
ного» («ускладненого», «широкого») під-
ходу з виокремленням елементів, якими 
є види нагород, зв’язків між ними (які, 
у свою чергу, поділяються на внутрішні 
з їх поділом на горизонтальні (у межах 
кожного виду елементу – виду наго-
роди) та вертикальні (між елементами – 
між видами нагород)) і мети. Окрім того, 
унікальність нагороди як системи зумов-
лена додатково й наявністю цілої низки 
ознак, які притаманні будь-які системі 
й із певною специфікою проявляються 
й у нагороді. До таких ознак цілком 
можна зарахувати цілісність, відкри-
тість, мобільність, динамізм, структуро-
ваність, історичну зумовленість, люди-
ноцентричність (антропологічність).

Мета роботи полягає в тому, 
щоб на основі аналізу різноманіт-
них тематичних джерел розглянути 
ресурс нагород у системному аспекті 
для ефективного використання наго-
роди під час розроблення положень 
нового нагородного законодавства 
України. Об’єкт дослідження фор-
мують суспільні відносини, пов’язані 
з використанням ресурсу нагород. 
Предмет дослідження – теорети-
ко-методологічні засади системного 
аналізу державних нагород, перед-
бачених у законодавстві України. 
Методи дослідження – сукупність 
загальнонаукових і спеціальних 
методів наукового пізнання, зокрема 
діалектичного, системно-структур-
ного, логіко-юридичного, порівняль-
но-правового, прогнозування, моде-
лювання. Для з’ясування реального 
ресурсу нагороди, її унікальності й 
багатоманіття важливим є систем-
ний аналіз її різновидів. При цьому 
систему нагород варто розглядати 
в розумінні поєднання її елементів, 
зв’язків між ними, а також наяв-
ності тих унікальних ознак, які в 
сукупності й формують систему. 

Доцільним є погляд на передбачені в 
чинному законодавстві України дер-
жавні нагороди як певне поєднання 
кількох підсистем (ордени, медалі, 
почесні звання тощо), які не тільки 
об’єднуються в межах саме цих під-
систем, а й перебувають у зовніш-
ніх зв’язках з іншими підсистемами, 
формуючи тим саме системну наго-
родну єдність України. У системі 
нагород, передбачених у законодав-
стві України, варто виокремлювати: 
а) елементи, якими є безпосередньо 
самі державні нагороди, що, у свою 
чергу, об’єднуються в підсисте-
ми, б) зв’язки між елементами при 
цьому з розподілом їх на внутрішні 
(у межах самих підсистем) і зовніш-
ні (між підсистемами), які й дають 
змогу зберігати певну єдність під-
системну та єдність системи наго-
род загалом; в) ознаки системності 
(історичну зумовленість, динамізм, 
мобільність, структурованість 
тощо). Саме такий («широкий») 
доктринальний погляд на систему 
нагород, передбачених у законодав-
стві України, дає змогу вести мову 
про унікальність нагородного фено-
мена, який охоплює, залежно від без-
посередніх підстав, різні види заслуг 
осіб (колективів) осіб перед держа-
вою, українським народом. Систем-
ний погляд на нагороду дає змогу 
з’ясувати історичну зумовленість її 
зовнішніх форм існування, її назви, 
її розподіл на види, а також її адап-
тивність до «зовнішніх» факторів 
впливу, що й свідчить про мобіль-
ність, динамізм, певну стабільність, 
структурованість тощо, а отже, і 
перспективність подальшого існу-
вання в умовах реформування наго-
родної справи загалом в Україні. 
Саме такий підхід варто покласти в 
основу формування наукового базису 
для підготовки новітнього вітчизня-
ного нагородного законодавства.

Ключові слова: нагорода, систе-
ма нагород, елементи, зв’язки, ознаки, 
законодавство, внутрішні зв’язки, зов-
нішні зв’язки, удосконалення. 
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Kovbas I. State awards under 
the legislation of Ukraine: system 
branch analysis

The purpose of the research is to 
study the recourse of awards in the 
system light based on the analysis of 
different subject-related sources for 
effective use an award when developing 
the provisions of new award law of 
Ukraine. The object of the research is 
social relations associated with award 
resource. The subject of the research 
is theoretical and methodological 
fundamentals of system analysis of state 
awards as required by the legislation 
of Ukraine. Research methods are 
a complex of general scientific and 
special methods of scientific knowledge, 
as follows: dialectical, system-structure, 
logical-legal, comparative-legal, 
forecasting, modeling. To clarify the 
real resource of an award, its unique 
nature and diversity, it is essential to 
pay attention to the analysis of its types. 
At the same time, one should consider 
the system of awards as a combination 
of its elements, their relations, as well as 
the availability of unique features which 
cumulatively form the system. The vision 
of state awards stipulated by the current 
legislation of Ukraine as a combination 
of several sub-systems (orders, medals, 
honorary titles etc.), which cooperate 
within these sub-systems thereby 
forming the system-based award unity 
of Ukraine, is expedient. The system 
of awards prescribed by the legislation 
of Ukraine involves a) the elements 
which are state awards combined in 
the sub-systems, b) relations between 
elements with their division into the 
internal (within the very sub-systems) 
and external (between sub-systems) 
which permit keeping a certain sub-
system unity and the unity of the system 
of awards as a whole; c) features of 
systematicity (historical conditioning, 
dynamism, mobility, structuring etc.). 
The very (“broad”) doctrinal concept 
of the system of awards stipulated by 
the law makes it possible to refer to the 
unique nature of award phenomenon 
which covers, depending on direct 

reasons, different types of merits of 
a person (teams) to the state, the 
Ukrainian people. The system view of an 
award permits clarifying the historical 
conditioning of its external forms of 
existence, names, division into types 
as well as its adaptation to “external” 
factors of influence that confirms 
mobility, dynamism, certain stability, 
structuring etc. and thus, perspectives 
for further existence in the context of 
reforming award practice in Ukraine. 
Such an approach should be fundamental 
for the creation of a scientific basis for 
the drafting of updated domestic award 
legislation. 

Key words: award, system of awards, 
elements, relation, features, legislation, 
internal relations, external relations, 
improvement. 
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ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ В ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

Інтеграція до європейських інсти-
туцій відкриває Україні шлях до шир-
шої участі в структурах міжнародної 
безпеки, забезпечує можливість спіль-
них дій України та ЄС щодо боротьби 
зі злочинністю. У цьому контексті 
ефективна й цілеспрямована діяль-
ність Міністерства внутрішніх справ із 
розгалуженою системою представни-
ків МВС за кордоном стає важливим 
чинником стабільності й безпеки. Зва-
жаючи на викладене, МВС упродовж 
2014–2015 рр. ужито низку заходів 
щодо реформування органів внутрішніх 
справ України в органи Національної 
поліції України [1]. 

Дуже багато вітчизняних учених 
досліджують це питання, серед них 
В. Авер’янов, І. Арістова, О. Бандурка, 
В. Басс, В. Бевзенко, О. Безпалова, 
Ю. Битяк, Л. Біла-Тіунова, В. Білоус, 
І. Бородін, В. Галунько, В. Гаращук, 
Ю. Гаруст, І. Голосніченко, С. Гонча-
рук, І. Гриценко, Т. Гуржій, С. Гуса-
ров, В. Гуславський, В. Демченко, 
О. Джафарова, Є. Додін, М. Дорогих, 
А. Єлістратов, В. Заросило, А. Іва-
нищук, Р. Калюжний, В. Ковальська, 
А. Комзюк, С. Ківалов, В. Коваленко. 
Але через постійні зміни в суспіль-
ному житті й недосконалості законо-
давства питання й до сьогодні залиша-
ється актуальним.

У ст. 8 Закону України «Про 
основи національної безпеки України» 
реформування правоохоронної сис-
теми визначається як один з основних 
напрямів державної політики з питань 

національної безпеки України. Саме 
тут вказується, що «…реформування 
проводиться з метою підвищення ефек-
тивності її діяльності…» [2]. Основними 
напрямами в роботі поліції є адміні-
стративна й судова діяльність. Судова 
діяльність полягає в сприянні слідчому 
судді під час установлення порушень 
норм кримінального законодавства, 
у збиранні необхідних доказів за його 
дорученнями, розшуку осіб, які вчи-
нили злочини, і передаванні їх судо-
вому слідчому. Попри свою назву слід-
чий суддя за сутністю виконуваних 
ним функцій є слідчим.

Перевагою наявної у Франції орга-
нізації слідчого апарату є самостійність 
слідчих суддів, підкорення їх лише 
закону, відсутність стороннього втру-
чання в розслідування кримінальних 
справ. Певними повноваженнями під 
час розслідування злочинів наділений 
суддя зі свобод і ув’язнень. Контро-
лює діяльність слідчих суддів слідчий 
орган, у роботі якого беруть участь 
судді апеляційного суду. Їхній про-
цесуальний статус характеризується 
такими основними суттєвими озна-
ками: суддя діє в складі суду й при-
значається та звільняється з посади 
Президентом за поданням Міністра 
юстиції; рішення слідчий суддя при-
ймає самостійно, крім взяття під 
варту; проводить слідчі дії, але позбав-
лений права порушувати кримінальну 
справу, пред’являти особі обвинува-
чення, складати обвинувальний акт 
після закінчення розслідування.

© Н. Шевченко, 2020
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Слідчий суддя відповідно до закону 
здійснює всі слідчі дії, які вважає 
необхідними для встановлення істини. 
Також слідчий суддя забезпечує обви-
нуваченому реалізацію його права на 
захист. Суддя може дати доручення 
посадовим особам судової поліції здійс-
нити необхідні слідчі дії, проте вони не 
можуть проводити допити обвинуваче-
ного та ставки віч-на-віч.

Усі дії слідчого судді можуть бути 
оскаржені. Прокурор не наділений пра-
вом давати слідчому судді вказівки, 
обов’язкові для виконання, скасовувати 
його рішення. Слідчий суддя має право 
самостійно накладати значні штрафи 
на осіб, які неналежним чином викону-
ють процесуальні обов’язки [3]. У своїй 
діяльності Міністерство має керува-
тися положеннями Угоди про асоці-
ацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, з іншої, що 
визначає якісно новий формат відносин 
з ЄС на принципах «політичної асоціа-
ції й економічної інтеграції» та є стра-
тегічним орієнтиром системних реформ 
в Україні й перебудови системи право-
охоронних органів зокрема [4].

Правоохоронна сфера в усі часи була 
однією з умов формування правової дер-
жави. Вона є гарантом створення чіткого 
механізму контролю за правопорядком 
і законністю в суспільстві. Європеїзація 
суспільства, прагнення інтеграції в євро-
пейський простір, захист прав, свобод 
громадян, демократизація обумовлю-
ють необхідність побудови якісно нової 
моделі правоохоронних органів, які 
відіграють визначальну роль у захисті 
прав і свобод людини та громадянина. 
Поширеність корупції в усіх ешелонах 
влади, зокрема й у самій правоохорон-
ній сфері, свідчить про недосконалість 
і неефективність функціонування цих 
органів. «Телефонне право», лобіювання 
інтересів, порушення Європейської кон-
венції з прав людини, низький профе-
сійний рівень вимагають негайного 
розроблення державної політики щодо 
реформування, удосконалення й опти-
мізації правоохоронних органів, зокрема 
органів внутрішніх справ.

Потреба реформування правоохо-
ронної системи закріплена на законо-
давчому рівні. Відповідно до ст. 8 Закону 
України «Про основи національної без-
пеки України» «реформування право-
охоронної системи з метою підвищення 
ефективності її діяльності на основі 
оптимізації структури, підвищення 
рівня координації діяльності правоохо-
ронних органів, поліпшення їхнього 
фінансового, матеріально-технічного, 
організаційно-правового й кадрового 
забезпечення» є одним з основних 
напрямів державної політики з питань 
національної безпеки України у сфері 
державної безпеки [5].

У багатьох міжнародних актах 
перелік основних принципів неодна-
ковий, але збігається в найбільш авто-
ритетних універсальних актах, якими 
є Статут ООН і прийнята Генеральною 
Асамблеєю Декларація про принципи 
міжнародного права 1970 р. У цих 
документах зазначено такі принципи: 
незастосування сили або загрози сили; 
мирного розгляду суперечок; співробіт-
ництва; рівноправ’я; суверенної рівно-
сті держав тощо. Водночас до принци-
пів, які застосовуються до працівників 
поліції, слід віднести як основний прин-
цип законності [6].

Отже, зважаючи на всі новації 
й попередній позитивний і негативний 
досвід, доречно зазначити, що право-
охоронна система відіграє важливу 
роль у формуванні правової держави 
в умовах євроінтеграції України, здій-
снюючи свою активність у соціально-е-
кономічній і політичній сферах сус-
пільного життя, під час забезпечення 
громадського порядку та громадської 
безпеки; у процесі провадження досу-
дового слідства; здійснення адміні-
стративно-правової юрисдикції; під час 
проведення оперативно-розшукових 
заходів; у профілактичній діяльності; 
у зв’язку з виконанням адміністратив-
них і судових рішень [7]. Підвищення 
рівня взаємодії та співпраці органів 
внутрішніх справ і громадськості необ-
хідно визначити як основне завдання 
захисту прав і свобод людини. Ця взає-
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модія має насамперед соціальний харак-
тер, а її основою є партнерські взає-
мовідносини між людьми. Основною 
причиною виникнення проблем забез-
печення прав і свобод людини та гро-
мадянина є неефективне налагодження 
комунікацій або неналежне розуміння 
поставлених завдань. У деяких випад-
ках до цього призводить небажання 
співпрацювати для налагодження поро-
зуміння [8].

В Україні визнається та діє принцип 
верховенства права. Проте на сьогодні 
система правосуддя не виконує постав-
лені перед нею завдання на належному 
рівні. Основними чинниками такої ситу-
ації є низький рівень правової культури 
та правової свідомості суспільства; 
поширеність корупційних явищ у сфері 
правосуддя. Функціонування прокура-
тури й кримінальної юстиції як суміж-
них правових інститутів також має свої 
недоліки, зокрема це недостатній рівень 
функціональної незалежності та добро-
чесності, потреба в більш розвинених 
інструментах управління, жорсткі-
ших етичних вимогах і дисциплінар-
них правилах; недостатньо розвинені 
інструменти внутрішнього й зовніш-
нього контролю в рамках боротьби 
з корупцією; перешкоди для структур-
ної автономії слідчих органів; недостат-
ній рівень формальних і практичних 
каналів комунікації (зокрема мереж 
обміну даними) між виконавчими орга-
нами та прокуратурою, а також між 
органами державної влади та європей-
ськими й міжнародними партнерами; 
відсутність належної ІТ-інфраструктури 
й можливостей використання інформа-
ційних систем і системи електронного 
правосуддя; недостатній рівень дотри-
мання принципу змагальності в кримі-
нальному провадженні, відсутність про-
фесійної відповідальності за порушення 
прав людини й ігнорування принципу 
змагальності; розбіжності між новими 
процесуальними повноваженнями 
й реальними інституційними функціями 
суб’єктів досудового й судового етапів 
слідства; непослідовне застосування 
процесуальних норм прокуратурою; від-

сутність індивідуалізованого, заснова-
ного на доказах підходу до запобігання 
злочинам, реабілітації й ресоціалізації; 
обмежене застосування альтернатив-
них видів покарання й відсутність пози-
тивного досвіду; відсутність належної 
динаміки в наближенні до стандартів 
Європейського Союзу [9].

Відповідно до ст. 38 Конституції 
України громадяни мають право брати 
участь в управлінні державними спра-
вами [10]. Прикладами такої участі 
громадян стали включення представ-
ників громадськості до складу атеста-
ційних комісій, запрошення їх до участі 
в роботі колегій. Зазначеним заходам 
сприяло формування при МВС Укра-
їни й обласних управліннях громад-
ських рад із питань забезпечення прав 
людини, створення Управління моніто-
рингу дотримання прав людини в діяль-
ності органів Національної поліції, що 
істотним чином вплинуло на рівень 
довіри суспільства до поліції й роз-
ширення та зміцнення таких відносин 
у майбутньому.

Відомчий контроль за забезпечен-
ням прав і свобод громадян в адміні-
стративній діяльності поліції є одним 
із видів контролю як функції управ-
ління й становить діяльність зі спосте-
реження, аналізу й перевірки об’єктів 
контролю (органів і підрозділів міліції, 
працівників міліції), що спрямована 
на запобігання, виявлення та припи-
нення дій, що суперечать установле-
ним законодавством України та між-
народними правовими актами нормам, 
правилам і стандартам у сфері захи-
сту прав і свобод людини та громадя-
нина. Основними критеріями оціню-
вання ефективності цього контролю 
є наявність внутрішніх нормативних 
документів, які регулюють здійснення 
відомчого контролю, закріплення від-
повідальних осіб і визначення для них 
кола обов’язків, які мають передбачати 
повноту й комплексність контрольних 
заходів; дієвість відомчого контролю, 
зокрема щодо недопущення, вчасного 
виявлення й виправлення відхилень 
від установлених правових норм або 
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перешкоджання виникненню таких 
відхилень, визначення резервів для 
підвищення ефективності функціону-
вання досліджуваних процесів діяль-
ності; ефективність механізму інфор-
мування керівництва про результати 
відомчого контролю, надання практич-
них рекомендацій щодо вдосконалення 
досліджуваних процесів діяльності 
та своєчасності адекватного зворотного 
реагування; стан практичного впрова-
дження результатів відомчого контр-
олю за забезпеченням прав і свобод 
громадян в адміністративній діяльності 
міліції [11].

Підвищення рівня «прозорості» 
та підзвітності громадянському суспіль-
ству, створення громадських рад, нала-
годження співпраці з громадськими 
й міжнародними організаціями виявили 
неготовність керівників підрозділів 
активно й усебічно співпрацювати 
з громадськістю. Головною причиною 
є нерозуміння керівництвом суті гро-
мадського контролю за діями органів 
влади й важливості співпраці з правоза-
хисною спільнотою. Піддається критиці 
й діяльність органів внутрішніх справ 
у зв’язку з корупційними зловживан-
нями під час надання адміністративних 
послуг. Не розв’язана повною мірою на 
законодавчому рівні проблема зняття 
й зберігання біометричних даних гро-
мадян, кваліфікованого розгляду звер-
нень громадян. Потребують удоско-
налення організаційно-правові заходи 
й координація діяльності з протидії 
торгівлі людьми в Україні [12].

Основою реформування правоохо-
ронних органів України є людиноцен-
тристська ідеологія адміністративного 
права, сформульована професором 
В. Авер’яновим, і європейські праг-
нення Українського народу, ідеологія, 
згідно з якою держава має, умовно 
кажучи, «служити» інтересам гро-
мадян, тобто діяти на благо людини 
шляхом усебічного забезпечення пріо-
ритету її прав, свобод і законних інте-
ресів у сфері діяльності публічної адмі-
ністрації. Цей крок цілком відповідає 
загальній тенденції сучасного розвитку 

державно-правової науки та практики, 
відповідно до якої сьогодні відбува-
ється своєрідний «людиноцентрист-
ський поворот» вітчизняного державоз-
навства [13].

Окремим напрямом діяльності є роз-
роблення алгоритму дій під час охорони 
мирних зібрань з метою забезпечення 
права громадян на свободу слова, вира-
ження поглядів і переконань. У полі-
цейських підрозділах має бути запрова-
джено спеціальне навчання персоналу 
з метою забезпечення прав людини 
під час службової діяльності. Випадки 
застосування сили й фізичного при-
мусу під час таких заходів мають бути 
чітко регламентовані нормативними 
приписами, у переважній більшості – 
санкціоновані й ретельно розглянуті 
керівництвом поліції разом з іншими 
органами, що контролюють діяльність 
поліції, з обов’язковою участю гро-
мадськості. Взагалі парламент мав би 
ухвалити закон про свободу мирних 
зібрань, у якому передбачити всі дії 
поліції в ситуаціях, які виникають під 
час мирних зібрань [14]. Одним зі спо-
собів подолання недосконалості зако-
нодавства, що регламентує повнова-
ження правоохоронних органів у сфері 
забезпечення особистих прав людини, 
є своєчасна заміна застарілих правових 
актів досконалішими й ефективнішими. 
Вдосконаленню підлягають не тільки 
закони, а й відомчі нормативно-пра-
вові акти, особливо органів Національ-
ної поліції. Їхнє головне призначення 
полягає в тому, що вони мають не 
встановлювати повноваження окремих 
структурних підрозділів, а здійснювати 
розподіл загальної компетенції у сфері 
забезпечення конституційних особи-
стих прав людини, яка вже визначена 
вищими за юридичною силою право-
вими актами, між підрозділами Наці-
ональної поліції відповідно до постав-
лених перед ними завдань, а також 
враховуючи сили та засоби, якими 
вони володіють. 

Таким чином, можемо зробити 
висновки, що сфера адміністратив-
но-правового забезпечення дотримання 
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прав людини в правоохоронних органах 
України як системи еволюційних і рево-
люційних правотворчих заходів в умо-
вах сучасних викликів побудована на 
людиноцентристській теорії адміністра-
тивного права й виконанні міжнародних 
зобов’язань України перед європейською 
спільнотою щодо утвердження принципу 
верховенства права й поваги до прав 
людини й основоположних свобод.

Вітчизняними науковцями сформо-
вано, що напрямами вдосконалення 
законодавства у сфері адміністратив-
но-правового забезпечення дотримання 
прав людини та свобод у правоохорон-
них органах є такі: 1) запровадження 
в практичну діяльність Національної 
поліції системи фіксації безпеки дорож-
нього руху за допомогою автоматизова-
них систем, прийняття проєктів законів 
«Про місцеву поліцію», «Про службу 
фінансових розслідувань України», 
«Про злодіїв закону», установлення 
адміністративної відповідальності за 
порушення прав і законних інтересів 
осіб у місцях позбавлення волі, що 
дасть можливість підвищити ефектив-
ність забезпечення дотримання прав 
людини та свобод у сфері громадського 
порядку, ведення бізнесу й у місцях 
відбування покарання.

Сучасне вітчизняне суспільство 
докорінно відрізняється від суспіль-
ства попередніх епох, оскільки основ-
ною цінністю визнає саме людину, 
її життя, здоров’я, честь, гідність, 
недоторканність й інші права, сво-
боди й законні інтереси невладних 
фізичних і юридичних осіб. З метою 
забезпечення зазначених чеснот 
об’єктивно функціонує публічний 
апарат, вершиною якого з погляду 
ефективності діяльності є право-
охоронні органи, що мають здійсню-
вати захист громадян від найбільш 
значних видів небезпеки. Правоохоро-
нна діяльність держави є провідною 
гарантією забезпечення принципу 
верховенства права та здійснюється 
через систему правоохоронних орга-
нів, на які безпосередньо покладено 

функції забезпечення прав і свобод 
людини й громадянина від найбіль-
ших видів небезпеки, охорони громад-
ського порядку; запобігання скоєнню 
злочинів; виявлення, розкриття та 
припинення правопорушень; надан-
ня адміністративних послуг. Серед 
проблем, які вирішує народ України, 
однією з найгостріших є проблема 
здійснення прав людини та грома-
дянина. Для того щоб в повному 
обсязі реалізувати права, свободи 
й обов’язки людини й громадянина, 
потрібно їх знати й уміти їх захи-
щати. Правовий порядок в Україні 
ґрунтується на засадах, відповідно 
до яких ніхто не може бути приму-
шений робити те, що не передбаче-
но законодавством (ст. 19 Консти-
туції). Органи державної влади й 
органи місцевого самоврядування, 
їхні посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повно-
важень й у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами Укра-
їни. Європейська інтеграція Укра-
їни зобов’язує нашу державу забез-
печити ефективне функціонування 
інститутів, які гарантуватимуть 
верховенство права, додержання 
прав і свобод людини і громадяни-
на, їхній ефективний захист. Одним 
із таких завдань є утворення МВС 
України як цивільного органу євро-
пейського зразка [1]. 

Ключові слова: права людини, 
інтеграція, Національна поліція, пору-
шення прав людини, законодавчі нова-
ції.

Shevcheнnko N. Legislative news 
in the protection of human rights by 
law enforcement bodies of Ukraine

Modern domestic society is 
fundamentally different from previous 
eras in that it recognizes the main value 
of the Person, his life, health, honor, 
dignity, inviolability and other rights, 
freedoms and legitimate interests of 
non-governmental individuals and 
legal entities. In order to ensure 
these virtues, there is an objectively 
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functioning public apparatus, the 
pinnacle of which, in terms of efficiency, 
are law enforcement agencies, which 
should protect citizens from the most 
significant types of danger. Law 
enforcement activities of the state are 
a leading guarantee of the principle 
of rule of law and are implemented 
through a system of law enforcement 
agencies, which are directly entrusted 
with the functions of ensuring the rights 
and freedoms of the person and citizen 
from the greatest types of danger, 
protection of public order; prevention, 
detection, disclosure and termination 
of offenses; provision of administrative 
services. Among the problems solved by 
the people of Ukraine, one of the most 
pressing is the problem of human and 
civil rights. In order to fully realize the 
rights, freedoms and responsibilities 
of man and citizen, you need to know 
them and be able to protect them. 
Article 19 of the Constitution of the 
legal order in Ukraine is based on 
the principles according to which no 
one can be forced to do what is not 
provided by law. Public authorities 
and local governments, their officials 
are obliged to act only on the basis, 
within the powers and in the manner 
prescribed by the Constitution and laws 
of Ukraine. The European integration 
of Ukraine obliges our country to ensure 
the effective functioning of institutions 
that will guarantee the rule of law, 
respect for the rights and freedoms of 
man and the public, and their effective 
protection. One of these tasks is to 
create the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine as a civilian body of the 
European model.

Key words: human rights, integration, 
national police, human rights abuses, 
legislative innovations.
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Одним із конституційних прин-
ципів цивільного процесу є забезпе-
чення права на апеляційний перегляд 
справи й у визначених законом випад-
ках – на касаційне оскарження судо-
вого рішення (п. 8 ч. 2 ст. 129 Кон-
ституції України). За допомогою цього 
права учасників справи вищестоящі 
судові інстанції мають змогу переві-
рити обґрунтованість і законність судо-
вих рішень у цивільній справі, здій-
снюючи щодо суду першої інстанції 
судовий контроль. Проте в ряді випад-
ків суд першої інстанції може більш 
оперативно й ефективно, а також із 
меншими затратами самостійно випра-
вити недоліки у своїй роботі, скорегу-
вавши власну процесуальну діяльність 
та / або видані ним судові акти (судові 
рішення, виконавчі документи тощо). 
Подібне явище в цивільному процесі 
називається самоконтролем суду пер-
шої інстанції.

Самоконтроль суду першої інстан-
ції в цивільному процесі виступає 
дієвим процесуальним засобом із 
усунення недоліків у роботі суду під 
час розгляду та вирішення цивільних 
справ. Проте його застосування мож-
ливо не довільно, а тільки за наявно-
сті певних підстав.

Більшість науковців, які досліджу-
вали питання підстав самоконтролю 
суду першої інстанції в цивільному про-
цесі, зводили їх виключно до судової 
помилки (І.М. Зайцев, Д.Д. Луспеник, 
Н.М. Савчин, Є.Г. Трішіна). Але, на 
нашу думку, судовою помилкою під-
става самоконтролю суду першої інстан-
ції не обмежується. У цьому відношенні 
варто погодитися з Ю.О. Зайцевою, 

котра ділить самоконтрольні повнова-
ження суду на ті, що застосовуються 
внаслідок помилки, та ті, які застосо-
вуються внаслідок зміни обставин, що 
були підставою для прийняття того 
чи іншого судового акта [1, с. 54–55]. 
З іншого боку, коло підстав самоконтр-
олю суду першої інстанції в цивіль-
ному процесі не може обмежуватися 
тільки судовими помилками чи зміною 
обставин цивільної справи. Їх набагато 
більше. Аналіз положень ЦПК Укра-
їни, які описують самоконтрольні пов-
новаження суду першої інстанції, дає 
можливість до підстав самоконтролю 
як функції також віднести реалізацію 
учасниками справи своїх процесуаль-
них прав, вчинення цивільних про-
цесуальних правопорушень. Указані 
підстави самоконтролю суду першої 
інстанції раніше в теорії цивільного 
процесу не виокремлювалися.

Метою статі є визначення кола під-
став самоконтролю суду першої інстан-
ції в цивільному процесі та їх співвід-
ношення.

Самоконтроль суду першої інстанції 
виступає функцією, що проявляється 
через застосування обширних само-
контрольних повноважень суду першої 
інстанції. Коло цих повноважень над-
звичайно різноманітне. Стосовно кож-
ного чинне законодавство передбачає 
неоднакові підстави їх застосування. 
Ними є певні юридичні факти, з наяв-
ністю яких пов’язується можливість 
суду першої інстанції корелювати свої 
акти та дії. Так, для ухвалення додат-
кового рішення суду ст. 270 ЦПК нази-
ває чотири підстави, чітко конкретизо-
вані (стосовно певної позовної вимоги 
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не ухвалено рішення, не вирішено 
питання про судові витрати і т. д.). 
Означені підстави дають можливість 
застосувати таке самоконтрольне пов-
новаження суду першої інстанції, як 
винесення додаткового рішення суду. 
За допомогою цих підстав задіяти 
інші самоконтрольні повноваження 
неможливо. Проте у вищевказаному 
прикладі всі підстави застосування 
самоконтрольних повноважень можна 
узагальнено звести до більш абстрак-
тної підстави, такої як судова помилка. 
Вона може охоплювати багато підстав 
різноманітних самоконтрольних повно-
важень суду першої інстанції: передача 
цивільної справи за підсудністю при 
порушенні правил підсудності; закриття 
провадження у справі, якщо вона не 
підлягає розгляду за правилами цивіль-
ної юрисдикції; роз’яснення судового 
рішення; повернення до дослідження 
доказів із нарадчої кімнати тощо.

Цікаво те, що не вирішення судом 
питань про розподіл судових витрат 
може бути зумовлено не тільки судо-
вою помилкою. Наприклад, сторона 
справи звернеться до суду із зая-
вою до закінчення судових дебатів, 
що докази, які підтверджують розмір 
понесених нею судових витрат, вона 
з поважних причин подати не може, 
а надасть їх після проголошення судо-
вого рішення. У такому разі суд об’єк-
тивно не може вирішити питання про 
судові витрати до ухвалення рішення 
суду, а зможе їх вирішити після ухва-
лення рішення по суті позовних вимог 
(ч. 1 ст. 246). У цьому разі підставою 
застосування самоконтрольних повно-
важень суду з винесення додаткового 
рішення також буде не вирішення 
судом питання про судові витрати, 
але підставою самоконтролю суду пер-
шої інстанції буде не судова помилка, 
а реалізація учасником справи свого 
процесуального права. Отже, така під-
става самоконтрольних повноважень, 
як не вирішення судом питання про 
судові витрати може охоплюватися 
такою підставою самоконтролю суду 
першої інстанції, як судова помилка 

або як реалізація стороною справи 
свого процесуального права.

Таким чином, варто розмежовувати 
підстави самоконтролю суду першої 
інстанції як функції та підстави само-
контролю суду першої інстанції як пов-
новаження. Вони між собою співвідно-
сяться як ціле та частина відповідно. 
Одна й та сама підстава самоконтроль-
них повноважень може охоплюватися 
різноманітними підставами самоконтр-
олю суду першої інстанції як функції.

Судова помилка виступає однією 
з найбільш поширених підстав само-
контролю суду першої інстанції. Будь-
яка помилка виступає негативним від-
хиленням від того стандарту поведінки, 
який потрібно було вчинити. Судові 
помилки в цивільному процесі характе-
ризуються тим, що вони допускаються 
судом під час розгляду та вирішення 
цивільної справи, порушують уста-
новлений порядок розгляду цивільної 
справи і не дають можливості захи-
стити права, свободи й інтереси тих 
осіб, які звернулися до суду. Судова 
помилка завжди показує, що у процесу-
альній діяльності суду стався недолік, 
котрий зазвичай усуває суд вищесто-
ящої інстанції (наприклад, вине-
сення незаконного судового рішення), 
а у виняткових випадках, – той суд, 
який допустив помилку. В останньому 
разі йдеться про самоконтроль суду 
в цивільному процесі.

Судову помилку допускає суд в особі 
судді, котрий розглядає цивільну справу 
[2, с. 15–16]. Якщо помилку допуска-
ють інші працівники суду (секретар 
судового засідання, судовий розпоряд-
ник, помічник судді і т. д.), немає під-
став говорити про існування судової 
помилки, оскільки вони не здійснюють 
правозастосовчу діяльність у суді.

Судова помилка не дає можливості 
досягнути мети та завдань правосуддя 
у судових справах. Через те, що не 
досягаються мета і завдання цивільного 
судочинства, не відбувається ефектив-
ний захист прав, свобод та інтересів 
фізичних і юридичних осіб, а також 
держави.
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Судова помилка виступає проти-
правним діянням [3, с. 36]. Протиправ-
ність судової помилки виражається 
в тому, що суддя може порушити норми 
як матеріального, так і процесуаль-
ного права, внаслідок чого виноситься 
помилкове судове рішення [4, с. 100].

Природа судової помилки перед-
бачає існування правових засобів її 
усунення у процесуальному порядку 
[5, с. 80]. Під правовими засобами слід 
розуміти ті процесуальні дії, які можна 
застосувати для нейтралізації нега-
тивного впливу від судової помилки. 
Зокрема, якщо проведена судова екс-
пертиза викликає сумніви у її правиль-
ності, судом може бути призначено пов-
торна експертиза (ч. 2 ст. 113 ЦПК).

Отже, судова помилка в цивільному 
процесі допускається судом в особі суд-
дів і виступає протиправним діянням, 
а тому не дає можливості досягнути 
мети і завдань цивільного судочинства, 
але існують правові засоби, що допо-
можуть її усунути у процесуальному 
порядку.

На нашу думку, варто підтримати 
тих науковців, котрі виділяють мож-
ливість вчинення судової помилки без 
вини судді. Багато положень чинного 
цивільного процесуального законодав-
ства наочно підтверджують таку мож-
ливість. Крім того, статус судді у цивіль-
ному процесі може цьому сприяти.

Зміна обставин справи виступає 
черговою підставою самоконтролю 
суду першої інстанції. Тривалий час 
у теорії цивільного процесу прояв само-
контролю суду першої інстанції пов’я-
зували виключно із судовою помилкою, 
яку йому дозволяли усунути. Тим не 
менше, не у всіх випадках повторне 
вчинення судом певних процесуальних 
дій або скасування чи зміна судового 
рішення зумовлені судовою помил-
кою. Нерідко це має місце у зв’язку 
зі зміною обставин цивільної справи, 
як правильно зауважує Ю.О. Зайцева 
[1, с. 54]. Зокрема, скасування зустріч-
ного забезпечення позову може бути 
проведено судом першої інстанції 
та відображено в резолютивній частині 

судового рішення, у разі закриття про-
вадження у справі з підстав, визначе-
них п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 255 ЦПК, зали-
шення позову без розгляду з підстав, 
визначених п. 6 ч. 1 ст. 257 ЦПК, або 
після набрання законної сили рішен-
ням суду про задоволення позову 
в повному обсязі. Указані випадки, що 
є підставою скасування зустрічного 
забезпечення позову, не можна роз-
глядати як судову помилку, оскільки 
вони правомірні. Тоді як ознакою судо-
вої помилки є її невідповідність нор-
мам процесуального або матеріального 
права. Аналогічним чином суд скасо-
вує заходи забезпечення позову, якщо 
відповідач (інша особа) за своєю ініці-
ативою забезпечили позов шляхом вне-
сення на депозитний рахунок суду гро-
шових коштів у розмірі вимог позивача 
або надали гарантії банку на таку суму 
(ч. 4 ст. 156 ЦПК). У цій ситуації вне-
сення коштів на депозитний рахунок 
суду або надання банківської гарантії 
міняє цивільні процесуальні відносини 
із забезпечення позову та зобов’я-
зує суд анулювати задіяні ним заходи 
забезпечення позову. Їх скасування 
викликано не судовою помилкою, 
оскільки заходи забезпечення позову 
були задіяні правомірно, а зміною ситу-
ації після застосування таких заходів.

Нерідко самоконтроль суду пер-
шої інстанції в одному й тому самому 
питанні може бути зумовлений судо-
вою помилкою або зміною обставин 
справи. Так, суд визнає виконавчий 
документ таким, що не підлягає вико-
нанню повністю або частково, якщо 
його було видано помилково або якщо 
обов’язок боржника відсутній повністю 
чи частково у зв’язку з його припинен-
ням, добровільним виконанням борж-
ником чи іншою особою або з інших 
причин (ч. 2 ст. 432 ЦПК).

Отже, зміна обставин цивільної 
справи виступає підставою самоконтр-
олю суду першої інстанції, оскільки ті 
обставини цивільної справи, які були 
підставою вчинення певної процесу-
альної поведінки судом або винесення 
ним певного судового акта, змінилися. 
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Реагуючи на таку зміну, суд міняє 
свою поведінку або виданий ним судо-
вий акт (судове рішення, виконавчий 
документ).

Реалізація процесуальних прав 
учасниками справи також виступає 
підставою самоконтролю суду першої 
інстанції. Указана підстава самоконтр-
олю суду першої інстанції раніше в тео-
рії цивільного процесу не виділялася, 
а тому необхідно здійснити її теоре-
тичне обґрунтування.

Відповідно до ст. 42 ЦПК до складу 
учасників справи належать сторони, 
треті особи в позовному провадженні, 
заявник і боржник у наказному про-
вадженні, заявники та інші заінтере-
совані особи в окремому провадженні, 
органи й особи, яким законом надано 
право звертатися до суду в інтересах 
інших осіб, учасники (сторони) третей-
ського розгляду, особи, котрі не брали 
участі у третейському розгляді, якщо 
третейський суд вирішив питання про 
їхні права й обов’язки, а також сторони 
арбітражного розгляду. Об’єднує всіх 
цих осіб те, що вони володіють юри-
дичною заінтересованістю в результа-
тах розгляду цивільної справи, а також 
такий правовий статус, який дає їм 
можливість істотно вплинути на роз-
гляд цивільної справи.

Аналіз процесуальних положень 
ЦПК України дає чудову можливість 
проілюструвати надзвичайно багато 
випадків прояву самоконтролю суду 
першої інстанції внаслідок реалізації 
учасником справи своїх процесуальних 
прав. Зокрема, до таких випадків про-
яву самоконтролю суду можна відне-
сти: заміну одного заходу забезпечення 
позову іншим за клопотанням учасника 
справи; винесення додаткового рішення 
суду про розподіл судових витрат, 
якщо сторона докази їх несення може 
надати тільки після ухвалення судового 
рішення і з відповідною заявою звер-
нулася до закінчення судових дебатів; 
скасування судового наказу за заявою 
боржника тощо.

У вищевказаних випадках немає 
прояву судової помилки або зміни 

обставини справи, а проявляється 
принцип диспозитивності, відповідно 
до якого суд, реагуючи на реалізоване 
право учасника справи, застосовує 
те чи інше самоконтрольне повнова-
ження. Наприклад, при поданні заяви 
про скасування судового наказу борж-
ником суд повинен його скасувати, не 
перевіряючи обґрунтованість такої 
заяви (ч. 3 ст. 171 ЦПК). Без прове-
дення такої перевірки неможливо вста-
новити помилковість видання судового 
наказу. Така перевірка не проводиться, 
оскільки при виданні судового наказу 
суд не розглядає обґрунтованість 
заявлених стягувачем вимог по суті 
(п. 7 ч. 1 ст. 168 ЦПК).

Таким чином, слід відрізняти судову 
помилку чи зміну обставини справи 
від реалізації учасником справи своїх 
процесуальних прав як підстави само-
контролю суду першої інстанції. Так, 
звертаючись із заявою до суду про 
заміну одного заходу забезпечення 
позову іншим, учасник справи не вка-
зує на помилковість винесеної ухвали 
про забезпечення позову, не вказує на 
зміну тих обставин, які стали підста-
вою для забезпечення позову, а просто 
реалізує надане йому процесуальне 
право: право попросити суд змінити 
заходи забезпечення позову.

Невиконання учасниками цивіль-
ного процесу своїх процесуальних 
обов’язків виступає ще однією підста-
вою самоконтролю суду першої інстан-
ції. Не тільки реалізація процесуальних 
прав, але й не виконання процесуаль-
них обов’язків може бути підставою 
для самоконтролю суду першої інстан-
ції в цивільному процесі. Проте, якщо 
попередня підстава поширювала свою 
дію виключно на учасників справи, 
ця стосується всіх учасників цивіль-
ного процесу, а не тільки тих, котрі 
володіють юридичною зацікавленістю. 
Зокрема, окрім тих осіб, які вказані 
у ст. 42 ЦПК, до складу учасників про-
цесу також належать свідок, експерт, 
перекладач, спеціаліст, секретар судо-
вого засідання, судовий розпорядник, 
помічник судді, експерт із питань права 
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(ст. 65 ЦПК). Виокремлення указаної 
підстави самоконтролю суду першої 
інстанції в теорії цивільного процесу 
раніше не зустрічалося.

Аналіз цивільного процесуаль-
ного законодавства дає можливість 
виділити такі випадки не виконання 
цивільних процесуальних обов’язків, 
які запускають механізм самоконтр-
олю суду першої інстанції в цивіль-
ному процесі: складення неповного 
або неясного висновку судового екс-
перта, що дає можливість судді вине-
сти ухвалу про призначення додат-
кової експертизи (ст. 113 ЦПК); 
складання необґрунтованого вис-
новку або такого, який суперечить 
іншим матеріалам справи або викли-
кає сумніви в його правильності, 
що дає можливість судді винести 
ухвалу про призначення повторної 
експертизи (ст. 113 ЦПК); невне-
сення учасником справи або пред-
ставником у визначений судом строк 
коштів для забезпечення судових 
витрат або несплати у визначений 
судом строк відповідних сум аван-
сом дає право суду скасувати раніше 
постановлену ухвалу про виклик 
свідка, призначення експертизи, 
залучення спеціаліста, перекладача, 
забезпечення, витребування доказів 
або огляд доказів за їх місцезнахо-
дженням (ч. 3 ст. 135 ЦПК) тощо.

Указані випадки не свідчать про 
вчинення судової помилки, оскільки 
процесуальне правопорушення було 
допущено не судом, а учасниками про-
цесу. Суд, реагуючи на такі правопо-
рушення, повинен вчинити правомірну 
поведінку, яка забезпечить винесення 
обґрунтованого (наприклад, призна-
чення повторної експертизи) або 
законного (наприклад, скасування 
призначеної експертизи) судового 
рішення. Реакція суду на процесу-
альне правопорушення учасника про-
цесу, а не на своє власне, істотно від-
різняє цю підставу самоконтролю від 
судової помилки.

Механізм самоконтролю суду пер-
шої інстанції запускає невиконання 

не будь-яких цивільних процесуальних 
обов’язків, а тільки тих, які визначені 
в нормі права як підстава застосування 
судом першої інстанції самоконтроль-
них повноважень.

Таким чином, окрім судової 
помилки та зміни обставин цивільної 
справи, до підстав самоконтролю суду 
першої інстанції слід віднести реаліза-
цію учасником справи своїх цивільних 
процесуальних прав або невиконання 
учасниками цивільного процесу своїх 
процесуальних обов’язків. Судова 
помилка можлива як у разі вин-
ної, так і безвинної поведінки судді. 
Зміна обставини цивільної справи 
як підстава самоконтролю суду пер-
шої інстанції проявляється під час 
розгляду цивільної справи та після 
завершення її розгляду. Реаліза-
ція процесуальних прав як підстава 
самоконтролю суду першої інстанції 
обмежується учасниками справи, тоді 
як невиконання цивільних процесу-
альних обов’язків стосується учасни-
ків цивільного процесу.

У статті досліджено підстави 
самоконтролю суду першої інстан-
ції в цивільному процесі. Автором 
проводиться розмежування підстав 
самоконтролю суду першої інстанції 
як функції та підстав самоконтро-
лю суду першої інстанції як повно-
важення. На прикладах із положень 
цивільного процесуального законо-
давства України робиться висновок, 
що підстави самоконтролю суду 
першої інстанції як функція співвід-
носяться із підставами самоконтр-
олю суду першої інстанції як пов-
новаженнями відповідно як ціле та 
частина. Відзначається, що одна й 
та сама підстава самоконтрольних 
повноважень може охоплюватися 
різноманітними підставами само-
контролю суду першої інстанції як 
функції.

Автором підтримується виді-
лення як підстав самоконтролю 
суду першої інстанції в цивільному 
процесі судової помилки та зміни 
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обставин цивільної справи. Впер-
ше в теорії цивільного процесу до 
підстав самоконтролю суду першої 
інстанції автором пропонується від-
нести реалізацію учасником справи 
ряду цивільних процесуальних прав, 
а також невиконання учасником 
цивільного процесу деяких цивільних 
процесуальних обов’язків.

Вказується, що судова помилка 
виступає найбільш поширеною під-
ставою самоконтролю суду першої 
інстанції. На підставі численних 
випадків із положень цивільного про-
цесуального законодавства Укра-
їни аналізуються ознаки судових 
помилок. Автором підтримується 
висловлена в теорії цивільного про-
цесу думка, за якою судова помилка 
в цивільному процесі може вчиняти-
ся як за винної, так і за безвинної 
поведінки судді.

Аргументується, що зміна обста-
вин цивільної справи як підстава 
самоконтролю суду першої інстанції 
може мати місце у процесі розгля-
ду цивільної справи та після її вирі-
шення. Наприклад, видужання або 
значне поліпшення психічного ста-
ну особи, котра була визнана неді-
єздатною, зобов’язує суд скасувати 
своє рішення про визнання фізичної 
особи недієздатною та поновити її 
цивільну дієздатність.

На підставі положень ЦПК Укра-
їни автор наводить численні випад-
ки, які підтверджують такі під-
стави самоконтролю суду першої 
інстанції, як реалізація учасником 
справи своїх процесуальних прав 
(заміна одного заходу забезпечення 
позову іншим за клопотанням учас-
ника справи) та невиконання учас-
ником процесу своїх процесуальних 
обов’язків (складення неповного або 
неясного висновку судового експер-
та, що дає можливість судді вине-
сти ухвалу про призначення додат-
кової експертизи).

Ключові слова: цивільний процес, 
суд першої інстанції, самоконтроль, 
підстави.

Mikulak P. The grounds of  
self-control of a court of primary 
jurisdiction in the civil process

In this article has been researched 
the grounds of self-control of a court 
of primary jurisdiction in the civil 
process. The author distinguishes the 
grounds of self-control of a court of 
primary jurisdiction as the functions 
and grounds of self-control of a court 
of primary jurisdiction as the powers. 
Through the examples of the provisions 
of the Civil Procedural Code of 
Ukraine are made the conclusion, that 
the grounds of self-control of a court 
of primary jurisdiction as a function 
correlate with the grounds of self-
control of a court of primary jurisdiction 
as the powers respectively as a whole to 
a part. It is emphasized, that one and 
the same ground of self-control powers 
can be covered by the different grounds 
of self-control of a court of primary 
jurisdiction as the functions.

The author supports the segregation 
as the grounds of self-control of a court 
of primary jurisdiction in the civil 
process a judicial error and change in 
circumstances of a civil case. For the 
first time in the theory of civil process to 
the grounds of self-control of a court of 
primary jurisdiction the author proposes 
to subsume an enforcement of the civil 
procedural rights by participants in 
case, as well as nonfulfillment of some 
procedural obligations by a participant 
of civil process.

It is pointed out, that a judicial 
error is the most widespread ground 
of self-control of a court of primary 
jurisdiction. Having based on the 
multiplicity of cases from the provisions 
of the civil procedure legislation of 
Ukraine are analyzed the features of 
judicial errors. The author supports 
a point of view, that was told in the 
theory of civil process, that a judicial 
error in the civil process can be made 
both in the presence and in the absence 
of the judge’s guilt.

It is reasoned, that a substitution 
of the circumstances of a civil case as 
a ground of self-control of a court of 
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primary jurisdiction can take place in 
the process of a civil case consideration 
and after its solution. For example, a 
recovery or a significant improvement 
of a mental condition of a person, that 
was declared as legally incapable, 
compels a court to recall its adjudgement 
of declared natural person’s as legally 
incapable and restore his civil capacity.

Based on the provisions of the CPC 
of Ukraine, the author makes multiple 
examples, that confirm such grounds 
of self-control of a court of primary 
jurisdiction as an enforcement of his 
procedural rights by a participants 
in case (substitution of one interim 
remedy to another according to a 
motion of a participants in case) and 
nonfulfillment by a trial participant of 
his procedural obligations (executing of 
incomplete or ambiguous court expert's 
report, that gives an opportunity for 
a judge to award judgement about 
commissioning of a supplementary 
expert examination).

Key words: civil process, court 
of primary jurisdiction, self-control, 
grounds.

Література
1. Зайцева Ю.А. Самоконтроль арби-

тражного суда первой инстанции : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.15. Саратов, 2011. 
207 с.

2. Савчин Н.М. Судові помилки при роз-
гляді та вирішенні цивільних справ : дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2016. 
212 с.

3. Руденко Ю.М. Деятельность адво-
ката по выявлению и исправлению судеб-
ных ошибок в гражданском судопроизвод-
стве (организационно-правовой аспект) : 
дис… канд. юрид. наук : 12.00.11. Москва, 
2009. 222 с.

4. Петрухин И.Л. Причины судебных 
ошибок. Советское государство и право. 
1970. № 5. С. 100–106.

5. Чувакова Л.А. Особенности ошибок 
юристов в профессиональной деятельно-
сти. Юридические записки Ярославского 
государственного университета. 1998. 
Вып. 2. С. 72–81.



225

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

© О. Пучков, С. Гордієнко, 2020

УДК 343.985.7
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.1616

О. Пучков
кандидат юридичних наук,

співробітник Служби безпеки України

С. Гордієнко
судовий експерт

ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ФІКТИВНОГО КАПІТАЛУ

Невід’ємною складовою частиною  
економіки держави є банківська 
система, функціональними завданнями 
якої є забезпечення стабільності націо-
нальної валюти та регулювання грошо-
вої маси, підтримка стійкості банківської 
діяльності та грошового ринку, забез-
печення ефективного функціонування 
платіжної системи та цінової політики.

Для організації ефективного функці-
онування банківської системи загалом 
і роботи її окремих елементів необхід-
ним є їх убезпечення від різних проти-
правних посягань, зокрема фінансових 
афер, зазвичай здійснюваних при різ-
них банківських операціях.

Правопорушення у сфері банків-
ської діяльності та їхні наслідки мають 
значний вплив на стан економічного 
благополуччя людини, суспільства 
та держави.

Так, ліквідація більш ніж дев’я-
носта банків України у період із 
2014 по 2018 рр. підірвала фінансо-
во-грошову систему України – насе-
лення втратило свої заощадження, 
підприємства й організації, у т. ч. дер-
жавні, із втратою обігових коштів втра-
тили можливість розвитку, збільшення 
товарообігу та залучення капітальних 
інвестицій, а завдані банкам збитки 
та девальвація національної грошової 
одиниці наблизили країну до дефолту.

Однією з передумов оголошення 
банкрутства та, як наслідок, ліквідації 

банків стало пропорційне збільшення 
регулятивних капіталів таких банків. 
Останнє, зокрема, було зумовлене 
можливістю збільшення залучених 
коштів у балансах банків, тобто депо-
зитних вкладів населення, залишків 
на поточних рахунках юридичних осіб 
та інших кредиторів.

Як показує практика, у більшості 
банків до капіталу залучалися грошові 
кошти непрозорого походження, які 
надалі було залучено для здійснення 
різних банківських операцій та отри-
мання на їх основі «дивідендів». Тобто 
здебільшого функціонування таких 
банків ґрунтувалося на реалізації фік-
тивних трансакцій і залучення фіктив-
ного капіталу.

Тематика фіктивного капіталу бан-
ків зараз не має теоретичного й екс-
пертного дослідження. Водночас вона 
видається доволі цікавою та актуаль-
ною за сучасних умов і наших реалій.

Криміналістичне дослідження зло-
чинів у банківській сфері, визначення 
основних тенденцій такої злочинності, 
вивчення окремих механізмів і способів 
вчинення правопорушень у банківській 
сфері є основою для розробки ефектив-
них рекомендацій із їх розслідування.

Метою статті є дослідження окре-
мих аспектів методики розслідування 
злочинів у сфері банківської діяльно-
сті, що вчиняються з використанням 
фіктивного капіталу. Для досягнення 
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поставленої мети необхідним є вико-
нання таких завдань:

– проаналізувати окремі спо-
соби вчинення злочину у банківській 
сфері з використанням фіктивного 
капіталу на основі висвітлення кон-
кретних фінансових операцій, якими 
було забезпечено формування грошо-
вого ресурсу для збільшення статут-
ного фонду банку та субординованого 
боргу, й опису бухгалтерських записів, 
котрими було забезпечено рух коштів;

– надати рекомендації правоохорон-
ним органам щодо тактики проведення 
окремих слідчих дій, зокрема таких, 
що спрямовані на документальне фік-
сування фактів вчинення злочину, 
а також підготувати проєкт питань, на 
які повинен відповісти експерт у своєму 
висновку при проведенні судово-еконо-
мічної експертизи;

– надати рекомендації правоохорон-
ним органам щодо формування пере-
ліку первинних документів, що стануть 
основою у розслідуванні протиправних 
дії, а також будуть доказами у справі.

Окремі питання фіктивного капі-
талу є об’єктом дослідження у роботах 
Т. Владігерова, С. Леонова, В. Ман-
дибури, Ю. Сапачука, О.О. Розинки, 
Р.І. Шаравари й у дисертаційних дослі-
дженнях А.М. Трещева «Фіктивний 
капітал: сучасні форми руху на фінансо-
вих ринках», О.О. Ласукової «Фіктив-
ний капітал: економічна природа, носії 
і механізм державного регулювання», 
С.К. Кукліної «Фіктивний капітал і осо-
бливості його руху в сучасній еконо-
міці», Г.М. Богачової «Співвідношення 
реального і фіктивного капіталу» тощо.

Дослідженню методів розсліду-
вання окремих видів злочинів у сфері 
банківської діяльності присвячено 
роботи В.Д. Ларічева, В.М. Попо-
вича, К. Фрумкіна, Г.О. Матусовського 
та дисертаційні дослідження С.С. Чер-
нявського «Методика розслідування 
злочинів у сфері банківського креди-
тування» та «Теоретичні та практичні 
основи методики розслідування фінан-
сового шахрайства», О.В. Курмана 
«Методика розслідування шахрайства 

з фінансовими ресурсами», І.І. Попо-
вич «Криміналістичне забезпечення 
обігу розрахункових документів у бан-
ківській системі з метою запобігання 
вчиненню злочинів», В.Д. Поливанюка 
«Особливості розслідування злочинів, 
вчинених у банківській системі Укра-
їни з використанням сучасних інфор-
маційних технологій», Л.В. Паламара 
«Криміналістична профілактика злочи-
нів, пов’язаних із незаконним отриман-
ням банківських кредитів» тощо.

Наше дослідження складатиметься 
з двох частин: у першій частині на 
основі матеріалів кримінального про-
вадження буде описано механізм вчи-
нення конкретного злочину у банків-
ській сфері з використанням фіктивного 
капіталу, у другій частині буде надано 
рекомендації щодо тактики та методики 
розслідування такої категорії злочинів.

За сучасних умов загострення 
суспільно-політичних конфліктів, 
нестійкого економічного стану дер-
жави, зумовленого збільшенням рівня 
інфляції та девальвацією національної 
валюти, а також враховуючи тенден-
ції злочинності (рівень латентності 
та «ціну» економічної злочинності, 
складовою частиною якої є злочини 
у банківській сфері) та вдоскона-
лення механізмів вчинення злочинів, 
особливо актуальним постає питання 
протидії та ефективного розслідування 
злочинів у банківській сфері.

Варто звернути увагу на те, що 
сучасні методики та рекомендації 
щодо розслідування злочинів, зокрема 
у банківській сфері, не є пристосова-
ними до сучасних викликів, оскільки 
не враховують практику застосування 
злочинцями новітніх засобів, спосо-
бів і «схем» вчинення злочинів. Таким 
чином, необхідне розроблення окремих 
сучасних аспектів методики розсліду-
вання злочинів у банківській сфері, які 
ґрунтуються на матеріалах сучасної 
слідчої та судової практики.

У цьому дослідженні використо-
вуватимуться саме матеріали слідчої 
практики – матеріали кримінального 
провадження, внесені до Єдиного 
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реєстру досудових розслідувань за 
№ 62019000000000450 від 05 квітня 
2019 р., за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 364 КК України. Так, 
Державним бюро розслідувань (далі – 
ДБР) розпочало розслідування діяль-
ності посадових осіб Національного 
банку України (далі – НБУ) протягом 
2017–2019 рр. Про це йдеться в одній 
із ухвал слідчого судді Печерського 
районного суду м. Києва від 16 травня 
2019 р. [6].

Що таке регулятивний капітал і фік-
тивний капітал?

Регулятивний капітал (regulatory 
capital) – один із найважливіших 
показників діяльності банків, основним 
призначенням якого є покриття нега-
тивних наслідків різноманітних ризи-
ків, які банки беруть на себе у про-
цесі своєї діяльності, та забезпечення 
захисту вкладів, фінансової стійкості 
та стабільності банківської діяльності. 
Регулятивний капітал банку склада-
ється з основного та додаткового капі-
талу [4]. Отже, головними статтями 
регулятивного капіталу є статутний 
фонд банку та залучений субординова-
ний борг.

Саме за цими двома статтями відбу-
валося фіктивне збільшення регулятив-
ного капіталу банків, що є учасниками 
зазначеного кримінального прова-
дження, а факти залучення останніми 
грошових коштів із зазначених джерел 
простежуються починаючи з 2000-х рр.

Процес збільшення регулятивного 
капіталу банку регулюється Постано-
вою Правління НБУ № 368 від 28 січня 
2001 р. [4], якою затверджено Інструк-
цію про порядок регулювання діяльно-
сті банків в Україні (далі – Інструкція). 
Крім того, Інструкцією встановлено 
порядок бухгалтерського обліку, доку-
ментального підтвердження, пого-

дження з регулятором і реєстрації дій 
власників або інвесторів, спрямованих 
на збільшення статутного фонду або 
залучення субординованого боргу.

У свою чергу, фіктивний капітал 
(англ. fictive capital) – капітал, пред-
ставлений у цінних паперах (акціях, 
облігаціях тощо), який дає право їхнім 
власникам регулярно присвоювати 
частину додаткової вартості у вигляді 
дивіденду або відсотка [1].

Проаналізуємо конкретний при-
клад збільшення статутного фонду 
та залучення субординованого боргу 
одного з банків, що було застосовано 
у механізмі вчинення злочину у дослі-
джуваному кримінальному провадженні.

Насамперед варто зазначити, що 
для обліку грошових потоків, які брали 
участь у реалізації нижче описаних 
фінансових операцій, використовувалися 
класи, рахунки бухгалтерського обліку, 
затверджені Постановою Правління НБУ 
№ 280 від 17 червня 2004 р. [3].

Рух грошових коштів, метою якого 
було збільшення статутного капіталу, 
розділимо на події (епізоди):

Перша подія.
10 жовтня 2010 р., ПАТ КБ «Банк» 

викуповує цінні папери у компаній 
ТОВ «1» на суму 50 000 000,00 грн.

Переказ грошових коштів на 
поточні рахунки ТОВ «1» відбувається 
з рахунку обліку дебіторської заборго-
ваності за операціями з цінними папе-
рами Банку № 3541(1).

Відповідно до виписок по поточ-
ному рахунку ТОВ «1» № 2600(1) від-
критому у ПАТ КБ «Банк», станом на 
10 жовтня 2010 р. залишок грошових 
коштів на поточних рахунках складав 
0,00 грн.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом, відображеним у виписці руху 
коштів по рахунку № 3541(1) (табл. 1).

Таблиця 1

№ 
документа Дебет Кредит Контрагент Сума Дата 

проводки

178 3541(1) 2600(1) ТОВ «1» 50 000 000,00 10.10.2010
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Дослідження процедури прийняття 
банком рішення про придбання цінних 
паперів необхідно проводити на під-
ставі регламенту, встановленого вну-
трішніми положеннями та інструкці-
ями, а також нормативних актів НБУ.

Відповідно до ст. 49 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» [2] 
здійснення операцій на ринку цінних 
паперів від свого імені розглядаються 
як кредитні.

Станом на 10 жовтня 2010 р. діяла 
Постанова Правління НБУ № 278 «Про 
затвердження Положення про порядок 
формування та використання резерву 
для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями банків»[5], яка 
регулювала не тільки порядок розра-
хунку та бухгалтерські записи при фор-
муванні резерву, а насамперед порядок 
визначення кредитоспроможності пози-
чальників. Виконання вимог згаданої 
постанови було запорукою прозорого 
використання банком кредитних ресур-
сів і надійного захисту інтересів вклад-
ників та інших кредиторів.

Друга подія включає в себе фінан-
сові операції, якими забезпечено пере-
тік коштів із поточного рахунку ТОВ 
«1» до зарахування їх до рахунку 
обліку капіталу ПАТ КБ «Банк».

За договором купівлі-продажу 
цінних паперів ТОВ «1» переказує 
50 000 000,00 грн відповідно на компа-
нію – нерезидента ТОВ «2».

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом, відображеним у виписці руху 
коштів по рахунку № 2600 (1) ТОВ «1» 
(табл. 2).

Оскільки відповідно до виписки 
руху коштів по рахунку ТОВ «2» 
залишок грошових коштів дорівнював 
0,00 грн, слід зазначити, що зараху-
вання 50 000 000,00 грн від ТОВ «1» 
було єдиним джерелом коштів для 
здійснення подальших переказів.

У період із 30 грудня 2011 по  
01 березня 2012 рр. ТОВ «2» розмі-
щувало грошові кошти на депозитних 
рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Банк», 
та отримало дохід у сумі 1 000 000,00 грн.

За зазначений період відповідно до 
виписки руху коштів по поточному 
рахунку ТОВ «2», відкритому в ПАТ 
КБ «Банк», будь-яких зарахувань гро-
шових коштів не відбувалося.

За рахунок повернутих із депозит-
ного вкладу грошових коштів березня 
2012 р. ТОВ «2» здійснює переказ 
50 000 000,00 грн на поточний рахунок 
ТОВ ЮК «3» як збільшення статутного 
фонду.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом (табл. 3).

Відповідно до виписки руху коштів 
по рахунку 2600. ТОВ ЮК «3», відкри-
тому в ПАТ КБ «Банк», залишок грошо-
вих коштів складав 0,00 грн, що свідчить 
про те, що єдиним джерелом коштів, які 
були в розпорядженні одержувача для 
здійснення подальших операцій, були 
грошові кошти, отримані від ТОВ «2».

Із 01 березня 2012 по 01 квітня  
2012 рр. ТОВ ЮК «3» розмістило 
отримані грошові кошти в сумі 
50 000 000,00 грн на депозитному 
рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Банк», 
та отримало дохід в сумі 500 000,00 грн.

Таблиця 2

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки

131 2600 (1) ТОВ «1» 2603(2) ТОВ «2» 50 000 000,00 30.12.2011

Таблиця 3

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки
765 2600.(2) ТОВ «2» 2600.(3)1 ТОВ ЮК «3» 50 000 000,00 01.03.2012
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01 квітня 2012 р. грошові кошти 
ТОВ ЮК «3» в сумі 50 000 000,00 грн 
повертаються з депозитного рахунку на 
поточний, відкритий у ПАТ КБ «Банк». 
Відповідно до виписки руху коштів по 
поточному рахунку ТОВ ЮК «3», від-
критому в ПАТ КБ «Банк», за зазна-
чений період будь-яких зарахувань гро-
шових коштів не відбувалося.

Того ж дня ТОВ ЮК «3» здійснює 
переказ 50 000 000,00 грн на поточний 
рахунок ТОВ «4» як збільшення ста-
тутного фонду.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом (табл. 4).

Вхідний залишок грошових коштів 
відповідно до виписки на поточному 
рахунку № 2600.(4), відкритому для 
ТОВ «4», станом на 01 квітня 2012 р. 
дорівнював 7 229,43 грн.

У свою чергу, ТОВ «4» розміщу-
ють отримані грошові кошти на депо-
зитному рахунку, відкритому в ПАТ 
КБ «Банк». Однак наступного дня, 
а саме 02 квітня 2012 р. грошові кошти 
з депозитного рахунку повертаються 
на поточний.

За рахунок повернутих із депозит-
ного рахунку грошових коштів ТОВ «4» 

здійснює переказ 25 000 000,00 грн 
на користь банку на рахунок 3630 як 
внесок за незареєстрованим статутним 
капіталом.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом (табл. 5).

15 травня 2012 р. ПАТ КБ «Банк» 
зараховує суму внеску ТОВ «4» до 
капіталу, що підтверджується бухгал-
терським записом (табл. 6).

Таким чином, встановлено та доку-
ментально підтверджено, що збіль-
шення статутного фонду ПАТ КБ 
«Банк» відбулося за рахунок грошових 
коштів, які Банк переказав на користь 
ТОВ «1» за цінні папери, емітентом 
яких була зазначена компанія.

Дослідженням фінансово-господар-
ської діяльності ПАТ КБ «Банк» вста-
новлено, що ТОВ «1» із засновників 
банку не виходило, свою частку в капі-
талі не зменшувало.

Того ж дня, а саме 15 травня 2012 р. 
грошові кошти в сумі 25 000 000,00 грн, 
які залишилися у ТОВ «4» після збіль-
шення статутного фонду ПАТ КБ 
«Банк», спрямовуються на рахунок 
обліку субординованого боргу, залу-
ченого ПАТ КБ «Банк», на підставі 

Таблиця 4

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки

48 2600.(3) ТОВ ЮК «3» 2600.(4) ТОВ «4» 50 000 000,00 01.04.2012

Таблиця 5

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки

14 2600 (4) 
ТОВ «4»

3630
Внески за незареєстрованим 

статутним капіталом
25 000 000,00 02.04.2012

Таблиця 6

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки

1352680
3630

Внески за незареєстрованим 
статутним капіталом

5000
Статутний  

капітал банку
25 000 000,00 15.05.2012
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договору, погодженого Національним 
банком України, що підтверджується 
бухгалтерським записом (табл. 7).

Після закінчення дії договору про 
залучення субординованого боргу гро-
шові кошти повертаються на рахунок 
ТОВ «4», що підтверджується наступ-
ним бухгалтерським записом (табл. 8).

Отримані від повернення ПАТ КБ 
«Банк» субординованого боргу гро-
шові кошти ТОВ «4» використовує для 
надання позик співробітникам, здійс-
нивши перекази на поточні рахунки 
фізичних осіб, відкриті в ПАТ КБ 
«Банк», що підтверджується такими 
бухгалтерськими записами (табл. 9).

Далі фізичні особи отримують готів-
кові грошові кошти зі своїх рахунків 
через касу відділення банку, що під-

тверджується такими бухгалтерськими 
записами (табл. 10).

Таким чином, грошові кошти, за 
рахунок яких ПАТ КБ «Банк» придбав 
цінні папери, емітовані ТОВ «1», були 
легалізовані за допомогою операцій із 
цінними паперами, внесенням у ста-
тутні фонди товариств і надання субор-
динованого кредиту ПАТ КБ «Банк». 
Фіналом цієї операції стало перетво-
рення грошових коштів вкладників 
та інших кредиторів у неконтрольовані 
готівкові кошти та їх привласнення 
десятьма фізичними особами, які, 
будучи співробітниками ТОВ «4», вхо-
дять до групи впливу кінцевого бенефі-
ціара ПАТ КБ «Банк».

Третю подію ми присвячуємо 
дослідженню подальшого обліку варто-

Таблиця 7

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 3660… 
Субординований борг 25 000 000,00 15.05.2012

Таблиця 8

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

1352680 3660… 
Субординований борг 2600 (4) ТОВ «4» 25 000 000,00 15.05.2017

Таблиця 9

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017
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сті цінних паперів, за рахунок викупу 
банком яких відбулося фінансування 
збільшення Статутного фонду.

Повертаючись до першої події, 
нагадаємо, що 10 жовтня 2010 р.  
ПАТ КБ «Банк» викуповує цінні 
папери у компаній ТОВ «1» на суму 
25 500 000,00 грн.

За результатом зазначеної операції 
в балансі банку виникає дебіторська 
заборгованість, облік якої було відне-
сено на рахунок 3541 (загальнобан-
ківський).

10 жовтня 2010 р. дебіторська 
заборгованість на рахунку 3541… від-
носиться на 3541(1) призначений для 
обліку дебіторської заборгованості 
саме ТОВ «1» у сумі 25 500 000,00 грн.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом (табл. 11).

10 жовтня 2010 р. дебіторська забор-
гованість по рахунку 3541(1) закрива-
ється оприбуткуванням на рахунок 
№ 3114(1), призначений для обліку 
вартості цінних паперів, емітованих 
ТОВ «1», суми 25 501 000, 00 грн.

Надалі для створення ілюзії ліквід-
ності активів у балансі банку (цінні 
папери, вартість яких відображається 
на рахунку 3114… є банківським акти-
вом) здійснюються операції купів-
лі-продажу цінних паперів. До того ж, 
джерелом коштів, за рахунок яких від-
бувалося фінансування контрагентів за 
угодами, були грошові кошти банку.

Згадані фінансові операції впи-
суються в таку схему: банк укладає 
угоду купівлі-продажу цінних паперів із 
ТОВ «5» та переказує суму за угодою 
з рахунку обліку дебіторської заборго-
ваності 3541 (загальнобанківський) на 
поточний рахунок ТОВ «1» № 2600(1), 
відкритий у ПАТ КБ «Банк». До того 
ж, сума переказу дорівнює вартості 
цінних паперів, яка вже обліковується 
на рахунку 3114(1) за раніше укладе-
ною угодою з ТОВ «1».

За рахунок отриманих від банку 
грошових коштів ТОВ «1» здійснює 
придбання цінних паперів у ТОВ «5», 
переказавши грошові кошти з рахунку 
2600(5) ТОВ «5» на рахунок 2600(1) 
ТОВ «1». У свою чергу, ТОВ «1» здійс-

Таблиця 10

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

Таблиця 11

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

17834233 3541(1) 3541 (загальнобанківський) 25 000 000,00 10.10.2010
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нює викуп цінних паперів, які знахо-
дяться у власності банку та вартість 
яких обліковується на рахунку 3114(1). 
Зазначена операція супроводжується 
такими бухгалтерськими записами:

Дт 2600 ТОВ «1» Кт 2600 ТОВ «5»;
Дт 2600 ТОВ «5» Кт 3641 ПАТ 

«Банк»;
Дт 3641 ПАТ «Банк» Кт 3114 (по 

субрахунку, відкритому для обліку 
вартості цінних паперів, емітова-
них ТОВ «1» оприбуткованої за пер-
шою подією).

Фінальним записом зазначеного 
ланцюга фінансових операцій є запис 
по оприбуткуванню на баланс банку 
вартості цінних паперів у закриття 
дебіторської заборгованості за рахун-
ком 3541…, що відображається таким 
бухгалтерським записом: Дт 3114 (2) 
Кт 3541…

Описана схема руху грошових 
коштів може повторюватися неоднора-
зово протягом декількох років.

За певний термін часу активів, ство-
рених внаслідок виведення з балансу 
грошових коштів, накопичується дуже 
багато. Однак настають обставини, 
які змушують власників і менеджмент 
банку вживати заходи, спрямовані на 
виведення з балансу вартість цінних 
паперів, емітенти яких мають ознаки 
фіктивності, визначені рішеннями 
Національної комісії з цінних паперів 
і фондового ринку, та набувають ста-
тусу токсичних активів.

Для виведення з балансу токсичних 
активів у вигляді цінних паперів банк 
укладає угоду купівлі-продажу з ТОВ «6».

Вартість цінних паперів з рахунку 
3114 відноситься для обліку на раху-
нок 3541…, відкритий для обліку дебі-
торської заборгованості покупця. Тобто 
в бухгалтерському обліку цінні папери 
передаються покупцю з відтермінуван-
ням оплати.

Бухгалтерський запис: Дт 3541 Кт 
3114 на суму вартості цінних паперів.

Паралельно з укладанням дого-
вору купівлі-продажу цінних паперів 
між банком і покупцем укладається 
договір іпотеки, яким забезпечується 

виконання договору купівлі-продажу. 
Предметом іпотеки, як показує прак-
тика, виступають земельні ділянки, 
призначені для ведення особистого 
фермерського господарства. Вартість 
земельних ділянок встановлюва-
лася суб’єктом оціночної діяльності, 
та вона значно, в рази, перевищувала 
ринкову вартість.

Наступного дня після спливу тер-
міну виконання угоди купівлі-продажу 
банк реалізує право іпотекодержателя 
та враховує вартість іпотеки в пога-
шення дебіторської заборгованості за 
операцією з цінними паперами, вини-
клої за ТОВ «6».

Зазначена подія супроводжується 
таким бухгалтерським записом: Дт 
3408 Кт 3541 на суму вартості опри-
буткованої земельної ділянки.

Переоцінкою активів, проведеною 
для встановлення вартості ліквідацій-
ної маси Банку, встановлюється дійсна 
вартість оприбуткованої земельної 
ділянки.

Розрахункова різниця між вартістю 
земельної ділянки при оприбуткуванні 
на баланс банку та вартістю, встанов-
леною для розрахунку ліквідаційної 
маси, є розрахунковим збитком, сума 
якого відноситься на рахунок обліку 
операційних витрат № 7399 як знеці-
нення активу, та наприкінці року змен-
шує капітал.

Після реалізації земельної ділянки 
збиток коригується залежно від суми 
грошових коштів, отриманих від про-
дажу, що супроводжується фіксацією 
суми негативного результату від про-
дажу активу.

Щодо рекомендацій про тактику 
та методику розслідування такої кате-
горії злочинів, то суб’єкту розсліду-
вання варто звернути увагу на таке. 
Для документального підтвердження 
фінансово-господарських операцій, 
якими були завдані збитки, необхідно 
дослідити документи:

1. Юридичні документи ПАТ КБ 
«Банк», на підставі яких встановити 
повноваження як окремих посадових 
осіб, так і колегіальних органів на при-
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йняття рішень для проведення актив-
них операцій.

2. Облікову політику ПАТ КБ 
«Банк», яка регулює використання 
стандартів бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності при веденні 
активних операцій.

3. Кредитну політику ПАТ КБ 
«Банк», що регулює порядок здійс-
нення активних операцій, і мінімізацію 
банківських ризиків.

4. Протокол Кредитного комітету 
ПАТ КБ «Банк», яким було надано доз-
віл на придбання цінних паперів, еміто-
ваних ТОВ «1».

5. Документи, на підставі котрих 
відповідно до Кредитної політики банк 
приймав рішення щодо придбання цін-
них паперів, емітованих ТОВ «1».

6. Виписки руху коштів по рахун-
ках, зазначених у ланцюгах бухгал-
терських записів, що супроводжували 
фінансові операції.

7. Документи, на підставі яких НБУ 
надав дозвіл на включення внеску в ста-
тутний фонд до капіталу відповідно до 
Постанови Національного банку Укра-
їни № 368 від 28 січня 2001 р.

8. Юридичну справу ТОВ «1».
9. Звіти суб’єктів оціночної діяль-

ності щодо оцінки вартості земельної 
ділянки на дату оприбуткування на 
баланс і на дату розрахунку ліквідацій-
ної маси ПАТ КБ «Банк».

10. Договір купівлі-продажу цінних 
паперів із ТОВ «6».

11. Договір іпотеки.
12. Договір купівлі-продажу земель-

ної ділянки.
Зазначений перелік документів не 

є вичерпним і може бути доповне-
ним, враховуючи обставини конкрет-
ної справи. Виходячи з описаних нами 
обставин, внаслідок протиправних дій 
службовими особами банку завдані 
збитки.

Ми пропонуємо перелік питань, 
які слідчому або прокурору необхідно 
поставити перед експертом:

1. Чи підтверджується докумен-
тально, що 10 жовтня 2010 р. єдиним 
джерелом коштів на поточному рахунку 

№ 2600(1), відкритому для ТОВ «1», 
були кошти, отримані від ПАТ КБ 
«Банк», за договором купівлі-продажу 
цінних паперів власної емісії?

2. Чи підтверджується докумен-
тально закриття дебіторської забор-
гованості на балансі ПАТ КБ «Банк» 
по рахунку 3541(1), що виникла внас-
лідок перекату грошових коштів від 
ПАТ КБ «Банк» на користь ТОВ «1» 
в сумі 50 000 000,00 грн, на рахунок 
№ 3114 (1), призначений для обліку 
вартості цінних паперів, емітованих 
ТОВ «1»?

3. Чи підтверджуються докумен-
тально бухгалтерські записи, якими 
супроводжувався рух коштів по рахун-
ках ТОВ «1», ТОВ «2», ТОВ «3», ТОВ 
«4» з дати переказу грошових коштів 
від ПАТ КБ «Банк» на рахунок ТОВ 
«1» у сумі 50 000 000,00 грн, до дати 
переказу грошових коштів із рахунку 
ТОВ «4» на рахунок № 3630 у сумі 
25 000 000,00 грн? Чи підтверджу-
ється документально, що в зазначе-
них переказах використовувалися 
виключно грошові кошти, отримані 
ТОВ «1» від ПАТ КБ «Банк» у сумі 
50 000 000, 00 грн?

4. Чи підтверджується докумен-
тально бухгалтерський запис, яким 
проведено включення грошових коштів, 
зарахованих на рахунок № 3630 від 
ТОВ «4», до капіталу ПАТ КБ «Банк», 
що обліковувався на рахунку № 5000?

5. Чи підтверджується докумен-
тально, що збільшення статутного 
капіталу ПАТ КБ «Банк» у сумі 
25 000 000,00 грн відбулося виключно 
за рахунок грошових коштів ПАТ КБ 
«Банк»?

6. Чи підтверджується докумен-
тально, що ТОВ «1» здійснив переказ 
грошових коштів у сумі 25 000 000,00 грн 
на рахунок № 3660 як надання ПАТ 
КБ «Банк» субординованого кредиту? 
Чи підтверджується документально, 
що джерелом коштів для здійснення 
цієї операції були кошти, отримані ТОВ 
«1» внаслідок продажу банку цінних 
паперів власної емісії від 10 жовтня 
2010 р.?
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7. Чи підтверджується докумен-
тально зміна рахунків обліку вартості 
цінних паперів, забезпеченого бухгал-
терськими записами руху коштів по 
відповідних поточних рахунках юри-
дичних осіб і рахунках обліку креди-
торської та дебіторської заборгованості 
за операціями банку з цінними папе-
рами, як зазначено актом перевірки?

8. Чи підтверджується докумен-
тально віднесення суми вартості цінних 
паперів, емітованих ТОВ «1» з рахунку 
№ 3114 (1) на рахунок обліку дебі-
торської заборгованості за операціями 
з цінними паперами № 3541(6) у сумі 
25 000 000,00 грн?

9. Чи підтверджується докумен-
тально, що дебіторська заборгова-
ність, яка виникла по рахунку 3541(6) 
в сумі 25 000 000,00 грн, була закрита 
оприбуткуванням вартості земельної 
ділянки на рахунок № 3408?

10. Чи підтверджується докумен-
тально та розрахунково сума збитків, 
завданих банку (джерело збитків: або 
від знецінення активу, або як від’ємний 
результат продажу активу)?

11. Чи підтверджується докумен-
тально повернення грошових коштів 
у сумі 25 000 000,00 грн з рахунку обліку 
субординованого боргу № 3660 на 
рахунок ТОВ (1) № 2600(1)?

12. Чи підтверджується докумен-
тально переказ 25 000 000,00 грн із 
поточного рахунку ТОВ (1) № 2600(1) 
на рахунки фізичних осіб?

13. Чи підтверджується докумен-
тально, що фізичні особи отримали 
грошові кошти з рахунків, відкритих 
у ПАТ КБ «Банк» у касі відділення 
банку?

На основі дослідження матеріа-
лів кримінального провадження було 
проаналізовано окремі способи вчи-
нення злочинів у банківській сфері 
з використанням фіктивного капіталу. 
У роботі було висвітлено конкретні 
фінансові операції, що забезпечували 
формування грошового ресурсу для 
збільшення статутного фонду банку 
та субординованого боргу, перелічено 
основні «суб’єкти схеми» й описано 

алгоритм їхніх дій, а також проаналі-
зовано бухгалтерські записи, якими 
забезпечувався рух коштів. Весь меха-
нізм руху коштів було розділено на три 
події (епізоди) та детально описано.

На основі здійсненого дослідження 
авторами запропоновано проєкт пере-
ліку питань, на які повинен відповісти 
експерт (у своєму висновку) при про-
веденні судово-економічної експертизи. 
Зазначений запропонований перелік 
містить тринадцять основних питань, 
що можуть бути поставлені експертом. 
Зазначено, що перелік таких питань 
не є статичним і вичерпним, а пови-
нен бути сформований індивідуально 
залежно від конкретних обставин 
вчинення злочину, слідчих ситуацій 
та основних версій. Цей перелік має 
виключно рекомендаційний характер.

На основі здійсненого дослідження 
авторами також запропоновано пере-
лік первинних документів, котрі 
можуть стати основою в розслідуванні 
протиправних дії, а також доказами 
у справі. Зазначений запропонований 
перелік містить дванадцять основних 
пунктів. Перелічені документи є під-
твердженням фінансово-господарських 
операцій, якими були завдані збитки. 
Зазначено, що перелік такої доку-
ментації не є універсальним для всіх 
випадків вчинення злочинів у банків-
ській сфері, а повинен бути сформова-
ний індивідуально в кожній конкрет-
ній окремій ситуації.

На основі дослідження матеріалів 
кримінального провадження у стат-
ті було проаналізовано окремі спо-
соби вчинення злочинів у банківській 
сфері з використанням фіктивного 
капіталу. Дослідження складалося 
із двох частин: у першій частині 
на основі матеріалів кримінального 
провадження описано механізм вчи-
нення конкретного злочину у бан-
ківській сфері з використанням фік-
тивного капіталу, у другій частині 
надано рекомендації щодо тактики 
та методики розслідування такої 
категорії злочинів.
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Обґрунтовується, що за сучас-
них умов загострення суспільно-по-
літичних конфліктів, нестійкого 
економічного стану держави, зумов-
леного збільшенням рівня інфляції 
та девальвацією національної валю-
ти, а також враховуючи тенденції 
злочинності (рівень латентності 
та «ціну» економічної злочинності, 
складовою частиною якої є злочини 
у банківській сфері) та вдоскона-
лення механізмів вчинення злочинів, 
особливо актуальним постає питан-
ня протидії та ефективного розслі-
дування злочинів у банківській сфері.

У роботі було висвітлено кон-
кретні фінансові операції, що забез-
печували формування грошового 
ресурсу для збільшення статутно-
го фонду банку та субординованого 
боргу, перелічено основні «суб’єкти 
схеми» й описано алгоритм їхніх 
дій, а також проаналізовано бухгал-
терські записи, якими забезпечував-
ся рух коштів. Весь механізм руху 
коштів було розділено на три події 
(епізоди) та детально описано.

На основі здійсненого досліджен-
ня авторами запропоновано проєкт 
переліку питань, на які повинен від-
повісти експерт (у своєму висновку) 
при проведенні судово-економічної 
експертизи. Зазначений запропоно-
ваний перелік містить тринадцять 
основних питань, що можуть бути 
поставлені експертом. Зазначено, 
що перелік таких питань не є ста-
тичним і вичерпним, а повинен бути 
сформований індивідуально залеж-
но від конкретних обставин вчи-
нення злочину, слідчих ситуацій та 
основних версій. Цей перелік має 
виключно рекомендаційний характер.

На основі здійсненого досліджен-
ня авторами також запропоновано 
перелік первинних документів, що 
можуть стати основою в розсліду-
ванні протиправних дії, а також 
доказами у справі. Зазначений запро-
понований перелік містить дванад-
цять основних пунктів. Перелічені 
документи є підтвердженням фінан-

сово-господарських операцій, яки-
ми були завдані збитки. Зазначено, 
що перелік такої документації не є 
універсальним для всіх випадків вчи-
нення злочинів у банківській сфері, а 
повинен бути сформований індивіду-
ально в кожній конкретній окремій 
ситуації.

Ключові слова: способи вчинення 
злочинів, банківська сфера, фіктивний 
капітал, тактика розслідування, мето-
дика розслідування.
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aspects of the methodology of  
investigation of the crimes in the  
banking field, committed with 
the use of fictitious capital

Based on the study of the materials 
of the criminal proceedings, the article 
analyzed some ways of committing 
crimes in the banking sector with the 
use of fictitious capital. The study 
consisted of two parts: the first part 
describes the mechanism of committing 
a specific crime in the banking sector, 
committed with the use of fictitious 
capital, and the second part provides 
recommendations for tactics and 
methods of investigating this category 
of crimes.

It is substantiated that in modern 
conditions of aggravation of socio-
political conflicts, unstable economic 
condition of the state due to rising 
inflation and devaluation of the 
national currency, as well as taking into 
account crime trends (level of latency 
and “price” of economic crime, which is 
a crime in banking) and improvement 
of mechanisms for committing crimes, 
especially the issue of counteraction 
and effective investigation of crimes in 
the banking sector.

The article highlights specific 
financial transactions that ensure the 
formation of cash resources to increase 
the authorized capital of the bank 
and subordinated debt, lists the main 
“subjects of the scheme” and describes 
the algorithm of their actions, as well 
as analyzes the accounting records that 
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ensure cash flow. The whole mechanism 
of cash flow was divided into three 
events (episodes) and described in 
detail.

Based on the study, the authors 
proposed a draft list of questions to 
be answered by the expert (in his 
opinion) during the forensic economic 
examination. This proposed list 
contains thirteen main questions that 
can be asked by an expert. It is noted 
that the list of such issues is not 
static and exhaustive, but should be 
formed individually depending on the 
specific circumstances of the crime, 
investigative situations and basic 
versions. This list is for guidance only.

Based on the study, the authors also 
proposed a list of primary documents 
that can become the basis for the 
investigation of illegal actions, as well 
as evidence in the case. This proposed 
list contains twelve main items. These 
documents are evidence of financial 
and economic transactions that caused 
losses. It is noted that the list of such 
documentation is not universal for all 
cases of crimes in the banking sector, 
but should be formed individually in 
each situation.

Key words: ways of committing 
crimes, banking sphere, fictitious capital, 
tactics of investigation, methods of 
investigation.
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Однією з головних наукових про-
блем, яка підлягає вирішенню задля 
ефективного співробітництва України 
та Європейського Союзу (далі – ЄС) 
у питаннях охорони навколишнього 
середовища, є рецепція українським 
екологічним законодавством базових 
еколого-правових категорій і визначень 
законодавства ЄС, до яких, зокрема, 
належать «забруднення», «якість 
навколишнього середовища» й пов’я-
зані з ними, що містяться в загальних 
екологічних і секторальних актах зако-
нодавства ЄС. Ці засадничі поняття 
щодо природного середовища та його 
складових не визначаються в загаль-
ному українському джерелі – Законі 
України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» [1]. Водночас 
за ст. 361 Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони 
(далі – Угода) [2], «збереження, захист, 
поліпшення й відтворення якості 
навколишнього середовища» визначено 

першою складовою мети співробітни-
цтва України та ЄС. Співробітництво 
серед іншого здійснюється у сферах 
«якість води та управління водними 
ресурсами» та «промислове забруд-
нення». Додатком ХХХ [3] до Угоди 
[2] за напрямом «якість води та управ-
ління водними ресурсами, включаючи 
морське середовище» передбачається 
поступове наближення до головного 
документа водної політики – Дирек-
тиви № 2000/60/ЄС (далі – ВРД) 
[4]. Але перші вітчизняні кроки у вод-
ному секторі та плани наближення 
почалися не з гармонізації базових 
понять – категорій, визначень (як це 
розуміють автори статті «Гармонізація 
законодавства України…» В. Мурав-
йов і Н. Мушак [5]), а одразу з рівня 
еколого-правового інституту інтегро-
ваного управління водними ресурсами 
за басейновим принципом (ІУВРБП), 
зміст і стан впровадження якого викла-
дені у статті «Зміст та впровадження 
в Україні інтегрованого підходу до 
басейнового управління водними 
ресурсами» [6]. Подальше ігнорування 
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принципових відмінностей у понятій-
них засадах негативно впливає на фор-
мування та ефективність здійснення 
державної політики України у сфері 
охорони вод, на її наближення до вимог 
ЄС. Отже, виявлення відмінностей 
у зазначених поняттях і визначення 
шляхів їх виправлення в українському 
законодавстві слід вважати актуальною 
проблемою. 

Поняття «забруднення», «забрудню-
ючі речовини», «якість» щодо навко-
лишнього природного та зокрема вод-
ного середовища попри їх поширеність 
не розкриті належним чином у під-
ручниках з екологічного права різного 
рівня й спрямованості (наприклад, 
навчальний посібник Н.Р. Кобецької [7] 
і підручник за редакцією А.П. Гетьмана 
та М.В. Шульги [8]). Лише в підручнику 
за загальною редакцією Ю.С. Шемшу-
ченка [9, с. 12] надається коректне 
пояснення поняття «забруднення». Від-
сутність єдиного усталеного наукового 
підходу призводить до значних кон-
цептуальних розбіжностей між україн-
ським і європейським водними законо-
давствами.

Найбільш близькими до тематики 
пропонованої статті є дослідження вче-
них харківської школи екологічного 
права. У 2012–2013 рр. у циклі статей 
М.К. Черкашиної [10, 11] започатко-
вано дослідження поняття «забруд-
нююча речовина». Найбільш повний 
виклад результатів міститься у статті 
М.К. Черкашиної та Ю.Ю. Виставної 
[12]. Через зміни українського водного 
законодавства висновки зазначених 
робіт частково втратили свою актуаль-
ність. Ті самі автори в сучасній статті 
зі співавтором M.R. van der Valkd [13] 
дійшли головного висновку, що тер-
мінологічні відмінності «є важливим 
бар’єром для інтеграції в законодавство 
ЄС і практичної імплементації водних 
законів», вони рекомендують «зробити 
істотні кроки, щоб сформувати основну 
термінологію водних законів відповідно 
до законодавства ЄС і національних 
особливостей». Слід лише зауважити, 
що наведені розбіжності скоріше нале-

жать до категорії еколого-концептуаль-
них, а не термінологічних.

Метою статті є виявлення відміннос-
тей у базових поняттях водних зако-
нодавств ЄС й України щодо забруд-
нення, якості вод і її регулювання, які 
перешкоджають ефективній імплемен-
тації європейських вимог, обумовлюють 
розбіжності в здійсненні української 
та європейської водоохоронної полі-
тики. Завданням також є аналітичне 
порівняння понять, застосованих в укра-
їнських законах і підзаконних актах, 
з тими, що містяться в директивах ЄС.

Норми українського водного зако-
нодавства щодо забруднення та якості 
вод Водного кодексу України (далі – 
ВКУ) [14] й відповідних підзаконних 
актів утворюють еколого-правовий 
(далі – ЕП) інститут якості вод і її 
регулювання (далі – ЯВР), до складу 
якого входять підінститути якості вод 
(далі – ЯВ) та регулювання скидання 
забруднюючих речовин (далі – РСЗР), 
зазначені авторами в монографії [15]. 
ЕП інститут ЯВР належить до інсти-
туційного механізму правового регу-
лювання відносин у сфері довкілля, 
окресленого у виданні МБО «Еколо-
гія – Право – Людина» [16, с. 12]. Цен-
тром аналогічних європейських інсти-
туційних угруповань є Водна рамкова 
директива (далі – ВРД) [17]. З відмін-
ностей у цільовій спрямованості ВКУ 
та ВРД випливає, що головною пере-
поною імплементації європейського ЕП 
ЯВР є концептуальні розбіжності цих 
актів. Відмінності у юридичних понят-
тях обумовлюють також дивергентний 
характер європейської й української 
водоохоронної та правозастосовної 
діяльності в цій сфері. ВКУ, який існує 
з 1995 р. (як змінений наступник 
кодексу колишньої УРСР), спрямовано 
насамперед на відносини у сфері гос-
подарського поводження з водними 
ресурсами, тоді як екологічні аспекти 
залишаються другорядними. Як зазна-
чено в ст. 1 ВКУ, «якість води – харак-
теристика складу і властивостей води, 
яка визначає її придатність для кон-
кретних цілей використання». Отже, 
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метою правового регулювання ВКУ 
у сфері якості води є водокорис-
тування. Сучасне розуміння укра-
їнськими фахівцями поняття «якості 
води» як її господарської та споживаць-
кої характеристики можна побачити зі 
статей К.А. Рябця [18], В.М. Шесто-
палова та інших [19]. На відміну від 
ВКУ позиція ВРД у ставленні до 
води висловлена в пар. (1) її преам-
були: «Вода є скоріш не комерційним 
виробом, як будь-який інший, а спад-
щиною, яку слід охороняти і захищати, 
а також слід ставитися до неї як до 
такої». У пар. (19) преамбули зазна-
чено: «Ця Директива спрямована на 
підтримання й удосконалення водного 
середовища у Співтоваристві. Ця мета 
безпосередньо стосується якості відпо-
відних вод. Контроль кількості є додат-
ковою складовою у забезпеченні гарної 
якості води, і тому мають бути впрова-
джені кількісні заходи, спрямовані на 
забезпечення гарної якості». Крім того, 
у пар. (27) чітко визначено: «Кінцевою 
метою цієї Директиви є остаточне усу-
нення небезпечних речовин, боротьба 
з забрудненням якими вимагає пер-
шочергових заходів … ». Отже, голов-
ним спрямуванням ВРД є охорона 
вод і забезпечення їх доброї якості, 
зокрема боротьба з надходжен-
ням забруднюючих речовин (далі – 
ЗР). Водночас юридичне визначення 
поняття «якості води» у ВРД відсутнє. 
З визначень у ст. 2 ВРД можна поба-
чити, що її головним спрямуванням 
є «стан води», зокрема хімічний й еко-
логічний, різним аспектам якого при-
свячено 11 визначень зі 41. Натомість 
матеріальними виразниками «якості 
води» у ВРД слугують поняття «забруд-
нення», «речовина» й «забруднююча 
речовина» (4 визначення). Така заміна 
дає змогу диференціювати ЗР за похо-
дженням, поведінкою у водному середо-
вищі, властивостями, впливом на біоту 
й людину. Нормативна регулювальна 
дія ВРД спрямована на боротьбу з над-
ходженням ЗР у воду, тоді як у ВКУ 
цей вплив зосереджено на зворотній 
воді, яка є носієм ЗР. Отже, головна 

мета ВРД є більш науково коректною 
та предметно визначеною, ніж у ВКУ. 
Зазначена розбіжність ускладнює, 
а в деяких аспектах й унеможливлює 
апроксимацію українського водного 
законодавства до європейського. Прин-
ципові відмінності виявляються вже 
на рівні базових юридичних понять 
і визначень. Через існування двох різ-
них перекладів ВРД і їх неузгодженість 
з українською науковою термінологією 
посилання надаються за джерелом [17].

Важливі концептуальні відмінності 
європейського та українського водного 
законодавства створюються різницею 
в наукових підходах. За визначеннями 
ст. 1 ВКУ (у редакціях після 2000 р.): 
«Забруднення вод – надходження до 
водних об’єктів забруднюючих речо-
вин», «забруднююча речовина – речо-
вина, яка привноситься у водний об’єкт 
в результаті господарської діяльності 
людини». У цих визначеннях забруд-
нення та ЗР є характеристиками лише 
водних об’єктів. Слід зазначити, що 
в оригінальній редакції ВКУ від 1995 р. 
використовувалися такі визначення: 
«забруднення вод – несприятливі зміни 
складу та властивостей води водного 
об’єкта в результаті надходження до 
нього забруднюючих речовин», «забруд-
нююча речовина – речовина, що спри-
чиняє погіршення якості води», «якість 
води – характеристика складу і власти-
востей води, яка визначає її придатність 
для конкретних цілей використання». 
На відміну від сучасного в першому 
з оригінальних визначень йшлося про 
водні об’єкти, а у двох інших – про 
воду взагалі, у тому числі про воду вод-
них об’єктів і воду зворотну.

У сучасному визначенні слово 
«привноситься» є ключовим і надає 
йому релятивного характеру, що слід 
вважати науково помилковим. За 
Великим тлумачним словником [20] це 
слово має значення «ПРИВНО́СИТИ, 
о́шу, о́сиш, недок. ПРИВНЕСТИ́, су́, 
се́ш; мин. ч. привні́с, несла́, ло́; док., 
перех. Вносити в що-небудь щось 
додаткове або стороннє». Щодо ски-
дання ЗР у водний об’єкт привнесення 
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має два аспекти: номінаційний і кількіс-
ний. У першому випадку вважається, 
що під час скидання до матриці складу 
приймаючої води додаються нові речо-
вини. У кількісному аспекті «привне-
сення» означає, що маса або концен-
трація деяких речовин у приймаючій 
воді збільшується внаслідок скидання. 
Можливі також обидва випадки, тобто 
сучасне водне законодавство Укра-
їни визнає як забруднюючу лише 
таку речовину, яка з’являється або 
кількість якої збільшується у воді 
водного об’єкта внаслідок діяльно-
сті людини. Отже, йдеться про пози-
тивні прирощення значень масових 
показників речовин у воді водного 
об’єкта, вважаючи значення відповід-
них показників не існуючих речовин 
нульовими в умовах відсутності впливу 
скидання. Така релятивність викликає 
негативні юридичні наслідки у право-
застосовній діяльності. Недоліком ори-
гінального визначення 1995 р. є його 
опосередкований характер і транзи-
тивне пов’язування забруднення з кон-
кретними цілями використання води 
через поняття її якості.

Наведені визначення чинили та про-
довжують чинити визначальний вплив, 
зокрема, на державне управління й кон-
троль у галузі використання й охорони 
вод і відтворення водних ресурсів, на 
державний облік вод, на нормування 
в галузі використання й охорони вод 
і відтворення водних ресурсів. Так 
ст. 25 ВКУ передбачено системати-
зацію «даних про <…> скидання зво-
ротних вод і забруднюючих речовин». 
Зокрема, ця вимога частково реалі-
зується у п. 5.13 «Порядку ведення 
державного обліку водокористування» 
[21], де зазначено: «Якщо забір і скид 
зворотних (стічних) вод здійснюється 
в межах одного й того самого району 
основного річкового басейну, то кіль-
кість забруднюючих речовин у зво-
ротних (стічних) водах визнача-
ється з відрахуванням кількості 
відповідних забруднюючих речовин 
у воді, що була забрана» (виділено 
нами – В.У. і Л.В.). У ст. 38 ВКУ 

визначено, що порядок розроблення 
нормативів гранично допустимого 
скидання й перелік забруднюючих 
речовин, що нормуються, встановлю-
ються Кабінетом Міністрів України, 
а у «Переліку забруднюючих речовин, 
скидання яких у водні об’єкти норму-
ється» (далі – Перелік), наведеному 
в акті [22], приписується: «Також 
обов’язково нормуються додаткові 
забруднюючі речовини <…> кон-
центрація яких у зворотних водах 
збільшується порівняно із забраною 
водою» (виділено нами – В.У. і Л.В.). 
У цих двох вимогах, всупереч визна-
ченню ВКУ, поняття ЗР перенесено на 
зворотні води й робляться спроби задо-
вольнити таке визначення в частині 
привнесення.

Натомість у разі здійснення еколо-
гічного оподаткування скидів забруд-
нюючих речовин безпосередньо у водні 
об’єкти за ст. 245 Податкового кодексу 
України (далі – ПКУ) [23], обсяги 
й види забруднюючих речовин, які 
скидаються безпосередньо у водні 
об’єкти, визначаються за ст. 242 ПКУ, 
а у поясненні 9 Розрахунку з Додатка 
2 до «Податкової декларації екологіч-
ного податку» [24] щодо обсягу скидів 
встановлено: «Зазначається фактичний 
обсяг скидів в тоннах». Отже, справж-
нім обліковим об’єктом екологічного 
оподаткування є абсолютні маси 
скинутих речовин, а не ЗР.

Треба зазначити, що європейські юри-
дичні поняття не збігаються з визначен-
нями міжнародних нормативно-техніч-
них документів. Так, за стандартом ISO 
6107-2:1997 [25, терм. 5.3] визначення 
«забруднювання (pollution) – погір-
шення придатності води для використо-
вування з певною метою» є подібним до 
визначення якості вод у ст. 1 ВКУ. Така 
розбіжність у поняттях може створити 
серйозні перешкоди судово-експертній 
діяльності.

Таким чином, слід констатувати, 
що поняття ЗР є глибоко закоріне-
ним у господарський й управлінський 
механізми, в економічне регулювання 
раціонального використання й охорони 
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вод і відтворення водних ресурсів. 
Це поняття чинить значний вплив на 
зазначені сфери, але в деяких важли-
вих випадках застосовується за його 
інтуїтивним розумінням, а не законо-
давчим визначенням.

Відповідні визначення у ВРД 
є принципово відмінними від визна-
чень ВКУ. Так, у ст. 2(31) ВРД 
визначено: «„Забруднювач“ означає 
будь-яку речовину, яка може викли-
кати забруднення, зокрема речовини, 
перелічені у Додатку VIII». Водночас 
у ст. 2(33) йдеться: «„Забруднення“ 
означає пряме чи непряме введення, 
в результаті діяльності людини, речо-
вин чи тепла в повітря, воду чи землю, 
які можуть бути небезпечними для 
здоров’я людей, або для якості водних 
екосистем, або наземних екосистем, 
що безпосередньо залежать від водних 
екосистем, яке призводить до пошко-
дження матеріальної власності або до 
припинення чи погіршення функціону-
вання комунальних служб або інших 
законних користувачів довкілля». 
У тексті ВРД здійснюється юридич-
ний поділ речовин (забруднювачів 
або ЗР), виходячи з їхніх власти-
востей, цільових завдань і потреб 
законодавчого регулювання, на 
такі категорії: 1) речовини, наведені 
в Додатку VIII ВРД, який містить пере-
лік-показчик основних забруднювачів 
за груповими описами; 2) небезпечні 
речовини, за визначенням у ст. 2(29) 
ВРД; 3) речовини, боротьба з забруд-
ненням якими потребує першочергових 
заходів (або пріоритетні речовини), за 
визначенням у ст. 2(30) і переліком 
у Додатку Х ВРД; 4) особливі (або 
специфічні) забруднювачі, що визна-
чаються у Додатку V серед показни-
ків стану вод як «забруднення усіма 
речовинами, боротьба з забрудненням 
якими вимагає першочергових заходів, 
виявленими як такі, що викидаються 
у масив води. Забруднення іншими 
речовинами, виявленими як такі, що 
у значних кількостях викидаються 
у масив води». Своєю чергою особливі 
забруднювачі поділяються за своїм 

походженням на синтетичні й несин-
тетичні. Отже, у ВРД визначальною 
ознакою ЗР, що скидаються, є мож-
ливість її небезпечного впливу насам-
перед на екосистеми. Кількісно неви-
значеною залишається ознака «значної 
кількості» для специфічних забрудню-
вачів, що характеризують стан вод.

Особливої уваги вимагає аналіз 
впливу поняття ЗР на водоохоронну 
діяльність в частині обмеження надхо-
дження ЗР у водні об’єкти. На відміну 
від ВРД у тексті ВКУ спектр поділу 
ЗР майже відсутній, а про власти-
вості окремих видів ЗР і специфічні 
регуляторні вимоги до них зазначено 
в недостатньому для ефективного регу-
лювання законодавчому обсязі, згаду-
ються, зокрема, лише біогенні, радіоак-
тивні, токсичні та нафтові ЗР.

Головним напрямом використання 
поняття ЗР у водних законодавствах 
ЄС та України є ЕП інститут ЯВР, осо-
бливо його інструментальна частина, за 
допомогою якої регулюється безпосе-
редній вплив на стан води: підінститут 
РСЗР. Головні складові частини євро-
пейського РСЗР визначено в ст. 10 ВРД 
щодо «комбінованого підходу до точко-
вих і просторово-розподілених джерел» 
й у ст. 4 Директиви 2008/105/ЄС [26] 
щодо «зон змішування». На відміну 
від європейського в українському вод-
ному законодавстві підінститут РСЗР 
є значно менш розвиненим щодо дифе-
ренціації ЗР і за інструментами регулю-
вання їх скидання.

Більшість ЗР надходять у масиви 
вод внаслідок скидання, яке законо-
давчо регулюється нормативами ГДВ 
у ВРД і нормативами ГДС у ВКУ. 
Сучасна українська диференціація ЗР 
для регулювання їх скидання виконана 
в підзаконному акті [22], де міститься 
«Порядок розроблення нормативів гра-
нично допустимого скидання забрудню-
ючих речовин у водні об’єкти» (далі – 
Порядок) і Перелік. Порядок поділяє 
ЗР на ті, «скидання яких <…> нор-
мується в усіх випадках», і на «додат-
кові». У Переліку наведено дев’ять 
ЗР (груп ЗР), «скидання яких у водні 
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об’єкти нормується», але не згадується 
про випадки їх скидання, що порушує 
законодавчий зв’язок із Порядком. 
Також у Переліку міститься загальний 
опис додаткових ЗР, до яких належать: 
«речовини, визначені державними сані-
тарними нормами й правилами, нор-
мативами екологічної безпеки водоко-
ристування, нормативами якості води 
водних об’єктів, концентрація яких 
у зворотних водах збільшується порів-
няно з забраною водою». Такий бінар-
ний поділ на основні й додаткові ЗР 
принципово відрізняється від концепції 
ВРД. Зокрема, ті ЗР, що за Переліком 
нормуються в усіх випадках, насправді 
належать до найбільш поширених (за 
еколого-хімічним значенням) у складі 
зворотної води й найменш небезпеч-
них ЗР (або їх груп). Тоді як ЗР, що 
можуть становити реальну загрозу 
екологічній безпеці, за визначеннями 
у ст. 1 та ст. 36 ВКУ регулюються 
вимогами до «конкретних цілей вико-
ристання» води (відповідні місця водо-
користування у ВРД мають назву «зон, 
що перебувають під охороною»). Отже, 
у ВКУ екологічна безпека розумі-
ється як безпека для окремих видів 
господарської діяльності.

Визначення нормативів ГДС ЗР, 
встановлене в Порядку, відбувається 
за недеталізованою й довільною про-
цедурою, реалізацію якої покладено на 
розпорошене коло невизначених, цен-
тралізовано некерованих і методично 
неконтрольованих суб’єктів – розроб-
ників ГДС. Крім того, необхідність нор-
мування додаткових ЗР визначається 
не за абсолютними концентраціями 
у приймаючий воді, а за розглянутим 
вище екологічно сумнівним принципом 
відносного збільшення (прирощення) їх 
концентрації у зворотній воді. На від-
міну від цього у водному й у загальному 
екологічному законодавстві ЄС головну 
роль відіграє списковий принцип регу-
лювання ЗР, які надходять у воду.

Виявлено принципові відмінності 
між базовими поняттями водних зако-
нодавств ЄС та України щодо забруд-
нення, забруднюючих речовин, якості 

вод і її регулювання, причиною яких 
є різна цільова спрямованість цих 
законодавств, водоохоронна й госпо-
дарська відповідно. Цими поняттями 
створюється ядро ЕП інституту ЯВР. 
Наслідки таких відмінностей негативно 
позначаються на законодавчому регу-
люванні деяких напрямів охорони вод, 
обумовлюють розбіжності в здійсненні 
української та європейської водоохо-
ронної політики. Найбільший негатив-
ний вплив чиниться на регулювання 
скидання ЗР. За результатами аналі-
тичного порівняння досліджені глибокі 
розбіжності означають, що парадигма 
української охорони вод вимагає зміни 
з господарської на екологічну, а еко-
логізацію українського водного законо-
давства слід починати з першочергової 
рецепції зазначених базових понять. 
Розбіжності в досліджених поняттях 
ускладнюють імплементацію європей-
ського законодавства, а їх подолання 
вимагає європейської диференціації ЗР 
за їхньою небезпечністю й за чергові-
стю боротьби з ними, запровадження 
в українському водному законодавстві 
європейського спискового механізму 
поділу ЗР за їх небезпечністю, черго-
вістю боротьби з ними та регулювання 
їх скидання. Отримані результати 
можуть застосовуватися для розро-
блення законопроєктних і нормопро-
єктних пропозицій для імплементації 
європейського регулювання скидання 
ЗР. Альтернативою глибокої екологі-
зації ВКУ шляхом рецепції дослідже-
них понять слід вважати розроблення 
й прийняття спеціального Закону 
України «Про охорону вод».

У статті досліджено співробіт-
ництво України та ЄС із питань 
охорони навколишнього середовища, 
а саме проблеми імплементації в 
українське екологічне законодавство 
базових еколого-правових категорій 
і визначень законодавства ЄС. Про-
аналізовано перші кроки співпраці у 
сфері «якість води й управління вод-
ними ресурсами». Зазначено, що ця 
діяльність почалася не з гармонізації 
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базових понять, до яких належать 
«забруднення», «забруднюючі речови-
ни», «якість води», а одразу перейшла 
на рівень еколого-правових інститу-
тів. Виявлено, що такий перехід ігно-
рує принципові відмінності в понятій-
них засадах, які можуть негативно 
вплинути на здійснення державної 
політики у сфері охорони вод, спри-
чинити її дивергентний розвиток 
відносно європейських вимог. Ствер-
джується, що подолання змістов-
них відмінностей згаданих понять є 
однією з головних наукових проблем 
апроксимації Водного кодексу Укра-
їни (ВКУ) та відповідних підзакон-
них актів до Директиви 2000/60/ЄС 
(ВРД). Метою статті є виявлення 
правових відмінностей між ВРД і ВКУ 
щодо зазначених понять, а завдан-
ням – аналітичне порівняння їх 
застосування. Дослідження ґрунту-
валося на тому, що норми стосовно 
забруднення та якості вод утворю-
ють у водному законодавстві України 
та в екологічному законодавстві ЄС 
еколого-правові структури, європей-
ським центром яких є ВРД. Доведе-
но, що принципові відмінності між 
базовими поняттями водних законо-
давств ЄС й України щодо забруднен-
ня, забруднюючих речовин, якості вод 
і її регулювання визначаються різною 
цільовою спрямованістю цих законо-
давств, водоохоронною й господар-
ською відповідно. Досліджено деякі 
наслідки розбіжностей, які негатив-
но позначаються на законодавчому 
регулюванні скидання забруднюючих 
речовин. Зроблено висновок, що усу-
нення відмінностей вимагає зміни 
парадигми української охорони вод 
з господарської на екологічну, яку 
слід починати з рецепції зазначених 
базових понять ЄС. Альтернативою 
глибокій зміні ВКУ може стати роз-
роблення й прийняття спеціального 
Закону України «Про охорону вод».

Ключові слова: водне законодав-
ство, імплементація директив ЄС, базо-
ві визначення, забруднюючі речовини, 
якість вод.

Uberman V., Vaskovets L. Problems 
of implementation of basic European 
environmental concepts in Ukrainian 
water legislation

The article explores the cooperation 
between Ukraine and the EU on 
environmental issues, namely the 
problems of implementation of basic 
ecological legal categories and 
definitions of EU legislation into the 
Ukrainian environmental legislation. 
The first steps of cooperation in the 
field of “water quality and water 
management” are analyzed. But 
this activity did begin not with the 
harmonization of basic concepts, 
which include “pollution”, “polluting 
substances”, “water quality”, and 
immediately passed to the level of 
environmental legal institutions. Such 
a transition was found to ignore 
fundamental differences in conceptual 
principles that could adversely affect the 
implementation of state water policy and 
cause its divergent development with 
relation to European requirements. It is 
argued that overcoming the substantive 
differences between these concepts is 
one of the major scientific problems 
for approximation of the Water Code 
of Ukraine (WCU) and the relevant 
by-laws to Directive 2000/60 / EC 
(WFD). The purpose of the article is to 
identify the legal differences between 
the WFD and the WCU in respect of 
given above concepts, and the task is to 
analytically compare their application. 
The study proceeded from the fact that 
in the water legislation of Ukraine and 
in the EU environmental legislation, 
the rules on pollution and water quality 
form environmental legal structures, 
the European center of which is the 
WFD. It is proved that the fundamental 
differences between the basic notions 
of EU and Ukrainian water legislation 
on pollution, pollutants, water quality 
and its regulation are determined by 
different targeting of these laws: water 
protection and water use respectively. 
Some implications of the differences 
that have a negative impact on the 
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legislative regulation of the discharge 
of pollutants have been investigated. 
It is concluded that the elimination of 
differences requires a change in the 
paradigm of Ukrainian water protection 
from economic to environmental, 
which should start with the reception 
of EU basic notions given above. An 
alternative to a profound change in 
the WCU may be the development and 
adoption of a special Law of Ukraine 
“On Water Protection”.

Key words: water legislation, 
implementation of EU directives, baseline 
definitions, pollutants, water quality.
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ВИКОНУВАНІСТЬ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 
КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ  

ТА ПРАКТИКИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Як відомо, метою будь-якого юрис-
дикційного процесу, пов’язаного із 
захистом прав і законних інтересів 
учасників цивільного обороту, є вирі-
шення спору та його виконання на 
основі винесеного суб’єктом правоза-
стосування рішення. Не є винятком 
і сфера міжнародного комерційного 
арбітражу, де постановлення арбіт-
ражного рішення у спорі між учасни-
ками міжнародного комерційного обо-
роту є кінцевою метою арбітражного 
розгляду та водночас повинно слугу-
вати гарантією подальшого виконання 
такого рішення. І якщо стосовно рішень 
судових органів уже сам по собі факт 
існування судового процесу спону-
кає учасників спору зважати на судо-
вий розгляд і перспективу виконання 
такого рішення органами примусового 
виконання судових рішень, то у разі 
розгляду спору міжнародними комер-
ційними арбітражами як недержавними 
інститутами розгляду і вирішення між-
народних комерційних спорів часто 
сторони та, як це не прикро, подекуди 
і їхні радники не надають належного 
значення арбітражному розгляду і від-
повідно не оцінюють усю серйозність 
ситуації та її юридичних наслідків.

З боку міжнародного комерційного 
арбітражу, а точніше складу арбітражу 
(арбітражного трибуналу) ситуація 
виглядає таким чином, що, встано-
вивши свою компетенцію на розгляд 
і вирішення спору, арбітр (арбітри) 
на основі наданих сторонами доказів, 

фактичних обставин і положень засто-
совуваного права мають вирішити спір 
шляхом постановлення вмотивованого 
рішення, яке б могло бути приведене 
до виконання стороною, на користь 
якої воно винесено. Зважаючи на наяв-
ність міжнародного елементу у спра-
вах, що вирішуються міжнародними 
комерційними арбітражами, а також 
присутність однієї компанії та / або її 
майна у кількох юрисдикціях, сучасний 
арбітраж часто змушений оцінювати 
перспективи виконання постановлю-
ваного рішення. Попри те, що правом 
місця арбітражу встановлюються міні-
мальні вимоги до чинності арбітражних 
рішень, все ж склад арбітражу має не 
випускати з поля зору і право країни, 
в якій таке рішення буде виконуватися, 
якщо таке право чи країну можна іден-
тифікувати на етапі розгляду спору.

У нашій статті, не вдаючись у про-
блеми обов’язку арбітрів забезпечити 
виконуваність рішення, ми розгля-
немо мінімальні стандарти чинності 
та виконуваності рішення міжнарод-
ного комерційного арбітражу, встанов-
лені у більшості провідних арбітражних 
юрисдикцій. Окремі питання з цієї про-
блематики були предметом досліджень 
таких вчених і фахівців у галузі арбіт-
ражу, як Л.Ф. Винокурова, Т.Г. Захар-
ченко, О.Д. Крупчан, М.М. Мальський, 
О.С. Перепелинська, І.Г. Побірченко, 
Ю.Д. Притика, М.Ф. Селівон, Т.В. Слі-
пачук, Г.А. Цірат, Ю.С. Черних та ін. 
Водночас низка аспектів усе ще зали-
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шаються поза увагою теоретиків і прак-
тиків, а тому їх актуальність лише зро-
стає. Особливо це стосується питань 
вмотивованості арбітражних рішень, 
порядку їх підписання, направлення 
сторонам тощо.

Одним із завдань арбітражного роз-
гляду і вирішення спорів є захист пору-
шених, невизнаних чи оспорюваних прав 
та інтересів сторони. Звісно, такий захист 
повинен бути ефективним, тобто забезпе-
чуватися справедливим, всебічним і своє-
часним арбітражним розглядом з одного 
боку, а з іншого – правильністю та вико-
нуваністю рішення, постановленого за 
результатами такого розгляду.

Постановлення рішення складом 
арбітражу є останньою стадією право-
застосування, і від його якості значною 
мірою залежить можливість виконання 
та захисту прав та інтересів сторін 
спору. Згадувана «якість» арбітраж-
ного рішення за загальним правилом 
оцінюється з погляду його відповідності 
вимогам, встановленим правом країни 
місця арбітражу (lex arbitri), та рег-
ламентом, що застосовується до вирі-
шення спору. Такі вимоги стосуються 
трьох аспектів: 1) змісту рішення; 
2) форми рішення; 3) порядку (проце-
дури) постановлення рішення.

Міжнародними актами, як і арбіт-
ражними законодавствами більшості 
країн питання вимог щодо змісту 
арбітражних рішень врегульовані 
у найбільш загальних формулюваннях. 
Це пов’язано з тим, що арбітраж як 
гнучка форма альтернативного вирі-
шення спорів не повинен бути «зарегу-
льованим», подібно до вимог, які вста-
новлені стосовно рішень державних 
судів у національних законодавствах. 
Крім цього, через наявність іноземного 
елементу, застосування різних сис-
тем права (які врегульовують сутність 
спору, арбітражний розгляд, здат-
ність сторін до укладення арбітражної 
угоди тощо), а також беручи до уваги 
відмінності юрисдикцій, підходів до 
юридичної техніки, внутрішні вимоги 
національного права та регламентів 
постійно діючих арбітражних інсти-

тутів і правил, за якими відбувається 
процедура ad hoc арбітражу, досяг-
нути єдності у вимогах до змісту арбіт-
ражних рішень досить складно. До 
того ж, встановлення вимог до арбіт-
ражних рішень на рівні міжнародних 
актів могло б бути сприйняте держа-
вами як «нав’язування» та створення 
додаткових підстав для невідповідно-
сті та суперечності постановлюваних 
арбітражами рішень вимогам міжна-
родних актів.

У зв’язку з цим у частині вимог 
до змісту арбітражних рішень міжна-
родні акти містять лише вимогу, що 
такі рішення повинні бути вмотивова-
ними, якщо сторонами не передбачено 
інше (ст. VIII Європейської конвенції 
1961 р. [1], ст. 31 (2) Типового закону 
ЮНСІТРАЛ [2], ст. 31 (2). Вимога 
щодо вмотивованості сформульована 
у вказаних актах у формі презумпції. 
Тому постановлення невмотивованого 
рішення допускається лише у двох 
випадках: 1) коли сторони погодили 
постановлення такого рішення 
(«у справах, які вимагають постанов-
лення швидкого рішення, або з питань 
встановлення відповідності якості 
товарів, послуг певним визначеним 
вимогам, стандартам, постановлення 
рішення «на узгоджених умовах» 
тощо» [3, c. 642]) або 2) коли сторони 
обрали арбітражну процедуру, котра 
передбачає, що рішення може бути 
невмотивованим, і жодна зі сторін 
не вимагала, щоб таке рішення було 
вмотивованим (ст. VIII (b) Європей-
ської конвенції 1961 р.). В останньому 
випадку Європейська конвенція 1961 р. 
також передбачає, що право сторони 
вимагати постановлення вмотивова-
ного рішення може бути реалізованим 
або до закінчення усного розгляду 
справу справи, а у разі, коли такий 
розгляд не проводився – до моменту 
складання арбітражного рішення. Зва-
жаючи на те, що і перший, і другий 
випадки можуть бути реалізовані лише 
на основі погодження (домовленості) 
сторін, за якою сторони добровільно 
погоджують прийняття невмотивова-
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ного рішення або обирають відповідну 
арбітражну процедуру, якою передба-
чається постановлення такого рішення, 
на практиці така домовленість між сто-
ронами допускається як у прямій, так 
і в опосередкованій формі (explicitly 
or implicitly) [4; 5, c. 534]. Опосеред-
кований характер матиме також згода 
сторін на застосування арбітражної 
процедури в порядку ст. VIII (b) Євро-
пейської конвенції 1961 р., адже сто-
рони, погоджуючись на таку процедуру, 
не дають прямої згоди на постанов-
лення невмотивованого арбітражного 
рішення. Судова практика виходить із 
того, що згода на застосування такого 
регламенту або правил арбітражного 
розгляду передбачає і згоду (implicit 
consent) на постановлення немотиво-
ваного арбітражного рішення [6].

Водночас слід зробити окреме 
застереження щодо питання реаліза-
ції права сторони вимагати постанов-
лення вмотивованого рішення до закін-
чення усного розгляду справу справи, 
а у разі, коли такий розгляд не прово-
дився – до моменту складання арбіт-
ражного рішення, передбаченого ст. 
VIII (b) Європейської конвенції 1961 р. 
В англійському та французькому тек-
стах цієї частини статті міститься одна 
невелика, але досить важлива розбіж-
ність. Французький текст передбачає, 
що вимога сторони (чи сторін) про 
постановлення вмотивованого рішення 
повинно бути зроблене прямо, явно 
(expressément), тоді як англійський 
текст такої вимоги не містить. Цікаво, 
що російський текст, який поряд із фран-
цузьким та англійським є автентичним, 
використовує формулювання «если при 
этом ни одна из сторон не потребо-
вала особо», що за контекстом також 
варто тлумачити як пряму, явну вимогу 
щодо постановлення мотивованого 
арбітражного рішення [1]. Таким чином, 
виходячи з офіційних текстів Конвен-
ції французькою та російською мовами, 
останні передбачають пряме, явне звер-
нення сторін або сторони з вимогою про 
постановлення вмотивованого рішення. 
Відповідно до англійського тексту таке 

звернення може бути і неявним, тобто 
сформульованим непрямо (implicitly).

Незважаючи на відсутність вимог до 
змісту арбітражного рішення у міжна-
родних актах, окрім вимоги щодо його 
вмотивованості, у праві окремих країн 
та арбітражних регламентах із цього 
приводу часто містяться більш детальні 
положення. Наприклад, у праві Гол-
ландії додатково передбачено необхід-
ність зазначення імен та адрес арбітра 
(арбітрів) і сторін (ст. 1057(4) (а), (b) 
ЦПК Нідерландів [7]).

Питання форми арбітражних рішень 
як і питання форми не має детального 
регулювання у міжнародних актах, 
окрім ст. 31 Типового закону ЮНСИ-
ТРАЛ, якою передбачено, що арбіт-
ражне рішення повинно бути вине-
сене в письмовій формі та підписане 
арбітром чи арбітрами. У арбітражних 
розглядах з більш, ніж одним арбіт-
ром, достатньо підписів більшості усіх 
членів складу арбітражу, із зазначен-
ням причини відсутності відсутнього 
підпису (ст. 31(1) Типового закону 
ЮНСІТРАЛ). Крім цього, в арбітраж-
ному рішенні повинні зазначатися його 
дата і місце арбітражу (ст. 31(3) 
Типового закону ЮНСІТРАЛ), як місце, 
погоджене у відповідності зі ст. 20(1) 
Типового закону ЮНСІТРАЛ самими 
сторонами або ж визначене складом 
арбітражу з урахуванням обставин 
справи, в т. ч. з урахуванням його зруч-
ності для сторін. Будь-яких інших вимог 
до формальних аспектів арбітражного 
рішення Типовий закон ЮНСІТРАЛ не 
містить1. Письмова форма, дата і місце 
арбітражу є очевидними вимогами 
до арбітражного рішення. Стосовно 
обов’язковості зазначення місця арбіт-
ражу відзначимо, що під «місцем арбіт-
ражу» (place or seat of arbitration) тут 
мається на увазі вказівка на країну, від-
повідно до процесуального права якої 
здійснювалася арбітражна процедура 
[10, c. 867–868; 11, c. 112–119] і за 
правом якої оцінюватиметься чинність 
арбітражного рішення та подальша 
можливість його виконання у світлі 
вимог Нью-Йоркської конвенції 1958 р. 
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[12]. В арбітражному середовищі це 
право відоме також як lex arbitri. Зва-
жаючи на це наявність в арбітражному 
рішенні вказівки на місце арбітражу як 
юридичного критерію прив’язки арбіт-
ражного рішення до процесуального 
права певної країни є надзвичайно важ-
ливим елементом, за яким оцінюється 
чинність арбітражного рішення та мож-
ливість його виконання.

Попри відсутність вимог до форми 
арбітражного рішення у міжнарод-
них актах, окрім вказаних вимог до 
письмової форми, підписів арбітрів, 
дати і місця арбітражу, у праві окре-
мих країн та арбітражних регламен-
тах із цього приводу часто містяться 
більш детальні положення. Наприклад, 
згідно із правом Нідерландів передба-
чено обов’язкову передачу остаточного 
або часткового арбітражного рішення 
на зберігання в секретаріат районного 
суду, в якому знаходиться місце арбіт-
ражу (ст. 1058(1) (b) ЦПК Нідерландів).

Порядок (процедура) постанов-
лення рішення передбачає, що у разі, 
коли арбітражний розгляд здійсню-
ється більш, ніж одним арбітром, 
тобто колегіально, рішення постанов-
люється більшістю складу арбітражу, 
крім випадків, коли сторони не домо-
вилися про інше. Вказане правило 
міститься в Типовому законі ЮНСТІ-
РАЛ (ст. 29) та було імплементовано 
у внутрішньому арбітражному законо-
давстві багатьох країн, законодавства 
яких імплементували положення Типо-
вого закону ЮНСТІРАЛ. Крім цього, 
в частині процедури також передбача-
ється обов’язковість направлення сторо-
нам арбітражного рішення, підписаного 
арбітрами (ст. 31(4) Типового закону 
ЮНСІТРАЛ).

Не вдаючись у питання вимог до 
різних видів арбітражних рішень, від-
значимо, що приведені вимоги щодо 
змісту, форми та процедури постанов-
лення арбітражних рішень стосуються 
передусім остаточних рішень у справі. 
Водночас окремо слід відзначити, що 
аналогічні вимоги повинні виконува-
тися і при постановленні рішень на 
узгоджених умовах. Попри те, що такі 
рішення на практиці постановлюються 
зазвичай напередодні або ж у процесі 
арбітражного розгляду [13, c. 31], за 
своїм змістом і формою вони за відсут-
ності застережень про інше (або спеці-
альних положень) також повинні від-
повідати вимогам встановленим щодо 
арбітражних рішень у lex arbitri. Прак-
тиці відомі випадки, коли постановлені 
арбітражні рішення на узгоджених умо-
вах скасовувалися на тій підставі, що 
вони не відповідали умовам, встановле-
ним до арбітражних рішень застосову-
ваним правом країни місця арбітражу 
[14]. Крім цього, у праві зарубіжних 
країн щодо обов’язковості закріплення 
рішень на узгоджених умовах можуть 
міститися вимоги. Наприклад, щодо 
постановлення з дотриманням вимог, 
встановлених до арбітражних рішень, 
з обов’язковою наявністю підписів сто-
рін (ст. 1069 ЦПК Нідерландів).

Підсумовуючи, відзначимо, що склад 
арбітражу повинен вжити усіх заходів, 
аби постановити рішення, яке повинне: 
1) відповідати вимогам, встановле-
ним lex arbitri; 2) бути вмотивованим 
і 3) виконуваним. Зазначені вимоги до 
рішення арбітражу у переважній біль-
шості правопорядків та арбітражних 
Регламентів закріплені нормативно. 
Водночас щодо обов’язку постановлення 
арбітражем саме виконуваного рішення 

1 Слід відзначити, що результати роботи першої робочої групи із розробки проекту Типового закону 
ЮНСІТРАЛ містили додатково ще одну вимогу стосовно необхідності реєстрації арбітражних рішень у 
державному або іншому реєстрі з метою надання йому чинності, у т. ч. на вимогу однієї зі сторін. Більш 
детально див.: Paragraph 108 of the Report of the Working Group on International Contract Practices on 
the Work of its Third Session A / CN.9 / 216 (New York, 16-26 February 1982) [8]. Не було відображено 
в остаточному тексті Типового закону ЮНСІТРАЛ і жваво обговорюваних у робочих групах положень 
щодо окремої думки арбітра (dissenting opinion), порядку її підписання арбітром і наявності в такому разі 
підпису на тексті самого арбітражного рішення. див.: Art. 31 para. 2 of the Analytical Commentary on Draft 
Text of a Model Law on International Commercial Arbitration : Report of the Secretary-General A / CN. 9 / 
264. (25 March 1985) [9].
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питання залишається дискусійним як 
у теорії, так і на практиці, а тому має 
бути детально розглянуте та досліджене 
у подальших наукових роботах.

У статті досліджуються тео-
ретичні та практичні аспекти 
виконання рішень міжнародних 
комерційних арбітражів. У всту-
пі обґрунтовується актуальність 
обраної теми дослідження. Зокре-
ма, автором доводиться, що поста-
новлення арбітражного рішення у 
спорі між учасниками міжнародно-
го комерційного обороту є кінцевою 
метою арбітражного розгляду, як і 
при вирішенні спорів у судах. Така 
мета повинна слугувати гарантією 
подальшого виконання арбітражно-
го рішення. Саме тому після вста-
новлення компетенції на розгляд і 
вирішення спору арбітр (арбітри) 
на основі наданих сторонами дока-
зів, фактичних обставин і положень 
застосовуваного права мають вирі-
шити спір шляхом постановлення 
вмотивованого рішення, яке б могло 
бути приведене до виконання сто-
роною, на користь якої воно винесе-
но, у т. ч. у примусовому порядку. 
З огляду на це видається актуаль-
ним завдання наукового осмислен-
ня вимог до арбітражних рішень їх 
виконуваності з погляду перспектив 
захисту прав та інтересів учасників 
міжнародного комерційного обороту.

Дослідження побудоване через 
призму вивчення вимог до арбітраж-
них рішень, а саме вимог до змісту, 
форми та порядку постановлен-
ня таких рішень. Досліджуються 
питання вмотивованості рішень та 
обов’язку складу арбітражу поста-
новлення вмотивованого рішення, а 
також випадки, коли допускається 
постановлення рішення без наведен-
ня обґрунтування. Окремо досліджу-
ються питання формальних вимог до 
арбітражних рішень: постановлення 
у письмовій формі, наявності дати, 
підпису арбітрів і зазначення місця 
арбітражу. Окремо звертається увага 

на питання місця арбітражу. Акцен-
тується увага на тому, що це є юри-
дичний критерій, за яким оцінюєть-
ся чинність арбітражного рішення. 
В арбітражному середовищі це право 
відоме також як lex arbitri. Окремо 
розглядаються вимоги до порядку 
постановлення рішень, прийняття їх 
більшістю від складу арбітражу та 
направлення сторонам спору.

На підставі проведеного дослі-
дження зроблено висновок про те, 
що склад арбітражу повинен вжива-
ти усіх розумних і необхідних захо-
дів, щоб постановити рішення, яке 
б відповідало вимогам, встановленим 
правом місця арбітражу, було вмо-
тивованим і виконуваним. Зазначені 
вимоги до рішення арбітражу у пере-
важній більшості правопорядків та 
арбітражних Регламентів закріплені 
нормативно. У статті наводяться 
норми міжнародних актів і положен-
ня актів національного права, які 
обґрунтовують висновки автора.

Ключові слова: правозастосуван-
ня, рішення арбітражу, склад арбіт-
ражу, виконуваність, вмотивованість, 
право місця арбітражу.

Nahnybida V. Enforceability 
of arbitral awards in the light 
of theory and practice of law 
application

The article explores the theoretical 
and practical aspects of the execution 
of international commercial arbitration 
awards. The introduction substantiates 
the relevance of the chosen research 
topic. In particular, the author argues 
that the ruling of an arbitration award 
in a dispute between participants in 
international commercial traffic is 
the ultimate purpose of arbitration, 
as in the settlement of disputes in the 
courts. Such a purpose should serve as 
a guarantee for the further execution of 
the arbitral award. That is why, after 
the competence to review and resolve 
the dispute has been established, the 
arbitrator(s), based on the evidence 
provided by the parties, the factual 
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circumstances and the provisions of the 
applicable law, must resolve the dispute 
by issuing a reasoned decision that could 
be enforced by the party in favor of which 
it was rendered, including compulsory 
enforcement. In view of this, it seems 
urgent to scientifically comprehend the 
requirements for arbitration awards of 
their enforceability from the perspective 
of protection of rights and interests of 
participants of international commercial 
turnover.

The study is built through the lens of 
examining the requirements for arbitral 
awards, namely the content, form and 
order of ruling such decisions. The issues 
of decision justification and the obligation 
of arbitration to make a reasoned 
decision are investigated. Cases where a 
decision is allowed without justification. 
Formal requirements for arbitral awards 
are also examined separately: written 
decision, date indication, signature of 
arbitrators and indication of the place 
of arbitration. Special attention is paid 
to the issue of the place of arbitration. 
Attention is drawn to the fact that this is 
the legal criterion by which the validity 
of the arbitral award is evaluated. In an 
arbitration environment, this law is also 
known as lex arbitri. Requirements for the 
order of issuing decisions, their adoption 
by the majority of the arbitration panel 
and referral to the parties to the dispute 
are considered separately.

Based on the research, it was 
concluded that the arbitration panel 
should take all reasonable and necessary 
steps to rule an award that would meet 
the requirements established by the law 
of the place of arbitration, be reasoned 
and enforceable. These requirements 
for arbitration in the vast majority of 
legal systems and arbitration Rules are 
legally fixed. The article specifies the 
norms of international acts and the 
provisions of acts of national law that 
substantiate the author's conclusions.

Key words: law enforcement, 
arbitration award, arbitration panel, 
enforceability, justification, law of the 
place of the arbitration.
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Сучасний стан культури прав 
людини у світовому співтоваристві 
характеризується неоднозначністю 
й суперечливістю. З одного боку, права 
людини майже одностайно визнаються 
цінністю загальнолюдської культури. 
Існує розгалужена система міжнарод-
них стандартів та інституцій щодо їх 
регламентації й захисту. З іншого боку, 
повага до прав людини, їх дотримання, 
гарантування нівелюються та знеціню-
ються в умовах сучасних міжнародних 
збройних конфліктів, катастроф техно-
генного характеру, зменшення матері-
альних і природних ресурсів тощо.

В Україні рівень культури прав 
людини як окремих індивідів, так 
і суспільства загалом не є високим. 
Це зумовлено й історичним минулим 
(адже українському суспільству не 
притаманний індивідуалізм, у контексті 
якого формувалися уявлення про права 
людини на Заході), і реаліями сього-
дення. Збройний конфлікт на сході 
України, окупація Автономної Респу-
бліки Крим є серйозними викликами 
правам людини, фактично спростуван-
ням поваги до людського життя й люд-
ської гідності. У такій ситуації важливо, 
щоби громадяни, представники держав-
них структур та організацій громадян-
ського суспільства мали знання у сфері 
прав людини й практичні навички щодо 
їх реалізації та захисту.

Проблематика культури прав 
людини досліджується в працях бага-
тьох вітчизняних і зарубіжних учених, 
зокрема Л.Ш. Белла, Р. Голдстоуна, 
Н.А. Горбової, С.П. Добрянського, 
А. Міхр, О.С. Мордовця, Є.М. Пав-
ленко, П.М. Рабіновича, Дж. Садізоди, 
Ф. Франціоні й інших. Проте сьогодні 
деякі аспекти культури прав людини, 
які мають методологічне і практичне 
значення, потребують подальшого тео-
ретичного обґрунтування.

Метою статті є дослідження між-
народно-правових стандартів і націо-
нального досвіду формування культури 
прав людини у сфері освітнього та нау-
ково-дослідного напрямів. 

Міжнародне співробітництво в умо-
вах сьогодення є вагомим чинником 
формування культури прав людини як 
в Україні, так і в більшості країн світу. 
Найбільше значення при цьому відіграє 
виконання зобов’язань, що випливають 
з універсальних і регіональних між-
народних нормативно-правових актів, 
які спрямовані на освіту й виховання 
в галузі прав людини.

Зауважимо, що культуру прав 
людини ми розглядаємо як складник 
правової культури, визначаємо як 
систему поглядів, емоцій і почуттів, 
ціннісних орієнтацій і знань, заснова-
них на визнанні й повазі прав людини, 
а також практичних навичок і вмінь 
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щодо їх реалізації та захисту. Аналогіч-
ний підхід до елементів культури прав 
людини міститься у вітчизняній юри-
дичній науці [1, с. 17].

Діяльність значної кількості між-
народних і регіональних організацій 
включає комплекс заходів з інформу-
вання громадськості про права людини. 
На особливу увагу при цьому заслуго-
вує ООН з питань освіти, науки і куль-
тури (ЮНЕСКО), яка багаторазово 
закликала держави об’єднувати спільні 
зусилля щодо освіти й виховання 
в галузі прав людини, поширювати тек-
сти базових міжнародних документів 
з прав людини, особливо серед молоді. 
Зокрема, Генеральною конференцією 
ЮНЕСКО ще 19 листопада 1974 р. 
прийнята Рекомендація про виховання 
в дусі міжнародного взаєморозуміння, 
співробітництва й миру та виховання 
в дусі поваги прав людини й основних 
свобод [9].

Наступним кроком просвітницької 
діяльності ЮНЕСКО стало прийняття 
в 1995 р. таких найважливіших доку-
ментів, як Декларація й Комплексні 
рамки дій з виховання в дусі миру, прав 
людини і демократії, у яких ішлося про 
те, що освіта повинна спрямовуватися 
на розвиток знань, цінностей, поглядів 
і навичок, які сприятимуть повазі прав 
людини й активній прихильності захи-
сту таких прав, побудові культури миру 
й демократії. Ці тези підтверджено 
також у п. 4.1 ст. 4 Декларації принци-
пів толерантності, де зазначається, що 
«виховання в дусі толерантності почи-
нається з навчання людей того, у чому 
полягають їхні загальні права й сво-
боди, щоб забезпечити здійснення цих 
прав і зміцнити прагнення до захисту 
прав інших» [3].

Заслуговує на увагу й документ – 
Складові частини загальної стратегії 
ЮНЕСКО з прав людини, який при-
йнятий Виконавчою радою ЮНЕСКО 
20 вересня 2002 р. Найважливішими 
стратегічними цілями при цьому ЮНЕ-
СКО відзначає підтримку включення 
прав людини до національних систем 
освіти, уважаючи, що «перед її держа-

вами-членами постає завдання пере-
орієнтації політики в галузі освіти на 
національному рівні (включаючи наці-
ональне законодавство) для забезпе-
чення того, щоб її зміст включав такі 
цінності, як права людини, мир, демо-
кратична участь, толерантність, від-
мова від насильства й міжкультурне 
розуміння та щоб відповідні освітні 
процеси були сумісні з вихованням 
у дусі таких цінностей» (п. 32) [11].

Зауважимо, що це лише деякі міжна-
родні документи з освіти в галузі прав 
людини, які сьогодні прийняті в рамках 
ООН. Також варто відзначити поло-
ження Віденської декларації й Програми 
дій, які схвалені Всесвітньою конферен-
цією з прав людини в 1993 р., Всесвіт-
нього плану дій у галузі навчання прав 
людини й демократії, затвердженого 
Міжнародним конгресом з навчання 
прав людини й демократії в Монре-
алі, Декларації й Програми дій в галузі 
культури миру, прийнятих 53-ю сесією 
Генеральної Асамблеї ООН 13 вересня 
1999 р., тощо.

Зростання уваги до освіти в галузі 
прав людини у світі ознаменувалося 
затвердженням 23 грудня 1994 р. 
Генеральною Асамблеєю ООН Плану 
дій на Десятиліття з освіти в галузі 
прав людини Організації Об’єднаних 
Націй на 1995–2004 роки. Відповідно 
до Плану, освіта в галузі прав людини 
визначалася як зусилля з навчання, 
поширення та інформування, які при-
кладають для створення загальної 
культури прав людини шляхом прище-
плювання знань і навичок, формування 
позицій, що спрямовані на зміцнення 
поваги до прав людини й основних 
свобод; усебічний розвиток людської 
особистості й почуття людської гідно-
сті; сприяння взаєморозумінню, терпи-
мості, гендерній рівності, толерантним 
відносинам між націями, народами, 
усунення національної ворожнечі; 
забезпечення для всіх людей можли-
вості ефективно брати участь у житті 
вільного суспільства та сприяння захо-
дам ООН, спрямованим на підтримку 
миру [6].
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Отже, ООН закликала держави, 
міждержавні організації, владні органи 
й професійні об’єднання, освітні 
заклади, усі організації громадянського 
суспільства до сумісних дій і спільних 
зусиль для розповсюдження загальної 
культури прав людини за допомогою 
інформації, освітніх програм, організа-
ції навчальних курсів. За словами пер-
шої жінки-президента Ірландії (1990–
1997 роки) і колишнього Верховного 
комісара ООН з прав людини (1997–
2002 роки) Мері Робінсон: «Десяти-
ліття з освіти в галузі прав людини, ого-
лошене ООН, дає нам загальні рамки, 
у яких ми зможемо разом працювати 
для розвитку загальної культури прав 
людини… Десятиліття з освіти в галузі 
прав людини – наш загальний про-
ект, й успіх його цілком залежить від 
внеску кожного в цю загальну всес-
вітню справу» [10, с. 10].

Важливою віхою світового розвитку 
системи освіти в галузі прав людини 
стала Всесвітня програма освіти 
в галузі прав людини, яку затвер-
джено 10 грудня 2004 р. Генераль-
ною Асамблеєю ООН. У подальшому 
14 липня 2005 р. Резолюцією 59/113B 
Генеральна Асамблея ООН схвалила 
відповідні Плани дій цієї програми 
й передбачила їх поетапну реалізацію: 
перший етап – 2005–2009 роки, другий 
етап – 2010–2014 роки, третій етап – 
2015–2019 роки.

На наш погляд, досить вдало під-
ходи до освіти в галузі прав людини 
систематизовано в Посібнику з освіти 
в галузі прав людини за участі молоді – 
КОМПАС. Це видання вперше опу-
бліковане у 2002 р. за підтримки 
Ради Європи й у подальшому стало 
доступним більше ніж 30 мовами. Так, 
наприклад, у КОМПАСІ зазначено, 
що Всесвітня програма ООН освіти 
в галузі прав людини визначає освіту 
в галузі прав людини як «освіту, нав-
чання та інформацію, які спрямовані на 
формування загальної культури прав 
людини» [5]. Також у посібнику наве-
дено текст Хартії Ради Європи «Освіта 
для демократичного громадянства 

та освіта з прав людини» (2010 р.), 
відповідно до якої освіта в галузі прав 
людини визначається як «освіта, нав-
чання, підвищення рівня обізнаності, 
інформація, методи та вправи, метою 
яких є шляхом надання учням знань, 
навичок і розуміння й розвитку їх став-
лення та поведінки, розширення мож-
ливостей учнів зробити свій внесок 
у створення й захист загальної куль-
тури прав людини в суспільстві задля 
сприяння й захисту прав та основних 
свобод людини» [5]. 

У відповідному розділі КОМПАСА 
«На шляху до культури прав людини» 
підкреслюються, що культура прав 
людини, окрім знань, повинна обов’яз-
ково включати повагу до прав людини, 
адже без поваги завжди будуть мати 
місце порушення. Водночас пропону-
ється широке розуміння культури прав 
людини, за відповідного рівня якої люди 
«володіють знаннями про права людини 
та поважання їх і про основні свободи; 
мають почуття власної самоповаги 
і поваги до інших людей, цінують гід-
ність людини; демонструють ставлення 
та поведінку поваги до прав інших осіб; 
практикують справжню гендерну рів-
ність в усіх сферах; виявляють повагу, 
розуміння і визнання культурного різ-
номаніття, особливо щодо різних наці-
ональних, етнічних, релігійних, мовних 
та інших меншин та громад…» [5]. 

Зрозуміло, що вказані склад-
ники культури прав людини в різних 
суспільствах будуть залежати від 
соціальних, економічних, історичних 
і політичних традицій і реалій. Але 
не викликає сумнівів, що у світо-
вому співтоваристві повинні існувати 
різні підходи до освіти в галузі прав 
людини. Саме існування різних погля-
дів на кращий або найбільш вдалий 
напрям формування культури прав 
людини і є показником толерантності, 
поваги до національної самобутності 
й культурної різноманітності. Окремі 
індивіди, національності й народності 
перебувають на різних етапах роз-
витку, мають свої невирішені про-
блеми. Культура прав людини повинна 
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ґрунтуватися на визнанні й повазі від-
повідних відмінностей.

У 2006 р. в рамках ООН створено 
новий орган – Рада ООН із прав 
людини, з чим пов’язаний стрімкий 
розвиток нормативної бази в галузі 
прав людини. Рада ООН із прав людини 
в межах своєї компетенції сприяла роз-
робленню Декларації ООН щодо освіти 
й навчання в галузі прав людини. Гене-
ральна Асамблея ООН ухвалила цей 
документ 19 грудня 2011 р. [8].

Зобов’язання держав щодо вживання 
заходів у галузі навчання прав людини 
пов’язані також із діяльністю регіональ-
них міжнародних організацій. Членство 
України в Раді Європи передбачає, що 
держава буде слідувати численним реко-
мендаціям із навчання прав людини. 
Так, у Резолюції (78) 41 (1978 р.) Комі-
тету міністрів Ради Європи рекомен-
довано урядам включити викладання 
прав людини в навчальну програму для 
школярів, студентів, викладачів, дер-
жавних службовців. Рекомендація R 
(85) 7 Комітету міністрів держав-чле-
нів Ради Європи «Про викладання 
й вивчення прав людини в школах» від 
14 травня 1985 р. закликала уряди до 
заохочування викладання та вивчення 
прав людини в школах, залучаючи до 
цього осіб та організації, які займа-
ються шкільною освітою. Комітет міні-
стрів Ради Європи в 1999 р. прийняв 
Декларацію та Програму виховання гро-
мадян у дусі демократії, усвідомлення 
ними своїх прав та обов’язків. Цього ж 
року заснована посада Комісара з прав 
людини, який має сприяти здійсненню 
інформаційно-просвітницької діяльності 
в галузі прав людини.

Рада Європи запровадила програму 
«Освіта, спрямована на виховання демо-
кратичної громадянськості» (1997 р.). 
Головною ідеєю цієї програми стала 
теза, що громадянськість – це все-
осяжне юридичне, політичне, соціальне 
та морально-етичне поняття. Форму-
вання демократичної громадянськості 
в суспільстві передбачає користування 
правами людини й почуття власного 
захисту з боку демократичного суспіль-

ства всіма його членами, усвідомлення 
того, що кожен має бути залучений 
до питань суспільного життя, а також 
діяти як активний і відповідальний гро-
мадянин, який поважає права інших. 
Із цим, безумовно, пов’язані різні еле-
менти культури прав людини. 2005 рік 
Рада Європи проголосила Європей-
ським роком громадянськості. Завдяки 
цьому в усіх державах Європи відбу-
лася активізація діяльності державних 
органів та інститутів громадянського 
суспільства у сфері освіти. Українська 
держава також не залишилася осто-
ронь і залучилася до цієї просвітниць-
кої акції.

Важливо, що Рада Європи розро-
била й упровадила освітню програму 
HELP (навчання у сфері прав людини 
для представників юридичних профе-
сій). Вона спрямована на популяри-
зацію європейських цінностей, прав 
людини та демократії. В Україні ця про-
грама також презентована й знайшла 
відгук серед громадськості.

Організацію навчальних заходів 
з прав людини здійснює Українська 
Гельсінська спілка з прав людини. Вона 
бере участь у розробленні комплексної 
національної політики сфери освіти 
в галузі прав людини. Це відбувається 
в рамках Всеукраїнської освітньої 
програми «Розуміємо права людини» 
(РПЛ). Така освітня програма є єди-
ною неформальною системою освіти, 
яка має власну матеріальну базу діяль-
ності – Освітній дім прав людини, що 
знаходиться в Чернігові. Ця освітня 
програма заснована у 2007 р., спря-
мована на інкорпорування цінностей 
і принципів прав людини в систему фор-
мальної освіти. Передбачався також 
розвиток неформальної освіти в галузі 
прав людини, що, безумовно, сприяло 
культивуванню культури поваги прав 
людини. Такими діями зміцнювалася 
повага до верховенства права в Укра-
їні, формувалося міжкультурне порозу-
міння й принципи мирного вирішення 
всіх конфліктних ситуацій. Натепер 
РПЛ пишається понад 3500 випускни-
ками по всій Україні [2].
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Важливим моментом є той факт, що 
Українська Гельсінська спілка з прав 
людини у співробітництві з Секретарі-
атом Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, а також за 
участі інших громадських організацій 
упровадила ініціативу «Національний 
індекс прав людини». Здійснювався 
моніторинг виконання Національної 
стратегії з прав людини, простежува-
лося впровадження місцевого індексу 
прав людини, створеного для враху-
вання пріоритету прав людини в про-
цесі реформи децентралізації.

В Україні для зростання та підви-
щення культури поваги до прав людини, 
а також відповідно до європейських 
стандартів Українська Гельсінська 
спілка з прав людини протягом 2014–
2017 років виконувала програму за 
підтримки Агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID).

Очевидним є той факт, що освіта 
в галузі прав людини – це життєво 
необхідна умова запобігання пору-
шенням прав людини. Вона також 
є найважливішим внеском у форму-
вання справедливого суспільства, де 
будуть поважати права кожного його 
члена, з високим рівнем культури прав 
людини. Досягнення результатів у цій 
галузі відбудеться тільки з урахуван-
ням ефективного міжнародного співро-
бітництва та в разі діалогу всіх зацікав-
лених сторін, а ще забезпечення права 
людини знати свої права.

Поряд з освітнім напрямом у форму-
ванні культури прав людини важливу 
роль відіграє також науково-дослідний 
складник. Дослідження різних аспектів 
прав людини в кандидатських і док-
торських дисертаціях з юридичних, 
політичних, історичних, філософських 
наук, створення нових напрямів науки 
прав людини, відкриття наукових лабо-
раторій, ініціативних науково-дослід-
них груп з підготовки колективних 
робіт, наукових праць із прав людини, 
студентських гуртків, спеціалізованих 
кафедр. Дуже важливим є розвиток 
і вдосконалення досвіду юридичних 
клінік, що сприяє формуванню в сту-

дентів знань, умінь і навиків, здобуття 
цінного досвіду дотримання й захисту 
прав і свобод людини та громадянина. 

Вагомими представниками вітчиз-
няної юридичної науки, наукових цен-
трів, що на постійній основі дослід-
жують проблематику прав людини, 
є Національна академія правових наук 
України (зокрема Львівська лаборато-
рія прав людини і громадянина НДІ 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування з незмінним славетним 
керівником П.М. Рабіновичем (доктор 
юридичних наук, професор, академік 
НАПрН України) – автором числен-
них наукових праць з прав людини), 
Національний університет «Юридична 
академія України імені Ярослава 
Мудрого», Інститут держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України.

Варто звернути увагу також на 
діяльність Лабораторії дослідження 
теоретичних проблем прав людини, 
створеної на основі юридичного 
факультету Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка. 
Керівником лабораторії став кандидат 
юридичних наук, доцент С.П. Добрян-
ський. У колективній монографії спів-
робітників лабораторії пропонується 
привести Конституцію України до 
більшої відповідності міжнародним 
«праволюдинним» стандартам, допов-
нення конституційного тексту новими 
правами, визначеними в новітніх актах 
Організації Об’єднаних Націй і Ради 
Європи. Наголошується також необ-
хідність відображення на конституцій-
ному рівні положення про пріоритетну 
юридичну силу міжнародних догово-
рів у системі джерел права України, 
відступу від обмеження у відповідних 
статтях Конституції тільки констата-
цією назв прав і свобод людини та гро-
мадянина, резонності в усіх випадках 
пояснювати головні елементи змісту 
того чи іншого права. Запропоновано 
також під час закріплення всіх прав 
людини вказувати відповідні позитивні 
обов’язки держави щодо забезпечення 
цих прав. Підстави обмеження прав 
людини та громадянина, на думку нау-
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ковців, варто скоректувати в такий 
спосіб, щоб вони не були ширшими, 
ніж зазначені обмеження в ратифіко-
ваних державою міжнародних дого-
ворах. В окремих статтях Конститу-
ції варто уточнити назву носіїв прав: 
«людина», «особа», «громадянин», 
«об’єднання» [7]. 

У дисертаційному дослідженні 
С.П. Добрянського зазначено, що «сут-
тєвою ознакою формування пан’єв-
ропейської культури прав людини 
можна вважати поступове подолання 
колізій у сфері судового захисту тих 
прав людини, котрі можна захистити 
в рамках двох міжнародно-правових 
систем, – систем, які є рівноправними 
та несубординованими (в той час як 
раніше цілком реальним було при-
йняття різних за змістом рішень у схо-
жих за своїми базовими, «фабульними» 
ознаками справах з прав людини, 
одна з яких (справ) становила пред-
мет розгляду Євросуду з прав людини, 
а інша – Суд справедливості Європей-
ського союзу)» [4, с. 161].

Отже, права людини у ХХІ сто-
літті стали загальновизнаною цінністю 
в усьому цивілізованому світі. Без них 
неможливо оцінити всю систему склад-
них політичних, соціальних, економіч-
них, правових, міжнародних відносин. 
Права людини є масштабним склад-
ником культури людства. Високий 
рівень культури прав людини – це одна 
з гарантій їх реалізації. 

Міжнародно-правові стандарти 
з освіти й виховання в галузі прав 
людини є пріоритетним складником 
формування культури прав людини. 
Реалізація державами зобов’язань, що 
випливають із відповідних універсаль-
них і регіональних міжнародно-пра-
вових актів, є необхідною умовою 
побудови сучасного соціуму на заса-
дах таких цінностей, як мир, повага 
до прав людини та людської гідності, 
толерантність, відмова від насильства 
й міжкультурне розуміння. Інкорпо-
рування цінностей і принципів прав 
людини в систему освіти й науки Укра-
їни, стимулювання наукових дослі-

джень у галузі прав людини особливо 
із залученням молоді – це ефективні 
кроки підвищення рівня культури прав 
людини, становлення демократичної 
громадянськості в суспільстві та поваги 
до верховенства права. 

Сучасний стан формування 
культури людських прав в Украї-
ні та світі характеризується нео-
днозначністю й суперечливістю. 
З одного боку, людські права майже 
одностайно визнаються цінністю 
загальнолюдської культури, існує 
розгалужена система міжнародних 
стандартів та інституцій щодо їх 
регламентації й захисту. З іншо-
го боку, повага до людських прав, 
їх дотримання, гарантування ніве-
люються й знецінюються в умовах 
сучасних міжнародних збройних кон-
фліктів, катастроф техногенного 
характеру, зменшення матеріальних 
і природних ресурсів тощо.

Рівень культури людських прав як 
окремих індивідів, так й українсько-
го суспільства загалом не є високим. 
Це зумовлено й історичним мину-
лим (адже індивідуалізм, у контек-
сті якого розвивалися уявлення про 
людські права на Заході, не прита-
манний українському суспільству), 
і реаліями сьогодення. Тимчасова 
окупація територій і неоголошена 
війна в Україні є серйозним викли-
ком людським правам, фактично 
спростуванням поваги до людського 
життя й людської гідності. У такій 
ситуації важливо, щоби як громадя-
ни, так і представники державних 
структур мали знання у сфері люд-
ських прав і навички щодо їх реалі-
зації та захисту.

Метою статті є дослідження 
освітнього й науково-дослідного 
напрямів формування культури люд-
ських прав як основи демократії та 
цивілізованої держави, аналіз міжна-
родно-правових стандартів і націо-
нального досвіду. 

Вагому роль у формуванні куль-
тури прав людини в сучасній Укра-
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їнській державі відіграє міжнародне 
співробітництво. Інформування гро-
мадськості про права людини здійс-
нюється в рамках діяльності міжна-
родних і регіональних організацій. 

Освіта в галузі прав людини – це 
необхідна умова запобігання пору-
шенням прав людини, а також важ-
ливий внесок у процес організації 
справедливого суспільства. Таке сус-
пільство характеризується повагою 
до прав кожного його члена, висо-
ким рівнем культури прав людини. 
Досягнення вагомих здобутків мож-
ливе лише на основі ефективної між-
народної співпраці, діалогу всіх сто-
рін, досконалого забезпечення права 
людини знати свої права.

Поряд із освітнім напрямом у 
формуванні культури прав людини 
важливу роль відіграє також науко-
во-дослідний складник. Дослідження 
різних аспектів прав людини в канди-
датських і докторських дисертаціях 
з юридичних, політичних, історич-
них, філософських наук, створення 
нових напрямів науки прав людини, 
відкриття наукових лабораторій, 
ініціативних науково-дослідних груп 
з підготовки колективних робіт, 
наукових праць із прав людини, сту-
дентських гуртків, спеціалізованих 
кафедр. Дуже важливим є розвиток 
і вдосконалення досвіду юридич-
них клінік, що сприяє формуванню 
в студентів знань, умінь і навиків, 
здобуття цінного досвіду реалізації, 
охорони, захисту прав людини.

Головними векторами формуван-
ня культури прав людини в україн-
ському суспільстві сьогодні є реалі-
зація зобов’язань, які випливають 
з універсальних і регіональних між-
народних нормативно-правових 
актів, спрямованих на виховання 
всіх верств населення й забезпечен-
ня належних умов для проведення 
юридичних досліджень у галузі прав 
і свобод людини.

Ключові слова: права людини, 
культура прав людини, освіта в галузі 
прав людини.

Donchenko O., Bunchuk O. Culture 
of human rights: international legal 
standards and national experience

The current state of the formation 
of culture of human rights in Ukraine 
and in the world is characterized by 
ambiguity and contradiction. On the 
one hand, human rights are almost 
unanimously recognized as the value 
of universal culture, and there are 
an extensive system of international 
standards and institutions for their 
regulation and protection. On the other 
hand, the respect for human rights, their 
observance, guarantees are levelled and 
devalued in the conditions of modern 
international armed conflicts, disasters 
of anthropogenic nature, reduction of 
material and natural resources, etc.

The level of culture of human 
rights, both of separate individuals 
and Ukrainian society as a whole, is 
not high. It is due to the historical past 
(because individualism, in the context of 
which the concept of human rights was 
developed in the West, was not inherent 
in Ukrainian society) and the realities of 
the present. Temporary occupation of the 
territories and the unannounced war in 
Ukraine are a serious challenge to human 
rights, actually, it is refutation of respect 
for human life and human dignity. In 
such a situation, it is important for both 
citizens and government officials to have 
knowledge of human rights and skills in 
their implementation and protection.

The purpose of the article is to 
study the educational and research 
areas of the formation of culture of 
human rights as the basis of democracy 
and a civilized state, an analysis of 
international legal standards and 
national experience.

Cooperation within the framework 
of international organizations, 
implementation of obligations arising 
from universal and regional international 
legal acts, that are aimed at training 
and education in the spirit of human 
rights of all strata of the population 
and professional groups, is of special 
significance for the formation of culture 
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of human rights in our time in Ukraine. 
For a long time, various international 
and regional organizations have been 
campaigning for public information on 
human rights.

Education in the field of human 
rights is a vital condition for prevention 
of human rights violations and the most 
important contribution to the formation 
of a just society in which everyone’s 
rights will be appreciated and respected, 
a high level of human rights culture 
will be formed. To achieve results in 
this area is possible only on the basis 
of effective international cooperation 
and dialogue of all interested parties, 
as well as ensuring the human right to 
know their rights.

An important place in the formation of 
the culture of human rights, along with 
the educational direction is the research 
component, namely the development of 
human rights ideas in candidate’s and 
doctoral dissertations on historical, 
political, legal and philosophical 
sciences, the development of new areas 
of human rights science, the creation 
of scientific laboratories, initiative 
research groups and collectives for the 
preparation of collective monographs, 
encyclopedias on human rights, scientific 
student circles, specialized human rights 
departments, legal clinics.

The priority directions in the 
formation of human rights culture 
in the modern Ukrainian society are 
the implementation of the obligations 
arising from universal and regional 
international legal acts aimed at training 
and education, in the spirit of human 
rights, of all layers of population and 
professional groups, as well as creation 
of conditions and encouragement of 
conducting scientific research in the 
field of human rights and freedoms and 
applied research in legal science.

Key words: human rights, culture of 
human rights, education in the field of 
human rights.
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Р. Рейган наголошував, що інте-
лектуальна свобода означає визнання 
того, що жодна людина, заклад, уряд 
не має монополії на правду, що життя 
індивіду має безкінечну цінність і має 
сенс, а тому кожен у ньому володіє 
правом дати щось світові [1]. 

Саме тому у світі з’явилася й реально 
працює опція «publicwatchdog» («сторо-
жовий пес демократії»).

В Україні кожному гарантується 
право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів 
і переконань (стаття 34 Конституції 
України). Кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати 
й поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб – на 
свій вибір [2].

Сьогодні суд як ключовий елемент 
у забезпеченні дотримання прав і сво-
бод людини перебуває під пильним 
оком громадян, а судді як частина судо-
вої системи перебувають під постійним 
контролем у суспільства. 

Громадські організації, ЗМІ, грома-
дяни й адвокати вивчають роботу судів 
(суддів), аналізують сучасний стан 
правосуддя, повідомляють про рівень 
«доступу до правосуддя» та загальну 
практику в судах за окремими катего-
ріями справ, а також про рівень квалі-
фікації судового персоналу. У зв’язку 
з цим направляють запити до судових 
органів; збирають та обробляють отри-
ману інформацію; поширюють опра-
цьований матеріал на сторінках газет 
і в мережі Інтернет.

Завдяки безперервній роботі 
суспільства і правосуддя вдосконалю-
ються державні інститути. 

Саме тому система правосуддя 
повинна поважати роль суспільних 
запитів, роботу ЗМІ й недержавних 
інституцій, які працюють з метою вияв-
лення недоліків та участі в удоскона-
ленні судових процедур, якості послуг, 
які суди пропонують.

Така сучасна робота суспільства 
і правосуддя триває в усіх країнах, що 
підтримують ідею демократії та верхо-
венства права. 

Це підтверджується у Висновку 
№ 7 (2005) Консультативної ради 
європейських суддів до уваги Комітету 
Міністрів Ради Європи «Правосуддя 
та суспільство» (далі – Висновок): 
«Правосуддя є важливим компонентом 
демократичних суспільств. Воно має на 
меті вирішення спорів між сторонами і, 
шляхом прийняття рішень, виконання 
як «нормативної», так і «просвітниць-
кої» ролі, надаючи громадянам відпо-
відні настанови, інформацію та запев-
нення щодо права і його практичного 
застосування» [3]. 

Публічність розгляду справ у тому 
сенсі, як це закріплено в статті 6 Євро-
пейської конвенції з прав людини, тра-
диційно розглядається як єдиний кон-
такт між судами та громадськістю, що 
зробило ЗМІ й недержавні громадські 
організації для судів основами зв’язку 
із зовнішнім світом, громадянами, 
особами, які звернулися за захистом 
своїх прав. 
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Європейський суд з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) звертає увагу на питання 
захисту інституту демократії та прав 
людини: «… будь-яке тлумачення прав 
і свобод, які гарантуються, має відпові-
дати «загальному духу» …»; «Хоча іноді 
й потрібно підпорядковувати інтереси 
особи інтересам групи, демократія не 
зводиться до постійної переваги думки 
більшості, вона передбачає рівність, 
яка забезпечить справедливе ставлення 
до меншин і виключає будь-яке злов-
живання становищем» [4, с. 36–38].

Також ЄСПЛ виокремлює опцію 
«publicwatchdog» («сторожовий пес 
демократії»), яка є доцільною та має 
бути чинна в демократичному суспіль-
стві для інтегрування правосуддя 
в суспільство.

Питанню дослідження практики 
ЄСПЛ щодо ролі судової влади у зв’язку 
«суспільство – правосуддя» займа-
ються науковці та судді: Т.О. Анцупова, 
В.Н. Денисов, О.Р. Кібенко, П.М. Рабі-
нович, В.В. Мицик та інші. Разом із 
тим дослідження опції «publicwatchdog» 
та її оцінювання в роботі судової влади 
в розрізі рішень ЄСПЛ потребує додат-
кового вивчення. Тому тема актуальна 
сьогодні.

Метою статті є визначення сутності 
опції «publicwatchdog» у розрізі рішень 
ЄСПЛ під час роботи правосуддя для 
інтеграції в суспільство.

Рада Європи за результатами П’я-
тої зустрічі голів європейських вер-
ховних судів на тему «Верховний Суд: 
публічність, видимість і прозорість» 
(м. Любляна, 6–8 жовтня 1999 р.), 
Конференції голів асоціацій суддів 
на тему «Правосуддя та суспільство» 
(м. Вільнюс, 13–14 грудня 1999 р.) 
і Європейської конференції на рівні 
міністрів з питання політики щодо 
засобів масової інформації (м. Київ, 
10–11 березня 2005 р.) затвердила 
Висновок № 7 (2005) Консультатив-
ної ради європейських суддів Комі-
тету Міністрів Ради Європи «Право-
суддя та суспільство», відповідно до 
якого надала такі рекомендації судам: 
«Таким чином, необхідно виконувати 

свій обов’язок, керуючись рішеннями 
Європейського суду з прав людини, 
з тим, щоб знайти баланс між конфлік-
туючими цінностями захисту людської 
гідності, приватності, репутації та пре-
зумпції невинуватості, з одного боку, 
та свободи слова, з другого (п. 52)» 
[3]. А також звернула увагу на те, 
що ЗМІ відіграють вирішальну роль 
у забезпеченні права громадськості на 
інформацію та доступ до документів, 
за словами ЄСПЛ, як «сторожовий пес 
демократії».

У Висновку зазначається: «Розви-
ток демократії в європейських держа-
вах означає, що громадяни повинні 
отримувати належну інформацію про 
організацію органів публічної влади 
та умов, в яких створюються закони. 
Крім того, для громадян так само важ-
ливо знати про те, як функціонують 
установи судової системи» [3]. 

Думка Ради Європи узгоджується 
з частиною 2 статті 19 Міжнародного 
пакту про громадянські й політичні 
права: «Кожна людина має право на 
вільне вираження свого погляду; це 
право включає свободу шукати, одер-
жувати і поширювати будь-яку інфор-
мацію та ідеї …» [5].

Крім того, у статті 11 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод указано: «Кожен має право на 
свободу вираження поглядів. Це право 
включає свободу дотримуватися своїх 
поглядів, одержувати і передавати 
інформацію та ідеї без втручання орга-
нів державної влади і незалежно від 
кордонів» [6].

ЄСПЛ у справі Sunday Times v. 
The United Kingdom визначив: «Суд 
не може діяти у вакуумі. Хоча вони 
є форумом для вирішення суперечок, 
це не означає, що не може бути попе-
реднього обговорення спорів в інших 
місцях, чи то у спеціалізованих журна-
лах, у широкій пресі, чи то широкою 
громадськістю. Крім того, хоча засоби 
масової інформації не мають переви-
щувати межі, накладені в інтересах 
належного здійснення правосуддя, на 
них покладено обов’язок передавати 
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інформацію та ідеї щодо питань, що 
надходять до судів, як і в інших сфе-
рах, що становлять суспільний інтерес» 
(п. 65) [7].

При цьому Висновок КРЄС № 1 Про 
стандарти незалежності судових органів 
і незмінюваність суддів роз’яснює роль 
правосуддя в суспільстві й підтверджує 
тезу: «Незалежність судової влади – 
запорука справедливого правосуддя»: 
«На суддів «покладається обов’язок 
приймати остаточне рішення з питань 
життя та смерті, свободи, прав, обов’яз-
ків і власності громадян» (як це перед-
бачено у вступі до Основних принци-
пів ООН, що відображені в Пекінській 
декларації, а також у статтях 5 і 6 Євро-
пейської конвенції з прав людини). 
Незалежність судів є прерогативою чи 
привілеєм, що надається не на користь 
власних інтересів суддів, а на користь 
забезпечення верховенства закону 
та в інтересах тих осіб, що покладають 
надію на правосуддя» [8]. 

В умовах сучасної роботи судової 
влади суспільний інтерес спрямований 
не тільки на розгляд конкретних справ, 
аналіз стану правосуддя й загальну 
практику розгляду справ у судах за 
окремими категоріями, а й на рівень 
кваліфікації судового персоналу, родин-
них зв’язків, майнових права, що вини-
кли в процесі перебування суддів на 
посадах тощо. Про це свідчать офіційні 
сторінки сайтів судової влади й інфор-
мація про щорічну звітність. Кількість 
запитів збільшується від громадських 
організацій, окремих громадян, ЗМІ.

Варто звернути увагу на те, 
як ЄСПЛ наголошує, що опцією 
«publicwatchdog» можуть бути наділені 
не лише ЗМІ безпосередньо, а й гро-
мадські організації, які звертають увагу 
на питання, що становлять публічний 
інтерес (Magyar Helsinki Bizottsag v. 
Hungary) (п. 166) [9]. 

У справі Thoma v. Luxemburg 
ЄСПЛ зазначив: «Сivilservants», здій-
снюючи свої повноваження, як і полі-
тики, є суб’єктом ширших лімітів допу-
стимої критики, ніж приватні особи» 
(п. 47) [10].

Крім того, ЄСПЛ у справі De 
Haesand Gijsels v. Belgium підкреслює: 
«Суди – гаранти справедливості, роль 
яких є основоположною у державі, де 
визнається й діє принцип верховенства 
права, – повинні користуватися дові-
рою громадськості. Відповідно, вони 
повинні бути захищені від руйнівних 
нападів, які є безпідставними, осо-
бливо зважаючи на той факт, що судді 
підлягають обов’язку дискреції, що не 
дозволяє їм відповідати на критику» 
(п. 37) [11].

Тож можна говорити, що судді 
та судовий персонал є суб’єк-
тами, про які йде мова в рішенні по 
справі Thoma v. Luxemburg, опцією 
«publicwatchdog» можуть користува-
тися всі зацікавлені особи, якщо метою 
є інтегрування правосуддя в суспіль-
ство, викорінення корупції в судовій 
владі, формування висококваліфіко-
ваного суддівського корпусу та цього 
вимагає суспільний інтерес.

Разом із тим обмеження, які можуть 
стосуватися «publicwatchdog» під час 
висвітлення інформації, можуть сто-
суватися й авторитету правосуддя 
та дотримання стандартів щодо неза-
лежності судової влади. Це підтвер-
джено у Звіті Спеціального доповідача 
щодо незалежності суддів і юрис-
тів Комітету з прав людини ООН від 
29 квітня 2019 року: «Обмеження сво-
боди вираження можуть бути припу-
стимі, якщо це необхідно для захисту 
авторитету судді» (п. 52) [12]. 

У справі CENTRE FOR DEMOCRACY 
AND THE RULE OF LAW v. Ukraine 
ЄСПЛ звернув увагу на таке: «Інфор-
мація, дані чи документи, до яких 
запитується доступ, мають, як пра-
вило, відповідати критерію суспіль-
ного інтересу для того, щоб викли-
кати необхідність її розкриття згідно 
з Конвенцією. Така необхідність може 
існувати там, де, окрім іншого, роз-
криття інформації забезпечує прозо-
рість ведення державних справ або 
питань, які становлять інтерес для 
суспільства в цілому, і завдяки чому 
дозволяється участь суспільства 
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в цілому у державних справах (там 
само, § 161) (пункт 84 Рішення). Суд 
підкреслював, що визначення того, 
що може бути предметом суспільного 
інтересу, буде залежати від обставин 
кожної справи. Суспільний інтерес 
належить до питань, які впливають на 
суспільство настільки, що воно може 
законним чином цікавитись ними, які 
привертають його увагу або які сто-
суються його в значній мірі, особливо 
коли вони мають вплив на добробут 
громадян або життя суспільства/гро-
мади. Це також стосується питань, 
які можуть призвести до значних 
суперечок, стосуються важливих 
соціальних питань або проблеми, до 
якої суспільство має інтерес чи про 
яку має бути поінформованим. Сус-
пільний інтерес не може бути змен-
шено до жаги суспільства на інфор-
мацію про приватне життя інших осіб 
чи бажання аудиторії до сенсацій чи 
навіть вуайєризму. Для з’ясування 
того, чи належить документ до пред-
мета загальної важливості, необхідно 
оцінити документ в цілому з ураху-
ванням наявного в ньому змісту (там 
само, § 162) (пункт 85 Рішення)» [13].

Крім того, ЄСПЛ неодноразово наго-
лошував, що запитувана інформація 
відповідає «тесту на суспільний інте-
рес», якщо вона стосується осіб, які 
є політиками, державними службов-
цями, суддями та надають «державні 
послуги».

Рада Європи неодноразово у звітах 
підтвердила також тезу, що суспільство 
має право отримувати інформацію, що 
стосується судової влади, і налагоджу-
вати співпрацю зі ЗМІ, а також не 
забороняється висвітлювати інформа-
цію, яка б стосувалася доброчесності 
всіх, хто представляє владу та працює 
на благо прав людини. Саме тому Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України 
у 2015 року відкрила відомості про суд-
дів щодо родинних зв’язків, кваліфіка-
ції та освіти тощо. 

У справі CENTRE FOR DEMOCRACY 
AND THE RULE OF LAW v. Ukraine 
ЄСПЛ підкреслив роль «publicwatchdog» 

і звернув увагу на публічну сферу:  
«… роль організації-заявника як недер-
жавної організації, що здійснює важливу 
функцію «сторожового пса демократії», 
не оскаржується … Суд підкреслює, 
що хоча така інформація є особистими 
даними, які пов’язані з освітою та про-
фесійною діяльністю політичних ліде-
рів, останні у своїй більшості належать 
до публічної сфери» [13]. 

Необхідно підсумувати, що, незва-
жаючи на незалежність судової влади, 
вона має гарантуватися національ-
ними стандартами на максимально 
можливому високому рівні, інтегру-
вання правосуддя в суспільство мож-
ливо завдяки «publicwatchdog». Опція 
«publicwatchdog» є чинною в демокра-
тичному суспільстві для вдосконалення 
державних інститутів, ЄСПЛ підтвер-
джує про це в практиці. Суддя є фігу-
рою сучасного суспільства, а отже, 
суспільний інтерес до такої фігури 
є виправданим для утвердження довіри 
до всієї судової влади й формування 
демократичної України.

У статті проаналізовано рішен-
ня ЄСПЛ у розрізі діяльності 
осіб, що перебувають на службі в 
держави, зокрема судової влади. 
Досліджено справи ЄСПЛ Magyar 
Helsinki Bizottsag v. Hungary, 
Thoma v. Luxemburg, CENTRE FOR 
DEMOCRACY AND THE RULE OF 
LAW v. Ukraine. Установлено роль 
організацій, що здійснюють важливу 
функцію «сторожового пса демокра-
тії» (publicwatchdog). Наголошено, 
що «суди – гаранти справедливості, 
роль яких є основоположною в дер-
жаві, де визнається й діє принцип 
верховенства права, – повинні кори-
стуватися довірою громадськості». 
Для цього необхідний контроль з 
боку недержавних громадських орга-
нізацій і ЗМІ як діяльності судової 
влади, так і персоналу, який надає 
послуги з правосуддя. Досліджу-
ється діяльність судів через приз-
му «довіра суспільства – відкритий 
суд – особа судді».
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У дослідженні приділяється ува-
га статті 11 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод, розкривається її зміст за допо-
могою рішень ЄСПЛ. 

Також автор звертає увагу на 
позицію Ради Європи щодо судових 
органів і підкреслює тезу «правосуд-
дя є важливим компонентом демо-
кратичних суспільств». Це узгоджу-
ється відповідно до універсальних 
стандартів щодо правосуддя та 
прав людини.

Зроблено висновок, що опція 
«publicwatchdog» є чинною в демо-
кратичному суспільстві для вдо-
сконалення державних інститутів, 
ЄСПЛ підтверджує це в практиці. 
Суддя є фігурою сучасного суспіль-
ства, а отже, суспільний інтерес 
до такої фігури є виправданий для 
утвердження довіри до всієї судової 
влади й формування демократичної 
України. При цьому автор зазначає, 
що саме завдяки громадським орга-
нізаціям, ЗМІ, громадянам та адво-
катам, які вивчають роботу судів 
(суддів), аналізують сучасний стан 
правосуддя, повідомляють про рівень 
«доступу до правосуддя» та загаль-
ну практику в судах за окремими 
категоріями справ, формується дум-
ка про судову владу. 

Ключові слова: міжнародна судова 
установа, судова влада України, функ-
ціонування судової системи, демокра-
тія, «сторожовий пес демократії».

Bila-Kyseleva A. View of the  
European Human Rights Court 
about role the “publicwatchdog” for 
integration of justice in the society

The article analyzes the decisions of 
the European Court of Human Rights in 
terms of the activities of persons serving 
in the state, in particular, the judiciary. 
The cases of the European Court of 
Human Rights have been investigated: 
Magyar Helsinki Bizottsag v. 
Hungary, Thoma v. Luxemburg, 
CENTRE FOR DEMOCRACY AND 

THE RULE OF LAW v. Ukraine. The 
role of organizations performing the 
important function of the watchdog 
of democracy (publicwatchdog) has 
been established. It is emphasized 
that “courts – guarantors of justice, 
whose role is fundamental in a state 
where the rule of law is recognized 
and enforced – should enjoy public 
trust”. This requires scrutiny by non-
governmental organizations and the 
media of both the activities of the 
judiciary and staff providing justice 
services. The research focuses on the 
activities of the courts, through the 
prism of public trust – an open court – 
the judge.

The study focuses on Article 11 
of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental 
Freedoms and reveals its content 
through the rulings of the European 
Court of Human Rights.

The author also draws attention to 
the position of the Council of Europe on 
the judiciary and emphasizes the thesis 
“justice is an important component of 
democratic societies”. This is consistent 
with universal standards of justice and 
human rights.

It is concluded that the option 
“publicwatchdog” is a valid in 
democratic society for the improvement 
of state institutions, and the European 
Court of Human Rights confirms this 
in its practice. The judge is a figure of 
modern society, and therefore the public 
interest in such a figure is justified 
in order to establish confidence in 
the whole judiciary and to shape a 
democratic Ukraine. 

At the same time, the author notes 
that the public interest in the judiciary 
exists due to public organizations, 
media, citizens and lawyers who study 
the work of courts (judges), analyze 
the current state of justice, report on 
the level of “access to justice”.

Key words: international judiciary, 
judiciary of Ukraine, functioning of the 
judiciary, democracy, “publicwatchdog”.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сучасний етап державотворення 
в Україні характеризується інтенсивним 
пошуком найбільш оптимальної моделі 
державного устрою країни, адже необ-
хідною умовою стабільного розвитку 
суспільства та ефективного функціону-
вання держави є забезпечення балансу 
між загальнодержавними інтересами 
й інтересами населення регіонів і тери-
торіальних громад. Одним зі способів 
оптимізації державного управління 
є децентралізація, передача певної 
частини повноважень органам, не під-
порядкованим центральній владі, які 
обираються чи створюються громадою 
[1, с. 18]. На думку С.Р. Гриневецького, 
«децентралізація влади в Україні зали-
шається одним із гострих питань протя-
гом останнього десятиліття. Надмірна 
централізація влади й пов’язане з нею 
явище політичної корупції стали однією 
з причин глибокої політичної кризи 
в державі» [2, с. 1].

Стрімкі темпи розвитку суспільства 
вимагають кардинальних змін у розу-
мінні й трактування ролі та значення 
органів виконавчої влади як демокра-
тичної інституції. «Сьогодні стоїть важ-
ливе завдання визначення та запро-
вадження в Україні власної моделі 
децентралізації в управлінні, яка дасть 
змогу досягти значно більшого рівня 
ефективності публічного управління 
для забезпечення громадян необхідною 
кількістю та якістю соціальних та адмі-
ністративних послуг» [3, с. 278].

Зважаючи на те що принцип децен-
тралізації успішно реалізований у прак-

тиці держав Європейського Союзу 
(далі – ЄС), для України, у якій ще 
триває процес реформування держав-
них інститутів, надзвичайно важливим 
є вивчення позитивного досвіду впро-
вадження децентралізації та створення 
ефективної моделі територіальної орга-
нізації влади на всіх рівнях.

Дослідженню окремих питань євро-
пейського досвіду децентралізації 
влади присвячено праці В.Б. Авер’я-
нова, Ю.В. Бойка, М.С. Горшеньова, 
Н.Т. Гончарук, І.Б. Заверухи, В.С. Куй-
біди, Л.І. Лозовської, Н.Р. Нижника, 
С.Г. Серьогіної, Т.В. Стешенко, 
Ю.П. Шарова, А.М. Школика. Утім 
з урахуванням відсутності система-
тизованого вітчизняного законодав-
ства, низької ефективності діяльності 
системи органів виконавчої влади, 
дублювання повноважень органів міс-
цевого самоврядування й місцевих 
органів виконавчої влади, низького 
рівня самостійності територіальних 
громад актуальність цієї проблема-
тики зростає. У зв’язку з цим виникає 
потреба в дослідженні позитивного 
європейського досвіду децентралізації 
влади та запровадження в національну 
правову систему найбільш вдалих її 
складників.

Метою статті є аналіз європей-
ського досвіду проведення децентралі-
зації влади й окреслення перспектив 
його імплементації в Україні.

Здійснюючи екскурс в історію, 
зазначимо, що передумовою станов-
лення децентралізованої влади в біль-
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шості європейських середньовічних 
держав була нездатність центральної 
влади (в особі монархів, імператорів, 
королів, князів тощо) забезпечити 
ефективне управління всіма регіонами 
своєї держави. Монархи змушені були 
відмовитися від концентрації всієї пов-
ноти влади у своїх руках і створити на 
місцях децентралізовані органи влади. 
Під час управління вони застосову-
вали адміністративну децентралізацію 
влади у формі деконцентрації влади 
й делегування повноважень на нижчий 
адміністративно-територіальний рівень. 
Тобто вже в кінці V–ІХ століть захід-
ноєвропейським країнам притаманні 
окремі ознаки децентралізації влади 
(делегування широких повноважень до 
місцевих органів влади в Каролінговій 
імперії, функціонування органів наро-
довладдя в скандинавських державах). 
IX–XIII століття – другий період, який 
уважається добою найвищого рівня еко-
номічної та політичної децентралізації 
в середньовіччі. XIII–XV століття – тре-
тій період (співіснування децентралізо-
ваного й централізованого управління) 
[4, с. 23]. Політична історія більшості 
європейських держав пов’язана з пев-
ною «боротьбою» всередині держави 
між доцентровими та відцентровими 
силами. У разі перемоги відцентрових 
сил у країні був період децентралі-
зації влади, а в разі перемоги доцен-
трових сил – установлювалася доцен-
трова влада. Як бачимо, простежується 
певна черговість періодів централізації 
та децентралізації публічної влади, що 
є об’єктивним перебігом історичного 
розвитку держав. Слушною із цього 
приводу є думка О.П. Прохорова, який 
стверджував, що «в системах управ-
ління всіх народів наявна певна подвій-
ність, тобто регулярне чергування пері-
одів централізації та децентралізації 
систем управління. На різних етапах 
розвитку людства ці фази набували 
різноманітних форм, однак чергування 
централізації та децентралізації просте-
жується практично скрізь» [5, с. 88].

Досвід країн ЄС, які останнім часом 
пройшли шлях від централізованих 

адміністративних систем управління 
до децентралізованих моделей орга-
нізації публічної влади, свідчить, що 
провідною ідеєю реформування в них 
стало перенесення центру вирішення 
питань місцевого значення на локаль-
ний, утому числі на регіональний, 
рівень, що досягалося за рахунок опти-
мізації відносин між різними рівнями 
територіальної організації влади, осо-
бливо між органами місцевого само-
врядування й місцевими державними 
органами виконавчої влади, створення 
дієвої системи адміністративних, 
фінансованих та економічних важелів 
функціонування інституцій місцевого 
самоврядування, послуги яких стали 
максимально наближеними до потреб 
місцевих громад.

Сьогодні більшість західноєвропей-
ських держав відмовляється від унітар-
ної державної моделі шляхом запрова-
дження децентралізації. З урахуванням 
того, що «в унітарній державі лише 
центральна влада наділена правом при-
йняття політичних рішень, остання 
є вкрай неефективною, адже за таких 
умов не враховуються регіональні інте-
реси та потреби, як наслідок, це може 
сприяти економічному занепаду й зрос-
танню невдоволення» [6, с. 32–33]. На 
думку К.В. Мануілової, у державах 
процес децентралізації відбувається 
по-різному. Так, європейські країни 
напередодні запровадження реформи 
з децентралізації мали неоднакові стар-
тові можливості, національні традиції, 
темпи й наслідки процесів створення 
децентралізованих публічних орга-
нів влади. У Німеччині та Італії скла-
лися традиції децентралізованої влади 
середньовіччя, Швейцарія вважається 
найстарішою конфедерацією у світі 
з широкими правами органів місцевого 
самоврядування [7, с. 268].

З погляду орієнтації та схильності 
до внутрішнього відокремлення й ство-
рення автономій на регіональному рівні 
держави ЄС умовно поділяють на три 
групи: 1) федерації (Австрія, Бельгія, 
Німеччина); 2) держави на шляху пере-
творення до федерації (Іспанія, Італія), 
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або регіональні держави, у цих країнах 
значний обсяг законодавчої влади пере-
дано на регіональний рівень; 3) унітарні 
держави (Португалія, Франція), які 
знаходяться на стадії проведення полі-
тики децентралізації [8, с. 102–103].

Децентралізація як концепція з ура-
хуванням особливостей історії країн, 
їхнього законодавства, географічних, 
історичних, національних і релігійних 
особливостей, рівня розвитку, культури 
та підходів до державного управління 
набуває різних форм. Однак, незва-
жаючи на національні особливості, 
у науковій літературі виділяють спільні 
ознаки, характерні для децентраліза-
ційних процесів європейських країн: 
«висока якість державного управління 
та законодавства; підзвітність держав-
них органів влади й урахування думки 
населення; політична стабільність; від-
сутність насильства; високий рівень 
ефективності роботи уряду; стриму-
вання корупції» [9].

Кожна європейська країна має 
власні національні особливості децен-
тралізації публічної влади, які перед-
бачено законодавством країн ЄС. 
Зокрема, у конституціях держав-членів 
ЄС упродовж другої половини ХХ ст. 
закріплено децентралізацію влади як 
основу конституційного ладу держави. 
Однак практично кожній країні при-
таманні свої риси. Наприклад, відпо-
відно до Основного Закону Франції від 
1958 року, «її устрій є децентралізова-
ним» [10, с. 3]; Конституцією Італій-
ської Республіки 1948 року передба-
чено, що «Республіка … пристосовує 
принципи й методи свого законодав-
ства до завдань автономії та децен-
тралізації» [11, с. 5–6]; Конституцією 
Іспанського Королівства 1978 року 
визначено, що «публічна адміністра-
ція неупереджено служить спільним 
інтересам і діє відповідно до принци-
пів ефективності, співпідпорядкова-
ності, децентралізації, деконцентрації 
та координації за повного підпорядку-
вання закону та праву» [12, с. 29].

Отже, на формування конституцій-
ного ладу на засадах децентралізації 

в країнах ЄС мають значний вплив 
національні традиції, становлення 
й функціонування публічних органів 
у минулому, особливості адміністра-
тивно-територіального устрою дер-
жави, наявність автономних територій, 
поліетнічний склад населення.

В Україні процес децентраліза-
ції влади розпочато лише у 2014–
2015 роках як реакція на фактичне 
існування протягом 2010–2013 рр., 
усупереч Конституції України, супер-
президентської республіки, за якої 
встановлена жорстка централізація 
повноважень і ресурсів органів вико-
навчої влади (фактично знівельовано 
місцеве самоврядування, знищена 
фінансова самостійність територіаль-
них громад, небачених масштабів сяг-
нула корупція) [13, с. 23]. У нашій 
країні процес децентралізації влади 
розпочався набагато пізніше, ніж у всіх 
країнах ЄС. Статтею 132 Конституції 
України 1996 року закріплено лише, 
що «територіальний устрій України 
ґрунтується на засадах єдності та ціліс-
ності державної території, поєднання 
централізації і децентралізації у здійс-
ненні державної влади …» [14].

Зазначимо, що на розвиток міс-
цевого самоврядування в країнах ЄС 
впливали різні правові системи, що 
детермінувало виникнення й форму-
вання континентальної (французької, 
романо-германської або європейської), 
іберійської та радянської моделей; 
процеси демократизації й урбаніза-
ції; зміни в соціально-економічному 
розвитку та розширення економічної 
самостійності територій, підвищення 
мобільності робочої сили, упрова-
дження споживацької моделі відносин 
між органами місцевого самовряду-
вання та членами територіальних гро-
мад; рівень демократизації, децентралі-
зації й деконцентрації публічної влади 
тощо [15, с. 65].

Однією з найбільш децентралізова-
них країн світу, згідно з даними рей-
тингу 182 держав світу, складеного 
Світовим банком розвитку та рекон-
струкції) [16, с. 30–31], є Данія (про-
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тягом 15 років індекс у середньому 
становив 99,04%). Засади фіскальної 
децентралізації в данському законодав-
стві закладено ще в ХІХ столітті. На 
думку скандинавського правознавця 
О. Оффердал, «датські нормативно-за-
конодавчі акти з місцевого самовряду-
вання почали діяти в міських муніци-
палітетах уже з 1837 року, а пізніше, 
з 1849 року, їх дія розповсюджена й на 
сільські утворення» [17, с. 155]. Осо-
бливістю Данії є високій рівень децен-
тралізації влади та захист муніципалі-
тетів (відповідно до § 82 Конституції 
Данії 1953 року, за муніципалітетами 
закріплено право самостійно здійсню-
вати під контролем держави ведення 
місцевих справ) [18, с. 130]. У Данії 
суттєві зміни торкнулися адміністра-
тивно-територіального поділу країни 
й децентралізації публічного управ-
ління. Було розпущено данські граф-
ства, зменшено кількість муніципалі-
тетів. Крім того, унаслідок реформи 
суттєво змінився розподіл повнова-
жень між центральною та місцевою 
владою, усі суперечливі питання вирі-
шуються шляхом застосування наро-
довладдя. Нині в Данії функціонує 
три рівні публічної влади: централь-
ний, регіональний і муніципальний, 
за кожним із яких чітко визначено 
повноваження. Згідно з відомостями 
Звіту ЄС «Про розподіл повноважень 
між ЄС, державами-членами, канди-
датами та деякими потенційними кра-
їнами-кандидатами, а також місцевими 
та регіональними владами. Фіскальна 
децентралізація або федералізм Євро-
пейського Союзу», у «Данії муніци-
палітети мають право встановлювати 
муніципальний прибутковий податок, 
який становить приблизно 85% від 
їхніх податкових надходжень. Що ж 
до податку на вартість землі, то муні-
ципалітети можуть вибрати податкову 
ставку від 1,6% до 3,4%. Крім того, 
муніципалітетам надаються транс-
ферти від данського уряду (гранти 
й компенсації для певних витрат)» 
[19, с. 54]. На регіональному рівні 
фіскальна децентралізація перебуває 

на значно нижчому, ніж у муніципа-
літетів рівні. Діяльність регіонів і всі 
регіональні заходи повністю фінансу-
ються центральним урядом через так 
звані «блокові субсидії (форма прямого 
державного фінансування освітньої 
діяльності, яка передбачає виділення 
бюджетних коштів із зазначенням 
рамок, або «блоку», їх використання. 
Вони призначаються для відшкоду-
вання певних видів витрат, зокрема 
субсидії на дослідницьку діяльність 
університетів, на придбання навчаль-
ного обладнання та його експлуатацію 
тощо») [20, с. 32]. Національний уряд 
збирає місцеві податки й виділяє кошти 
на субнаціональні витрати щомісяця. 
Загалом дослідники стверджують, що 
«67% данських державних витрат 
припадає на субнаціональний рівень» 
[21, с. 41]. Регіональні та муніципальні 
органи влади Данії встановлюють свої 
ставки оподаткування й визначають 
суб’єктів, що підлягають податковому 
заморожуванню. Незважаючи на те 
що місцеві органи влади мають широкі 
повноваження, їхня діяльність постійно 
перебуває під контролем відповідних 
органів центральної влади. Отже, крім 
успішної фіскальної децентралізації, 
Данія досягла значних результатів 
у розподілі повноважень між органами 
влади та в адміністративно-територі-
альному поділі країни.

Сучасна французька система держав-
ної влади також базується на засадах 
децентралізації. Французькі реформи 
підтверджують, що центральна адмі-
ністрація залишає за собою тільки ті 
функції, що мають загальнонаціональ-
ний характер, або ті, які, згідно із зако-
нодавством, не можуть бути делеговані 
на місця. Державна політика Франції 
у справі організації місцевого самовря-
дування реалізується у двох основних 
напрямах: деконцентрація – більш 
широке делегування державою своїх 
адміністративних функцій на місцях, 
а також деконцентралізація – пере-
дача державою частини своїх владних 
повноважень місцевим органам само-
врядування [22, с. 247].
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Для України цей досвід є повчаль-
ним, адже протягом останніх років 
самоврядування Франції отримало 
більше автономії щодо ресурсів і легіти-
мності. Тобто, з одного боку, держава 
закликає на великий шлях – запрова-
джуються нові форми діяльності органів 
місцевого самоврядування: великі міста 
отримують істотніший вплив, оскільки 
їхня структура більше відображає 
сучасне суспільство країни, нові форми 
громадської участі підтримуються наці-
ональним законодавством. З іншого 
боку, залишається певне напруження 
у відносинах між центральною та міс-
цевими владами. Вона очевидна у вико-
ристанні цільових грантів і системи 
контролю над місцевими бюджетами. 
Як й Україна, Франція тривалий час 
була централізованою державою. Вона 
пережила 25-річний процес децентралі-
зації, який уже практично завершено. 
Франції знадобилося багато років послі-
довної децентралізації, щоб побутові 
послуги перетворилися на справжнє 
зобов’язання органів місцевого само-
врядування. Це досягнуто шляхом 
запровадження нормативної системи 
фінансового зрівняння, яка забезпечила 
реальну досяжність національних стан-
дартів, попри розбіжності в базах місце-
вих надходжень [22, с. 249].

Отже, аналіз досвіду європейських 
країн дає змогу окреслити такі пере-
думови успішної імплементації децен-
тралізаційних процесів для створення 
ефективної моделі управління в сис-
темі децентралізованої влади України: 
утвердження принципу верховенства 
права; визнання та гарантії місцевого 
самоврядування; рівний правовий 
захист усіх форм власності; демокра-
тичне й ефективне виборче законо-
давство; незалежність, ефективність, 
доступність і прозорість судової сис-
теми, функціонування інститутів адмі-
ністративного судочинства; досконалий 
бюджетний процес і висока фінансова 
дисципліна; наявність адекватних соці-
альних стандартів; розвинутий громад-
ський сектор і стійка тенденція до його 
розвитку.

З метою формування сучасних під-
ходів до реалізації принципу децентра-
лізації в Україні та створення оптималь-
ної моделі територіальної організації 
влади на всіх рівнях доцільно дослідити 
кращі європейські практики.

У статті окреслено проблема-
тику пошуку найбільш оптимальної 
моделі державного устрою країни, 
адже необхідною умовою стабіль-
ного розвитку суспільства й ефек-
тивного функціонування держави є 
забезпечення балансу між загально-
державними інтересами та інтер-
есами населення регіонів і терито-
ріальних громад. Проаналізовано 
передумови, політичну історію й 
періоди становлення децентралі-
зованої влади в більшості європей-
ських середньовічних держав, науко-
ві позиції вітчизняних і зарубіжних 
правознавців щодо доцільності 
запровадження децентралізації вла-
ди. З’ясовано, що більшість західно-
європейських держав відмовляється 
від унітарної державної моделі шля-
хом запровадження децентралізації. 
Провідна ідея реформування – пере-
несення центру вирішення питань 
місцевого значення на локальний, у 
тому числі на регіональний, рівень, 
що досягається за рахунок оптимі-
зації відносин між різними рівнями 
територіальної організації влади. 
На формування конституційного 
ладу на засадах децентралізації в 
країнах ЄС значний вплив мають 
національні традиції, становлен-
ня та функціонування публічних 
органів у минулому, особливості 
адміністративно-територіального 
устрою держави, наявність авто-
номних територій, поліетнічний 
склад населення. Розглянуто пози-
тивний досвід Данії та Франції. Тео-
ретично обґрунтовано, що принцип 
децентралізації успішно реалізовано 
в практиці держав ЄС. Указано, що 
передумовою успішної імплемента-
ції децентралізаційних процесів для 
створення ефективної моделі управ-



272

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/1

ління в системі децентралізованої 
влади України є утвердження прин-
ципу верховенства права; визнан-
ня та гарантії місцевого самовря-
дування; рівний правовий захист 
усіх форм власності; демократич-
не й ефективне виборче законодав-
ство; незалежність, ефективність, 
доступність і прозорість судової 
системи, функціонування інсти-
тутів адміністративного судочин-
ства; досконалий бюджетний процес 
і висока фінансова дисципліна; наяв-
ність адекватних соціальних стан-
дартів; розвинутий громадський 
сектор і стійка тенденція до його 
розвитку.

Ключові слова: державна політи-
ка, оптимальна модель, деконцентра-
ція, децентралізація, досвід країн Євро-
пи, реформування.

Zhuravel Ya. European experience 
of decentralization of power and  
perspectives of its implementation in 
Ukraine

The author of the article has 
outlined the problem of finding the 
most optimal model of the state for 
of government, because the necessary 
condition for stable development of 
society and effective functioning of the 
state is to ensure the balance between 
national interests and the interests of 
the population of regions and territorial 
communities. The preconditions, 
political history and periods of the 
formation of decentralized power 
in most European medieval states, 
scientific positions of national and 
foreign legal scholars on the expediency 
of implementing decentralization have 
been analyzed. It has been found out that 
the vast majority of Western European 
countries abdicate the unitary state 
model by introducing decentralization. 
The leading idea of reforming is 
to move the center of solving local 
issues to the local and, in particular 
regional level that is achieved by 
optimizing relations between different 
levels of territorial organization of 

power. National traditions, formation 
and functioning of public agencies 
in the past, specific features of 
administrative and territorial structure 
of the state, existence of autonomous 
territories, multiethnic population have 
a significant influence on the formation 
of the constitutional system on the basis 
of decentralization in the EU countries. 
The positive experience of Denmark 
and France has been studied. The 
author has theoretically substantiated 
that the principle of decentralization 
has been successfully implemented in 
the practice of the European Union 
countries. It has been indicated that 
the prerequisite for the successful 
implementation of decentralization 
processes to create an effective model 
of governance within the system of 
decentralized government of Ukraine 
is: the establishment of the rule of law 
principle; recognition and guarantees 
of local self-government; equal legal 
protection of all forms of ownership; 
democratic and effective electoral 
legislation; independence, efficiency, 
accessibility and transparency of 
the judicial system, functioning of 
administrative justice institutions; 
perfect budget process and high 
financial discipline; availability of 
adequate social standards; developed 
public sector and stable tendency 
towards its development.

Key words: state policy, optimal 
model, deconcentration, decentralization, 
experience of European countries, 
reforming.
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Сьогодні туристична галузь є тре-
тьою за прибутковістю галуззю серед 
усіх інших галузей світової економіки. 
Крім того, для економіки багатьох 
інших держав вона є базовою. Кіль-
кість туристичних компаній постійно 
збільшується.

Договір надання туристичних 
послуг посідає одне із центральних 
місць у туризмі, у тому числі міжнарод-
ному. На відміну від неорганізованої 
туристської поїздки, регламентованої 
безліччю різноманітних цивільно-пра-
вових договорів, що укладаються тури-
стом із виконавцями окремих послуг, 
для здійснення організованої турист-
ської поїздки досить укладення одного 
договору з туристського обслугову-
вання з особою, яка перебирає на себе 
зобов’язання щодо надання туристич-
ного обслуговування.

Основними сегментами ринку турис-
тичних послуг є корпоративний туризм, 
під яким розуміють організацію ділових 
поїздок і відпочинку співробітників різ-
них компаній. Він почав розвиватися 
водночас із появою в Україні великих 
іноземних і спільних підприємств; інди-
відуальний туризм – організація відпо-
чинку за індивідуальною програмою, 
а також організація VIP перевезень; 
масовий туризм – туристичні поїздки 
за кордон, а також усередині країни за 
стандартними турпакетами. Усе більш 
популярні такі нові категорії, як еко-

логічний та екстремальний туризм, 
а також упевнено розвивається сектор 
молодіжного і студентського туризму.

Для задоволення попиту на пере-
рахованих сегментах туристичного 
ринку найдоцільніше використовувати 
повітряний транспорт, оскільки швид-
кість доставки пасажирів і протяж-
ність маршрутів відіграють тут визна-
чальну роль.

Теоретичну основу дослідження 
становлять наукові праці таких нау-
ковців, як С.С. Бичкова, I.A. Бірюков, 
В.І. Бобрик, Я.Б. Олійник, А.В. Степа-
ненко, А.Г. Божкова, Є.Щ. Харитонов, 
Н.В. Корж, О.В. Заноско ц інші.

Метою статті є науковий аналіз 
загальних положень законодавства 
України з метою визначення особли-
востей договору надання туристичних 
послуг за цивільним правом України.

Договір надання туристичних послуг 
не має загальноприйнятого наймену-
вання в міжнародній практиці. Єди-
ним міжнародним правовим актом, що 
містить уніфіковані норми, присвячені 
договору надання туристичних послуг, 
є Міжнародна конвенція за контрак-
том на подорож (далі – Конвенція), що 
прийнята 23.04.1970, набрала чинності 
24.02.1976. У Конвенції використову-
ється поняття «організований контракт 
на подорож», яке означає будь-який 
контракт, відповідно до якого одна 
особа, яка виступає від свого імені, 
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зобов’язується надати іншій особі 
комплекс послуг за загальну ціну.

Аналогічне визначення цього 
договору містить § 651 Німецького 
цивільного укладення. У деяких зако-
нодавчих актах договір між туристом 
та організатором подорожі не має пев-
ної назви. Наприклад, у Директиві 
Євросоюзу про комплексні тури від 
13.06.1990 № 90/314 EEC лише вказу-
ється на контракт, що пов’язує спожи-
вача з організатором подорожі й (або) 
продавцем.

Непойменований договір використо-
вується також у Законі про продавців 
подорожей штату Флориди (США) 
та інших штатів.

У цивільному законодавстві Укра-
їни сьогодні немає визначення дого-
вору про надання туристичних послуг 
і не визначено жодної моделі догово-
рів, пов’язаних з обслуговуванням 
туристів. Однак у ст. 901 Цивільного 
кодексу (далі – ЦК) України зазнача-
ється, що за «договором про надання 
послуг одна сторона (виконавець) 
зобов’язується за завданням другої 
сторони (замовника) надати послугу, 
яка споживається в процесі вчинення 
певної дії або здійснення певної діяль-
ності, а замовник зобовязується опла-
тити виконавцеві зазначену послугу, 
якщо інше не встановлено договором» 
[3]. У частині 2 ст. 901 ЦК України 
звертається увага на те, що положення 
глави 63 ЦК України можуть застосо-
вуватися до всіх договорів про надання 
послуг, якщо це не суперечить суті 
зобов’язання.

Про посилання щодо визначення 
договору про надання туристичних 
послуг ідеться в ст. 20 Закону України 
«Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95-
ВР, де зазначається, що за договором 
на туристичне обслуговування одна 
сторона (туроператор, який укла-
дає договір безпосередньо або через 
турагента) зобов’язується надати за 
замовленням іншої сторони (туриста) 
комплекс туристичних послуг (турис-
тичний продукт), а турист зобов’я-
зується оплатити його. До договору 

на туристичне обслуговування засто-
совуються загальні положення дого-
вору про надання послуг, якщо інше 
не передбачено законом. Договір на 
туристичне обслуговування уклада-
ється в письмовій чи електронній 
формі відповідно до закону.

Відсутність норм, що регламентують 
туристичну діяльність, у ЦК України 
та наявність таких норм у Законі Укра-
їни «Про туризм» довгий час слугували 
підставою для дискусії у вітчизняній 
юридичній науці про пріоритет між 
зазначеними актами та, як наслідок, 
про правову природу розглядуваного 
договору.

Отже, як бачимо, поняття й визна-
чення договору про надання турис-
тичних послуг як різновиду договору 
надання послуг вітчизняною цивіль-
ною доктриною не вироблено. Оче-
видно, це викликано відсутністю 
належного закріплення поняття цього 
договору, а також визначення тер-
мінів «туристичне обслуговування», 
«туристичні послуги» в цивільному 
законодавстві. Так, у ч. 2 ст. 901 ЦК 
України говориться тільки, що до від-
носин щодо надання будь-яких послуг 
застосовуються правила, передбачені 
главою 63 ЦК України.

Такий договір є консенсуальним, 
двостороннім, оплатним. Як правило, 
договір надання туристичних послуг 
є публічним. Крім того, у ст. 20 Закону 
України «Про туризм» передбача-
ється письмова форма цього договору. 
У силу положень глави 63 ЦК Укра-
їни сторонами розглянутого договору 
є виконавець і замовник. Виконавцем 
у розглянутому договорі визнається 
особа, здатна надати туристичне обслу-
говування. У пункті 5 ст. 1 Конвенції 
такою особою називається організатор 
подорожі, який у межах своєї звичай-
ної діяльності укладає договори з тури-
стами, незалежно від того чи є така 
діяльність основною й ведеться вона на 
професійній основі.

Директива не містить прямої від-
повіді на питання, хто є виконав-
цем у розглянутому договорі. Згідно 
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з положеннями Директиви, як вико-
навець може виступати організатор 
і (або) продавець. При цьому під 
організатором розуміється особа, яка 
регулярно організовує «послуги, що 
включають усе», і продає їх, а також 
пропонує для продажу самостійно або 
через продавця.

З урахуванням викладеного, 
а також положень глави 63 ЦК Укра-
їни доцільно запропонувати визна-
чення договору надання туристичних 
послуг як угоди, у силу якої одна 
сторона (виконавець-туроператор) 
з метою здійснення своєї туристичної 
діяльності, спрямованої на організацію 
та забезпечення туристичної поїздки 
туриста, зобов’язується надати іншій 
стороні (замовнику, яким може бути 
не тільки турист, а й особа, яка купує 
послуги в інтересах третіх осіб) комп-
лекс послуг (як мінімум дві), однією 
з яких є безпечне перевезення до 
місця здійснення туристичного від-
починку або своєчасне, безпечне 
розміщення в місці, де заплановано 
туристичний відпочинок, а також інші 
послуги, пов’язані з туризмом, а замов-
ник (турист, або особа, яка купує 
туристичні послуги в інтересах тре-
тьої особи) зобов’язується своєчасно 
й у повному обсязі оплатити надані 
туристичні послуги. Договір щодо 
надання туристичних послуг є консен-
суальним, двосторонньо-зобов’язаль-
ним, оплатним і публічним.

Очевидно, що туристичний ринок 
є головним замовником авіаперевезень. 
Ці перевезення мають певний харак-
тер – це чартерні перевезення.

Договір надання туристичних 
послуг посідає одне із центральних 
місць у туризмі, у тому числі міжнарод-
ному. На відміну від неорганізованої 
туристської поїздки, регламентованої 
безліччю різноманітних цивільно-пра-
вових договорів, що укладаються тури-
стом із виконавцями окремих послуг, 
для здійснення організованої турист-
ської поїздки досить укладення одного 
договору з туристського обслугову-
вання з особою, яка перебирає на себе 

зобов’язання щодо надання туристич-
ного обслуговування.

Туристська послуга – «це сукуп-
ність цілеспрямованих дій у сфері 
обслуговування, які орієнтовані на 
забезпечення й задоволення потреб 
туриста або екскурсанта, що відповіда-
ють цілям туризму, характеру та спря-
мованості туристської послуги, туру, 
туристського продукту, що не супе-
речать загальнолюдським принципам 
моралі й доброго порядку» [9].

Основні положення договорів із 
постачальниками послуг аналогічні 
положенням типового договору: пред-
мет договору, основні умови, права 
й обов’язки постачальника послуг, 
права й обов’язки туроператора, відпо-
відальність сторін, форс-мажорні обста-
вини, юридичні адреси та реквізити 
партнерів.

Відповідно до ст. 20 Закону України 
«Про туризм» [2], туроператор і тура-
гент несуть відповідальність перед 
туристами за невиконання зобов’язань, 
зазначених у договорі, незалежно від 
того будуть вони виконуватися туро-
ператором, турагентом або іншою 
особою, що надає турпродукт. Напри-
клад, споживач, незадоволений якістю 
послуг, що надаються туроператором, 
має право пред’явити позов як самому 
туроператору, розташованому за кордо-
ном, так і вітчизняному турагенту. Це 
не завжди відповідає загальним прави-
лам цивільного права, згідно з якими 
позов може бути пред’явлений тільки 
тій особі, з яким позивач перебуває 
в договірних відносинах.

Наприклад, турагент уклав із туро-
ператором договір доручення, отже, всі 
обов’язки за туристичним договором 
виникають безпосередньо в туропера-
тора (п. 1 ст. 1000 ЦК України) [3]. 
Разом із тим покладання відповідаль-
ності за дії останнього на турагента 
характерно для законодавства про 
захист прав споживача та відповідає 
передусім інтересам клієнта (зокрема 
позбавляє від необхідності звертатися 
з позовами до іноземних судів). Вибір 
права в таких випадках підпорядко-
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вується ч. 2 ст. 1210 ЦК України [3], 
згідно з якою до вимоги про відшкоду-
вання збитку, що виник у споживача 
у зв’язку з придбанням товару або 
наданням послуги, за вибором спо-
живача застосовується право країни, 
де: 1) знаходиться місце проживання 
споживача; 2) знаходиться місце про-
живання або місце знаходження вироб-
ника чи особи-виконавця, що надала 
послугу; 3) споживач придбав товар 
або йому була надана послуга.

Розвиток договірних відносин 
у туристичній діяльності та їх цивіль-
но-правове регулювання має кон-
структивне значення в соціально-е-
кономічному розвитку України, так 
як розвиток туризму є умовою збіль-
шення зайнятості населення, будівниц-
тва доріг, аеропортів та інших зручно-
стей у дестинації, зростання бюджету 
за рахунок податкових надходжень, 
припливу іноземної валюти (стимулю-
вання інвестиційного ринку), збере-
ження й раціонального використання 
культурної та природної спадщини.

Уважаємо, що в законодавстві 
України сьогодні необхідно застосо-
вувати більш розгорнутий підхід до 
цивільно-правового регулювання пра-
вовідносин, що складаються в індустрії 
туризму, у який доцільно включити 
такі напрями: розроблення особливого 
порядку правового регулювання від-
носин, пов’язаних із наданням турис-
тичних послуг для транзитних ман-
дрівників, диференціація правового 
регулювання договірних відносин з ура-
хуванням їх класифікації за суб’єктним 
складом і функціональним призначен-
ням; розвиток інституту цивільно-пра-
вової відповідальності суб’єктів турис-
тичної індустрії; поглиблення правового 
регулювання інституту посередницької 
діяльності туристичних агентів.

Відповідно до Закону України «Про 
туризм», безпека в галузі туризму – це 
сукупність факторів, які характеризу-
ють соціальний, економічний, правовий 
тощо стан забезпечення прав і закон-
них інтересів громадян, юридичних 
осіб і держави в галузі туризму [2]. 

На думку окремих учених, безпекою 
туристичного бізнесу є найбільш ефек-
тивне використання наявних ресурсів 
для запобігання численним загрозам, 
успішне протистояння будь-яким нега-
тивним впливам, забезпечення стабіль-
ного функціонування й розвиток галузі 
[10]. На думку інших науковців, без-
пека туризму – динамічний стан захи-
щеності сфери туризму від внутрішніх 
і зовнішніх загроз безпеці, яка дає 
змогу забезпечити її надійне існування 
і сталий розвиток [11]. 

Отже, безпека сфери туризму 
є комплексним поняттям, яке включає 
в себе безліч взаємопов’язаних і вза-
ємозалежних чинників. Кабінет Міні-
стрів України затвердив Стратегію 
розвитку туризму і курортів на період 
до 2026 року. Стратегія визначає під-
хід державної туристичної політики за 
такими напрямами: безпека туристів; 
нормативно-правове забезпечення; роз-
виток туристичної інфраструктури; роз-
виток людських ресурсів; маркетингова 
політика розвитку туризму й курортів. 
Основними положеннями Стратегії 
в напрямі безпеки туристів є забезпе-
чення безпеки туристів і захист їхніх 
законних прав та інтересів, що сприя-
тиме підвищенню якості послуг, турис-
тичних послуг шляхом: 1) надання 
невідкладної допомоги туристам, які 
опинилися в надзвичайній ситуації 
й або постраждали під час подорожі; 
2) створення «гарячої» телефонної лінії 
для прийому та ведення обліку звер-
нень і скарг туристів, у тому числі й іно-
земних, а також надання необхідної 
інформації з питань туризму, виклику 
допомоги; 3) проведення моніторингу 
надзвичайних подій, які відбуваються 
з туристами в регіонах; 4) посилення 
відповідальності суб’єктів туристичної 
діяльності перед споживачами турис-
тичних послуг [5].

Актуальність заходів, пов’язаних із 
безпекою, постійно зростає для будь-
якого регіону, ураховуючи досить кри-
тичну ситуацію в Україні в умовах 
карантинних заходів. Безпеку в цьому 
разі необхідно розуміти як комплексну 
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систему заходів з метою створення 
таких умов, за яких будь-яка подія 
з туристом завідомо не могло б статися. 
Тому забезпечення безпеки туризму на 
державному рівні має включати без-
пеку засобів розміщення і транспорту; 
безпеку харчування; безпеку дозвілля; 
безпеку в рекреаційних комплексах 
і туристських центрах.

У статті визначається, що 
туристична галузь є третьою за 
прибутковістю галуззю серед усіх 
інших галузей світової економіки. 
Крім того, для економіки багатьох 
інших держав вона є базовою. Кіль-
кість туристичних компаній постій-
но збільшується.

Договір надання туристичних 
послуг посідає одне із центральних 
місць у туризмі, у тому числі між-
народному. На відміну від неоргані-
зованої туристської поїздки, регла-
ментованої безліччю різноманітних 
цивільно-правових договорів, що 
укладаються туристом із виконав-
цями окремих послуг, для здійснення 
організованої туристської поїздки 
досить укладення одного договору з 
туристського обслуговування з осо-
бою, яка перебирає на себе зобов’я-
зання щодо надання туристичного 
обслуговування.

Основними сегментами ринку 
туристичних послуг є корпоратив-
ний туризм, під яким розуміють 
організацію ділових поїздок і відпо-
чинку співробітників різних компа-
ній. Він почав розвиватися водночас 
із появою в Україні великих інозем-
них і спільних підприємств; індивіду-
альний туризм – організація відпо-
чинку за індивідуальною програмою, 
а також організація VIP перевезень; 
масовий туризм – туристичні поїзд-
ки за кордон, а також усередині 
країни за стандартними турпаке-
тами. Усе більш популярні такі нові 
категорії, як екологічний та екстре-
мальний туризм, а також упевнено 
розвивається сектор молодіжного і 
студентського туризму.

Для задоволення попиту на пере-
рахованих сегментах туристичного 
ринку найдоцільніше використовува-
ти повітряний транспорт, оскіль-
ки швидкість доставки пасажирів і 
протяжність маршрутів відіграють 
тут визначальну роль.

Ключові слова: цивільно-правовий 
договір, послуги, туристичні послуги, 
цивільно-правова відповідальність, ту-
ризм.

Benetskiy S. On the features 
of the agreement on the provosion 
of tourist services under the civil 
law of Ukraine 

The proposed article identifies that 
the tourism industry is the third most 
profitable industry among all other 
sectors of the world economy. In addition, 
for many other countries’ economies, it 
is basic. The number of travel companies 
is constantly increasing.

The contract for the provision of tourist 
services is one of the central places in 
tourism, including international. Unlike 
an unorganized tourist trip, regulated by 
many different civil contracts concluded 
by a tourist with the performer of certain 
services, to make an organized tourist 
trip is enough to conclude one contract 
for tourist services with the person who 
undertakes the obligation.

The main segments of the tourist 
services market are: corporate tourism, 
which is understood as the organization 
of business trips and vacations of 
employees of different companies. It 
began to develop simultaneously with 
the emergence of large foreign and 
joint ventures in Ukraine; individual 
tourism – organization of rest according 
to the individual program, as well as 
the organization of VIP transportation; 
mass tourism – tourist trips abroad, 
as well as in the country on standard 
tourist packages. Increasingly popular 
are new categories such as eco-tourism 
and extreme tourism, as well as the 
growing youth and student tourism 
sector.
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In order to meet the demand in the 
listed segments of the tourist market, it 
is advisable to use air transport, since 
the speed of passenger delivery and 
the length of routes play a decisive 
role here.

Key words: civil contract, services, 
travel services, civil liability, tourism.
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Розвиток ринкової економіки зумо-
вив появу нових соціальних зв’язків, 
що вимагають правового регулювання. 
Як регулятор цих цивільних зв’язків 
виступає цивільне право. Отже, цивільні 
зв’язки є цивільно-правовими відноси-
нами, які, у свою чергу, складаються 
з елементів – суб’єктів та об’єктів право-
відносин. Суб’єктом права є індивід або 
організація, що володіють закріпленим 
у законі комплексом прав та обов’язків 
і здатні вступати у правові відносини.

Найбільш часто використовується 
розподіл суб’єктів права на фізичних 
осіб і юридичних осіб [1]. Громадяни 
(фізичні особи) є природними суб’єк-
тами права, вони виникли й існують 
незалежно від належності до певних 
форм політичних товариств. На проти-
вагу цій категорії суб’єктів виступають 
юридичні особи (організації), які явля-
ють собою штучні суб’єкти й можуть 
існувати тільки там, де існує право. 
Це підтверджується також і момен-
том виникнення цих двох категорій 
суб’єктів і моментом припинення їхньої 
правоздатності. Фізична особа-під-
приємець, за загальним поняттям, роз-
глядається як дієздатна особа, заре-
єстрована в установленому порядку 
і здійснює на свій ризик і під свою май-
нову відповідальність самостійну про-
фесійну господарську діяльність. Однак 
при цьому в цивільному законодавстві 
України немає визначення фізичної 
особи-підприємця як суб’єкта цивіль-
ного права, а лише визначено його 
права, обов’язки та відповідальність. 
Така саме ситуація склалася й у Госпо-
дарському кодексі (далі – ГК) України.

Теоретичну основу дослідження ста-
новлять наукові праці таких науковців, 
як В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатє-
єва, Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова, 
О.В. Дзера, О.Ю. Заіка, Є.О. Хари-
тонов, В.І. Жилінкова, З.В. Ромов-
ська, Д.Н. Кархалєв, Р.О. Халфіна, 
Ю.К. Толстой, Г.Ф. Шершеневич 
та інші.

Метою статті є науковий аналіз 
загальних положень законодавства 
України з метою визначення поняття 
«фізична-особа підприємець» як суб’єкт 
цивільного права. 

З метою надання визначення поняття 
«фізична особа-підприємець» як суб’єкт 
цивільного права варто для початку 
надати відповідне визначення поняття 
«підприємницька діяльність» відповідно 
до цивільного законодавства України. 
Проаналізувавши цивільне та господар-
ське законодавства України, убачаємо 
відсутність чіткого визначення таких 
понять, як «фізична особа-підприємець» 
і «підприємницька діяльність». 

У ГК України надається визначення 
поняття «підприємництво», яке розгля-
дається як систематична, ініціативна, 
самостійна господарська діяльність, що 
здійснюється суб’єктами господарю-
вання на їхній власний ризик з метою 
досягнення результатів економічного 
й соціального характеру та отримання 
прибутку. Таке саме визначення нада-
ється в Законі України «Про підпри-
ємництво» [2]. У Цивільному кодексі 
(далі – ЦК) України визначення 
поняття «підприємництво» відсутнє.

Українські вчені: В.Ф. Опришко, 
Ф.П. Шульженко, С.І. Шимон – у дослі-
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дженнях розглядають підприємницьку 
діяльність у порівнянні з господарською 
діяльністю й визнають схожий зміст 
указаних понять. Надаючи характерні 
ознаки підприємницької діяльності, 
указані науковці подають визначення 
поняття «підприємництво». У дослі-
дженнях О.Л. Ануфрієвої, Т.Г. Плачев-
ської, Г.М. Лагоцької [3] також розгля-
дається підприємницька діяльність, при 
цьому науковці подають визначення 
саме поняття «підприємництво». 

На нашу думку, поняття «підприєм-
ництво» та «підприємницька діяльність» 
є синонімами. Так, підприємницька 
діяльність у нашому розумінні – діяль-
ність суб’єкта цивільних правовідносин 
у сфері підприємництва з метою отри-
мання прибутку від своєї діяльності: 
підприємництво – діяльність суб’єктів 
цивільних правовідносин з метою при-
йняття інноваційних ідей для система-
тичного отримання прибутку від вироб-
ництва, продажу товарів (вироблених 
або придбаних для подальшого про-
дажу) та надання послуг.

Отже, ураховуючи думку інших 
учених, можемо погодитися з їхньою 
позицією щодо тотожності понять 
«підприємництво» та «підприємницька 
діяльність», так як будь-яка діяльність 
суб’єктів цивільних правовідносин 
спрямована на отримання прибутку.

Разом із тим, ураховуючи пози-
цію вчених і керуючись положеннями 
ст. ст. 50–54, 906 ЦК України [1] 
і ст. ст. 43–44 ГК України [3], надамо 
таке визначення поняття «підприєм-
ницька діяльність». Так, підприємницька 
діяльність – це діяльність зареєстрова-
них у встановленому порядку фізичних 
і юридичних осіб, які самостійно, ініціа-
тивно й систематично здійснюють свою 
господарсько-підприємницьку діяль-
ність з урахуванням можливих ризиків 
такої діяльності та особистої майнової 
відповідальності з метою досягнення 
очікуваного результату, який передба-
чає отримання прибутку в результаті 
реалізації на ринку виготовленої, пере-
робленої або придбаної для подальшого 
продажу продукції, в результаті вико-

ристання майна, а також у результаті 
виконання послуг. 

Отже, з визначення підприємниць-
кої діяльності можна виділити п’ять 
основних складників такої діяльності: 
1) це самостійна діяльність (здійсню-
вана за своїм бажанням і у своїх інтер-
есах); 2) це діяльність, здійснювана 
в цивільному обороті від свого імені, на 
свій ризик і під свою майнову відпові-
дальність; 3) це діяльність, спрямована 
на систематичне отримання прибутку; 
4) отримання прибутку відбувається 
від користування майном, продажу 
речей, вироблених, перероблених або 
придбаних для продажу, а також від 
надання послуг; 5) послуги призначені 
для реалізації іншим особам.

За ЦК України, підприємницькою 
діяльністю має право займатися фізична 
або юридична особа, при цьому акцен-
тується увага на тому, що фізична особа 
повинна мати повну цивільну дієздат-
ність і бути зареєстрованою з відповід-
ним статусом. Однак не варто забувати, 
що фізична особа-підприємець – це 
передусім фізична особа, яка є природ-
ним суб’єктом цивільного права. Звідси, 
відповідно до ЦК України, для виступу 
в підприємницькій діяльності в ста-
тусі фізичної особи-підприємця особа 
повинна бути дієздатною, бути легі-
тимізованою в результаті її державної 
реєстрації як фізичної особи-підприємця 
без статусу юридичної особи.

У сучасній літературі під час визна-
чення поняття «індивідуальний підпри-
ємець» указується, що для його роз-
криття необхідно усвідомити сутність 
поняття «суб’єкт цивільного права».

Під суб’єктом цивільного права 
прийнято розуміти учасника цивіль-
них правовідносин, наділеного пев-
ними правами й обов’язками. Суб’єкти 
цивільного права наділяються певними 
юридичними властивостями, серед 
яких прийнято виділяти такі властиво-
сті, як правоздатність і дієздатність. 

Юридична наука виробила кри-
терії визначення суб’єктів права, до 
яких, належать, по-перше, ознаки відо-
кремленості особи від інших, її авто-
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номність, по-друге, індивідуалізація, 
по-третє, волездатність, по-четверте, 
прояв особи себе зовні як учасника 
правовідносин, правової комунікації, 
що передбачає визнання особи сторо-
ною правовідносин, по-п’яте, передба-
чається ставлення до особи як найваж-
ливішої соціально-правової цінності.

З огляду на зазначене вище, розгляд 
питання про фізичну особу-підприємця 
як суб’єкта цивільного права варто 
почати з визначення цього поняття.

Уважається, що до жодної з кате-
горій цивільних правовідносин фізична 
особа-підприємець повністю зарахова-
ною не може бути. Право звернення до 
реєструючого органу може розгляда-
тися як елемент загальної правоздатно-
сті фізичних осіб. Цим правом володіє 
вже виключно фізична особа-підприє-
мець, але як громадянин він не пере-
стає бути фізичною особою й не втра-
чає своєї правосуб’єктності. 

Фізична особа-підприємець визна-
чається як суб’єкт підприємництва. 
Вивчення суб’єкта підприємниць-
кої діяльності передбачає попереднє 
пізнання статусу суб’єкта цивільного 
права, правовий режим якого повністю 
поширюється й на суб’єкта підприєм-
ницької діяльності. Іншими словами, 
перш ніж стати суб’єктом підприєм-
ницької діяльності, особа є суб’єктом 
цивільного права.

Окремі українські вчені під суб’єк-
том підприємницької діяльності, яким 
є фізична особа-підприємець, розумі-
ють такий суб’єкт цивільного права, 
який на свій ризик здійснює само-
стійну діяльність, спрямовану на сис-
тематичне отримання прибутку від 
користування майном, продажу товару, 
виконання робіт або надання послуг, 
і який зареєстрований у цій якості 
в установленому законом порядку [3].

За відправну точку, з якої почина-
ється діяльність фізичної особи-під-
приємця, прийнято вважати момент 
державної реєстрації як фізичної осо-
би-підприємця.

Процедура державної реєстрації 
фізичної особи-підприємця як суб’єкта 

підприємницької діяльності, який пере-
дусім є суб’єктом цивільного права, 
має конструктивне значення.

Під час державної реєстрації фізич-
ної особи-підприємця заявником може 
бути тільки фізична особа, яка зверта-
ється за державною реєстрацією або 
зареєстрована як фізична особа-під-
приємець. Іншими словами, громадя-
нин не має права уповноважити іншу 
особу надати від свого імені до органу 
державної реєстрації необхідні для 
державної реєстрації документи. Пра-
воздатність фізичної особи-підприємця 
починається з моменту державної реє-
страції фізичної особи в цій якості.

Якщо розглядати можливість займа-
тися підприємницькою діяльністю 
лише як істотне доповнення цивіль-
ної правосуб’єктності особи, то варто 
зазначити, що вплив цієї можливості 
на цивільну правосуб’єктність фізичної 
особи настільки великий, що змушує 
переглянути деякі, здавалося б, непо-
рушні правила. Утрачаються настільки 
звичні й стабільні орієнтири у визна-
ченні правового становища особи, її 
юридичних можливостей. Наприклад, 
починає набувати сенс твердження, 
що дієздатність громадянина не вини-
кає в повному обсязі з моменту повно-
ліття, тобто настання вісімнадцятиріч-
ного віку. Дійсно, якщо вважати, що 
право займатися підприємницькою 
діяльністю – елемент загальної пра-
воздатності фізичної особи, то, відпо-
відно, своїми діями придбати це право 
особа має з моменту виникнення дієз-
датності в повному обсязі. Однак закон 
установлює, що право займатися під-
приємницькою діяльністю особа набу-
ває не з моменту настання повноліття, 
а з моменту державної реєстрації як 
фізичної особи-підприємця. 

Отже, якщо прийняти можливість 
займатися підприємницькою діяльністю 
за елемент загальної правоздатності 
особи, то повна дієздатність не настає 
з моменту повноліття. Більше того, 
у такому разі повна дієздатність може 
не виникнути взагалі, якщо особа не 
проявить бажання займатися підпри-
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ємницькою діяльністю як фізична осо-
ба-підприємець.

Зайняття підприємницькою діяль-
ністю передбачає можливості особи бути 
власником, укладати договори, створю-
вати юридичні особи, бути суб’єктом 
виключних прав на результати інтелек-
туальної діяльності тощо. Це право за 
своєю структурою цілком можна порів-
няти з правоздатністю загалом.

Правоздатність фізичної особи-під-
приємця пов’язується з моментом дер-
жавної реєстрації фізичної особи в цій 
якості, що дає змогу ставити питання 
про зарахування її до категорії штучних 
суб’єктів громадянського права, якими 
є юридичні особи. Однак не варто забу-
вати, що фізична особа-підприємець – 
це передусім фізична особа, яка є при-
родним суб’єктом цивільного права. 

Отже, до жодної із цих категорій 
індивідуальний підприємець повністю 
зарахований не може бути. Постає 
питання про виділення його як окре-
мого суб’єкта цивільного права. У літе-
ратурі існує думка, що це не можливо 
й не доцільно, з огляду на те що право 
займатися підприємницькою діяльністю 
входить у загальну правоздатність 
фізичної особи.

Однак ми дотримуємося іншої пози-
ції, стверджуючи, що з виникненням 
повної дієздатності як здатності набу-
вати права і створювати обов’язки 
правоздатність і дієздатність фізич-
ної особи-підприємця не виникають. 
Їх виникнення законодавець пов’язує 
з додатковими діями. На наш погляд, 
саме право звернення до органу реє-
страції може розглядатися як елемент 
загальної правоздатності фізичних осіб, 
а не саме право здійснення підприєм-
ницької діяльності.

Цим правом володіє вже виключно 
фізична особа-підприємець, воно, на 
нашу думку, становить зміст її правоз-
датності. Безумовно, зареєструвавшись 
як фізична особа-підприємець, громадя-
нин не перестає бути фізичною особою 
й не втрачає своєї правосуб’єктності. 
При цьому в окремих правовідносинах 
він виступає як самостійний суб’єкт, 

що володіє іншим правовим статусом. 
Тут ми стикаємося з тим, що, по суті, 
в одній особі поєднуються два різні 
правові статуси. Це свого роду фікція, 
коли одна особа є, по суті, двома різ-
ними суб’єктами громадянського права.

Разом із тим пропонуємо визначення 
поняття «фізична особа-підприємець». 
Так, фізична особа-підприємець – це 
дієздатна фізична особа, зареєстрована 
в установленому порядку в статусі 
фізичної особи-підприємця без статусу 
юридичної особи, яка здійснює на свій 
ризик і під свою майнову відповідаль-
ність самостійну, професійну, підпри-
ємницьку діяльність з метою отримання 
прибутку від такої діяльності, має певні 
права й обов’язки, обумовлені підпри-
ємницькою діяльністю.

У статті визначається, що роз-
виток ринкової економіки зумовив 
появу нових соціальних зв’язків, які 
вимагають правового регулювання. 
Як регулятор цих цивільних зв’яз-
ків виступає цивільне право. Отже, 
цивільні зв’язки є цивільно-правовими 
відносинами, які, у свою чергу, скла-
даються з елементів – суб’єктів та 
об’єктів правовідносин. Суб’єктом 
права є індивід або організація, що 
володіють закріпленим у законі комп-
лексом прав та обов’язків і здатні 
вступати у правові відносини.

Найбільш часто використовуєть-
ся розподіл суб’єктів права на фізич-
них осіб і юридичних осіб. Громадяни 
(фізичні особи) є природними суб’єк-
тами права, вони виникли й існують 
незалежно від належності до певних 
форм політичних товариств. На про-
тивагу цій категорії суб’єктів висту-
пають юридичні особи (організації), 
які являють собою штучні суб’єкти 
й можуть існувати тільки там, де 
існує право. Це підтверджується 
також і моментом виникнення цих 
двох категорій суб’єктів, і моментом 
припинення їхньої правоздатності. 
Фізична особа-підприємець визнача-
ється як суб’єкт підприємництва. 
Вивчення суб’єкта підприємниць-
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кої діяльності передбачає попереднє 
пізнання статусу суб’єкта цивільно-
го права, правовий режим якого пов-
ністю поширюється й на суб’єкта 
підприємницької діяльності. Іншими 
словами, перш ніж стати суб’єктом 
підприємницької діяльності, особа є 
суб’єктом цивільного права.

Пропонується таке визначення 
поняття: фізична особа-підприє-
мець – це дієздатна фізична осо-
ба, зареєстрована в установленому 
порядку в статусі фізичної особи-під-
приємця без статусу юридичної осо-
би, яка здійснює на свій ризик і під 
свою майнову відповідальність само-
стійну, професійну, підприємниць-
ку діяльність з метою отримання 
прибутку від такої діяльності, має 
певні права й обов’язки, обумовлені 
підприємницькою діяльністю.

Ключові слова: цивільні правовід-
носини, організаційні правовідносини, 
фізична особа-підприємець, суб’єкти 
цивільного права.

Vorotyntseva I. On the definition 
of the individual entrepreneur as 
a subject of civil law

The article states that the 
development of a market economy has 
led to the emergence of new social 
bonds that require legal regulation. 
Civil law acts as a regulator of these 
civil relations. Thus, civil relations 
are civil-law relations, which in turn 
consist of elements-subjects and objects 
of legal relations. The subject of the 
law is an individual or organization, 
possessing a set of rights and 
obligations enshrined in the law and 
capable of entering into legal relations. 

The most commonly used is the 
distribution of legal entities for 
individuals and legal entities. Citizens 
(individuals) are natural subjects of 
law, they arose and exist regardless 
of belonging to certain forms of 
political societies. In contrast to this 
category of entities are legal entities 
(organizations) that are artificial 
entities and can only exist where there 

is a right. This is also confirmed by 
the moment of emergence of these two 
categories of subjects and the moment 
of termination of their legal capacity. 
An entrepreneur is defined as a business 
entity. The study of a business entity 
involves prior knowledge of the status 
of a civil law entity, the legal regime 
of which fully extends to the business 
entity. In other words, before becoming 
a business entity, a person is a subject 
of civil law.

The following definition of the 
term “natural person entrepreneur” 
is proposed – is a capable natural 
person, registered in the established 
order in the status of a natural person-
entrepreneur without the status of a 
legal entity, which carries out at his 
own risk and responsibility under 
his own responsibility independent, 
professional, business activity, in order 
to obtain profit from such activities, 
has certain rights and obligations, due 
to entrepreneurial activity.

Key words: civil relations, organiza-
tional legal relations, entrepreneur, civil 
law subjects.
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ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ ПОСЛУГИ ЯК ПРЕДМЕТА 
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Послуга є важливим чинником гос-
подарського права як науки та само-
стійною правовою категорією, якій 
притаманний зміст, форма й інші 
складники. Послуги використовуються 
різними галузями права, що також 
свідчить про її комплексний характер 
із правового погляду. Проте норми 
чинного законодавства не визначають 
поняття й ознаки послуги, а виокрем-
люють лише деякі аспекти її правового 
регулювання, наприклад, фінансові 
послуги, адміністративні або дого-
вір про надання послуг. Господарське 
законодавство, як загальне – чинний 
Господарський кодекс України (далі – 
ГК) України [1], так спеціальне, майже 
не містить відповідного сучасного пра-
вового забезпечення окресленої тема-
тики, а тому виникає актуальність 
зазначеної категорії на доктринальному 
рівні задля подальшого аналізу й уне-
сення змін у законодавство.

Дослідженнями щодо визначення 
поняття, ознак і змісту послуг у сфері 
господарювання займалася низка вче-
них, як загальних теоретиків-правоз-
навців, так і фахівців з адміністра-
тивного, цивільного й господарського 
права, такі як, наприклад, І.І. Беца, 
Т.І. Данилюк, С.І. Плакида, Л.С. Спі-
вак, Л.А. Шереметьєва та інші.

Мета статті – дослідження послуги 
як структурного елемента предмета 
господарського права з наданням його 
поняття й ознак, які його виокремлю-
ють і характеризують.

Послуга є правовою категорією, що 
широко застосовується у сфері господа-
рювання та надається різноманітними 

суб’єктами, у тому числі й тими, яким 
притаманні владні повноваження. Для 
визначення її змісту й ознак логічним 
є застосування формально-логічного, 
діалектичного та системно-структур-
ного методів права. 

Послуга є важливою формою госпо-
дарювання, яка змінюється з урахуван-
ням економічних, правових і соціаль-
них потреб. На підставі аналізу норм 
чинного законодавства можна надати 
змістовну характеристику послуги, 
але вони не містять положення щодо 
виокремлення послуги як самостій-
ної правової дефініції та не надають 
її визначення. За частиною 1 ст. 3 ГК 
України, надання послуг вартісного 
характеру є складником господарської 
діяльності, яка, у свою чергу, харак-
теризує предмет господарського права 
як основна його властивість. Послуга 
розглядається законодавцем як госпо-
дарсько-правова категорія, якій при-
таманний вартісний характер і яка 
входить до предметного складника гос-
подарського права. Наприклад, у зако-
нодавстві Польщі послуга теж входить 
до складу господарської професійної 
діяльності. За статтею 43-1 Цивільного 
кодексу Республіки Польща, особи, 
які є підприємцями, ведуть господар-
ську або професійну діяльність [2], 
а за ст. 2 Закону «Про свободу гос-
подарської діяльності», господарською 
діяльністю є заробіткова діяльність, 
у тому числі надання послуг [3]. Тобто 
виокремлюються вартісний характер 
послуги, доречним є надання їй статусу 
професійної діяльності, адже більшість 
послуг надається саме знавцями – про-
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фесіоналами, вузькокваліфікованими 
спеціалістами. 

Деякі інші вітчизняні нормативні 
акти містять зазначене поняття сто-
совно окремих сфер їх правового регу-
лювання. Так, наприклад, за Законом 
України «Про захист прав споживачів» 
[4], послуга – це діяльність виконавця 
з надання (передачі) споживачеві 
певного визначеного договором мате-
ріального чи нематеріального блага, 
що здійснюється за індивідуальним 
замовленням споживача для задово-
лення його особистих потреб. Тут 
важливим є виокремлення договірної 
форми послуги й окреслення її суб’єк-
тно-об’єктного складу. Також заслу-
говує на увагу минуле нормативне 
визначення послуги як результату 
економічної діяльності, що не створює 
товар, але продається та купується під 
час торговельних операцій, яке надано 
в ст. 1 Закону України «Про технічні 
регламенти та процедури оцінки відпо-
відності» [5]. Тут саме наголошується 
на господарсько-нормативному визна-
ченні послуги та її такої властивості 
як споживання в момент її надання 
(реалізації). У фінансовому законо-
давстві послугою визнається будь-яка 
діяльність (крім виробництва товарів 
і виконання робіт) [6], тобто зовсім не 
виокремлюється її змістова та суб’єктна 
характеристика. У літературі теж визна-
чається господарське підґрунтя терміна 
«послуга». Так, наприклад, Л.А. Шере-
метьєва зазначає, що «у сучасному 
українському законодавстві поняття 
«послуга» тлумачиться як закупівля 
(товар); результат взаємодії між поста-
чальником і споживачем; певна діяль-
ність чи її результат; обслуговування; 
різноманітні заходи, які здійснюються 
чи пропонуються у різних сферах 
надання державних та муніципальних 
послуг, як-то: охорона здоров'я; освіта; 
громадська безпека; пожежна охорона; 
соціальне забезпечення; працевлаш-
тування; відпочинок; оподаткування; 
сфера житлово-комунальних послуг; 
транспортне обслуговування; сфера 
фінансових та юридичних послуг тощо. 

Особливістю послуг як соціально-е-
кономічної категорії є: безпосередній 
зв'язок (взаємозв'язок) між постачаль-
ником та споживачем послуг; немож-
ливість існування послуги окремо від 
її виробника (постачальника), а також 
від споживача» [7, с. 13].

Цікавим є правовий досвід послуг 
у праві іноземних країн. Так, наприклад, 
сектор послуг є настільки важливим 
у Європейському Союзі, що їх належне 
забезпечення регулюється первинним 
і вторинним законодавством, зокрема 
статями Договору про заснування 
Європейського Союзу та Договору 
про функціонування Європейського 
Союзу, окремого Протоколу до нього, 
а також кількома Директивами, преце-
дентним правом, Хартією засадничих 
прав Європейського Союзу. Зокрема, 
Договір про функціонування Європей-
ського Союзу підкреслює важливість 
послуг, що забезпечують загальні 
потреби людини. У статті 14 Договору 
чітко говориться, що Рада та Парла-
мент установлюють правові принципи 
щодо надання державних послуг. Ці 
принципи повинні визначатися шля-
хом звичайної законодавчої процедури, 
що в Європейському Союзі означає 
надання пропозиції Європейською комі-
сією, її ухвалення Радою та Парламен-
том [Договір]. Протокол № 26 Дого-
вору створює прозору, надійну й міцну 
основу для надання широкого спектру 
послуг, що становлять загальносуспіль-
ний інтерес включно з економічними 
та неекономічними послугами. У прото-
колі № 26 зазначається, що Договір про 
Європейський Союз і Договір про функ-
ціонування Європейського Союзу жод-
ним чином не порушують компетенції 
держав-членів уповноважувати третіх 
осіб надавати та організувати послуги 
неекономічного характеру, що забезпе-
чують загальні потреби [8]. На додаток 
до чинних чотирьох свобод, що регулю-
ються Договором про функціонування 
Європейського Союзу, Європейський 
Союз забезпечує свободу надання 
послуг з вищезазначеною Директи-
вою про послуги Європейського Пар-
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ламенту й Ради 2006/123 22, низкою 
рішень Суду ЄС, Хартією основних 
прав та іншими актами вторинного 
законодавства. Так, стаття 49 (1) Дого-
вору наголошує, що скасовуються 
будь-які обмеження на вільне надання 
послуг у межах Союзу стосовно грома-
дян держав-членів, які користуються 
своїм правом на заснування й під-
приємницьку діяльність в іншій дер-
жаві-члені, ніж та, громадянину якої 
надаються послуги. Стаття 50 (1) Дого-
вору визначає поняття послуг, що їх 
зазвичай надають за винагороду, тією 
мірою, якою вони не підпадають під дію 
положень про свободу руху товарів, 
капіталу та осіб. У статті 50 (2) Дого-
вору наводяться види діяльності, які 
належать до послуг, а саме: діяльність 
промислового, комерційного характеру, 
реміснича та професійна діяльність. 
Спільна політика щодо юридичного 
регулювання окремих секторів сфери 
послуг здійснюється на основі окремих 
нормативних актів, серед них – шість 
директив (2002/77/ЄС, 2002/58/ЄС, 
2002/22/ЄС, 2002/21/ЄС, 2002/20/
ЄС, 2002/19/ЄС) та одне рішення 
щодо сфери телекомунікацій; Дирек-
тива щодо електроенергії (2003/54/
ЄС), Газова директива (2003/55/
ЄС), Поштова директива (97/67/ЄС), 
Біла книга щодо послуг загальних еко-
номічних інтересів (СОМ (2004)374), 
Повідомлення Комісії щодо держав-
но-приватного партнерства, Біла книга 
«Європейська транспортна політика до 
2010 р.: час приймати рішення» [9]. 
Хартія основних прав містить право 
на належне управління, доступ до 
медичного обслуговування, соціального 
забезпечення тощо. Також варто наго-
лосити, що ст. 36 зазначає, що доступ 
до послуг, які становлять загальноеко-
номічний інтерес, є основоположним 
правом. Значну роль у регулюванні 
сфери послуг відіграв Суд ЄС, який 
кілька разів виносив рішення щодо 
послуг загальноекономічного інтересу. 
Ще у 2000 році прийнята важлива 
директива ЄС щодо електронних послуг 
стосовно комерції, визначено, що «роз-

виток електронної комерції в межах 
інформаційного суспільства пропонує 
істотні можливості зайнятості в межах 
Співтовариства, зокрема, в малих 
та середніх підприємствах, та стимулю-
ватиме економічне зростання й інвес-
тування європейськими компаніями 
в інноваційні технології, а також може 
посилити конкурентоспроможність 
європейської промисловості, забезпе-
чуючи доступ до Інтернету всім грома-
дянам» [10]. В іншому міжнародному 
документі наголошується на важ-
ливості інформаційних послуг щодо 
закупівель. Так, у Директиві зазнача-
ється, що електронні засоби інформації 
та комунікації можуть істотно спростити 
завдання оприлюднення інформації про 
контракти й підвищити ефективність 
і прозорість процесів закупівлі. Вони 
повинні стати стандартним засобом 
комунікації та обміну інформацією під 
час процедур закупівлі, оскільки вони 
істотно розширюють коло можливостей 
для суб’єктів господарювання щодо 
участі в процедурах закупівлі на всьому 
внутрішньому ринку. Зважаючи на це, 
надання повідомлень в електронній 
формі, доступність документів щодо 
закупівлі в електронній формі та після 
30-місячного перехідного періоду пов-
ністю електронна комунікація, тобто 
комунікація за допомогою електронних 
засобів на всіх етапах процедури, у тому 
числі направлення заявок на участь і, 
зокрема, направлення тендерних про-
позицій (подання в електронній формі), 
повинні стати обов’язковими [11].

Також Рішення Суду ЄС забезпе-
чують основу для визначення загаль-
ноекономічного інтересу на націо-
нальному рівні, однак кожне рішення 
досягається на індивідуальній основі 
з урахуванням умов і національних 
особливостей держав-членів. Значне 
роль у галузі послуг, що становлять 
спільний інтерес, відіграло рішення 
Суду ЄС від 24 липня 2003 р. у справі 
C-280/00 Альтмарк Транс, яке вста-
новлює чотири сукупні умови, що 
визначають надання державних ком-
пенсацій за послуги як недержавну 
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допомогу [12]. Суд ЄС до категорії 
послуг зарахував туристичні та кому-
нікативні послуги, будівництво й найм 
житла, лізинг, увесь спектр фінансо-
вих послуг, консультаційні, посеред-
ницькі, рекламні послуги, а також 
послуги, що їх надають лікарі, інже-
нери, архітектори, юристи, тощо. 
Проте в багатьох випадках регулю-
вання окремих із зазначених сфер 
здійснюються на основі правових 
норм стосовно інших свобод.

У літературі існують різну думки 
щодо визначення послуги та її виокрем-
лення на підставі певних ознак. Багато 
вчених пов’язує надання послуг із 
задоволенням потреб. Так, Л.С. Співак 
визначає, що послуга – це «результати 
економічної діяльності, які набувають 
матеріально-речової форми й задо-
вольняють певні потреби» [13, с. 57]. 
О. Ланге пропонує, що послугами 
можна назвати «будь-які функції, які 
пов’язані … із задоволенням людських 
потреб, але які безпосередньо спрямо-
вані на виробництво будь-яких предме-
тів» [14, с. 7]. Е.М. Агабаб’ян визначає 
категорію послуг так: «Під послугою 
необхідно розуміти корисний ефект, 
який виникає в процесі продуктивної 
праці як цілеспрямованої діяльності. 
Корисний ефект є ні що інше як сукуп-
ність корисних властивостей, які спря-
мовані на задоволення певної потреби 
людини» [15, с. 24]. Під час надання 
послуги дійсно задовольняються 
потреби як суб’єктів, які їх надають, 
так й осіб, які їх отримують, а тому 
це можна вважати важливою ознакою 
послуги, що виокремлює їхню само-
стійність.

На думку Т.І. Данилюк, послуга – це 
«діяльність, яка здійснюється для задо-
волення певних потреб або інших зруч-
ностей, наданих будь-кому» [16, с. 22]. 
Доречним є визначення послуги як 
«процесу здійснення діяльності, адже 
сама сфера послуг має полісемантич-
ний характер і включає різні види 
діяльності» [17, с. 242]. Під будь-якою 
послугою розуміється «діяльність, яка 
спрямована на задоволення певних 

потреб людини, тобто послуга – це дія, 
результат якої споживається в процесі 
її надання» [18, с. 67]. Також вислов-
люється думка, що послуга – «певна 
діяльність, яка не пов’язана зі створен-
ням речі (її відновленням, ремонтом 
тощо), однак сама собою породжує від-
повідне благо, що має споживчу вар-
тість, і завдяки своїм корисним власти-
востям здатна задовольняти певні 
потреби» [19, с. 235]. Ю.В. Коваленко 
вважає, що послуга – це «різнорідна 
економічна діяльність, що здійснюється 
виробником, задовольняє купівельний 
попит і потреби (особисті, колективні, 
суспільні), споживається в момент її 
постачання й має фактичний відчут-
ний результат» [20, с. 44]. У слов-
нику послуга також виокремлюється 
як дія, вчинок, що дає користь, допо-
могу іншому [21, с. 342]. Деякі автори 
виокремлюють послугу як товар. Так, 
наприклад, на думку С.І. Плакида, 
послуга – це «специфічний товар інф-
раструктурного характеру, який відо-
бражений у діяльності, пов’язаній із 
забезпеченням нормального або більш 
ефективного функціонування учасни-
ків ринку» [22, с. 242]. Тобто послуга 
пов’язується з різноманітною господар-
ською діяльністю, яка не заборонена 
та необмежена, що сприяє її різнома-
нітності й ефективному стану ринко-
вого середовища.

У ГК України послуги пов’язані 
з вартістю, тобто це також є їх квалі-
фікуючою самостійною ознакою. Вар-
тісний характер також характеризує 
мету послуги суб’єкта, який її надає, 
тобто, як правило, це отримання при-
бутку. Платність послуги пов’язується 
з тим, що вона визнається певним 
видом товару. Так, Л.І. Кущ зазначає, 
що «споживачами цих благ є не тільки 
громадяни як кінцеві споживачі, 
а й різні організації, які використову-
ють результати цієї діяльності для своїх 
господарських або інших потреб. Тому 
ці блага функціонують як товар і пере-
даються всім споживачам виключно 
на платній основі» [23, с. 242]. Крім 
того, вартісний характер послуги дає 



289

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

змогу останній виступати в господар-
ському обігу, бути конкурентоспро-
можною, а суб’єкти, які її надають, 
мають право на державну допомогу. 
Зазначене міститься в Рішенні Анти-
монопольного комітету України від 
01.08.2019 р., а саме: «Для того, щоб 
мати вплив на економічну конкурен-
цію (спотворювати або загрожувати 
спотворенням конкуренції), допомога 
суб'єктові господарювання повинна 
стосуватися діяльності такого суб’єкта 
щодо виробництва товару (виконання 
робіт, надання послуг), який має вар-
тісний характер і цінову визначеність 
та бере участь у господарському обо-
роті на ринку» [24].

Отже, послуги у сфері господа-
рювання – це економіко-соціальна 
професійна діяльність, змістом якої 
є сукупність певних дій, що надаються 
певними суб’єктами (вузькопрофіль-
ними спеціалістами), які, як правило, 
реалізуються (споживаються) під час їх 
здійснення (надання) на платних заса-
дах. Ознаками послуг у сфері господа-
рювання є економіко-соціальний харак-
тер, задоволення потреб споживачів 
послуг, вартісний характер, спожи-
вання під час надання, видова різнома-
нітність і конкурентоздатність. Дореч-
ним є доповнення ст. 1 Закону України 
«Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності» від 15.01.2015 визначен-
ням послуги як результату економічної 
діяльності, яка не створює товар, але 
продається та купується під час торго-
вельних та інших операцій. 

У статті досліджено норматив-
не визначення змісту господарської 
діяльності, у якому виокремлюється 
складник предмета господарського 
права – надання послуг вартісного 
характеру як самостійної правової 
категорії. Послуги є привабливою та 
поширеною формою господарювання, 
метою надання яких є, як правило, 
отримання прибутку або задово-
лення економіко-соціальних потреб. 
Деякі послуги є формою владно-роз-
порядчих повноважень спеціально 

уповноважених державних органів, 
наприклад, стосовно легалізації 
суб’єктів господарювання або/та 
їхньої діяльності. 

Здійснено обґрунтування уніфіко-
ваного підходу до розуміння сутнос-
ті поняття «послуга» задля окрес-
лення фундаментальних засад щодо 
її змістової характеристики, умов і 
порядку застосування та регулюван-
ня в умовах ринкової економіки. Для 
ефективного розвитку й удоскона-
лення інституту послуг необхідним 
є здійснення постійного моніторингу 
задля виявлення попиту на будь-які 
послуги або задоволення сучасних 
економіко-соціальних потреб. 

Проаналізовано такі положення: 
послуга використовується різно-
манітними галузями права (адмі-
ністративним правом, цивільним, 
земельним, фінансовим і господар-
ським правом), що дає змогу виокре-
мити її комплексний характер; 
суб’єкти господарювання є особами, 
які надають послуги на умовах і в 
порядку, визначених нормами чин-
ного законодавства, з урахуван-
ням міжнародного досвіду. Також 
виокремлюються особи, які є спожи-
вачами послуг і/або їх замовниками, 
якими також можуть бути й суб’єк-
ти господарювання. Специфічними 
ознаками послуги є такі: спожи-
вання в момент її надання, вартіс-
ний характер, економіко-соціальний 
характер, договірна форма.

Ключові слова: послуга, вартісний 
характер, потреби, сфера господарю-
вання, економічно-суспільні потреби, 
чинне законодавство, предмет госпо-
дарського права.

Dyshkantiuk Yu. Concepts and  
marks of the service as a subject 
of economic and legal regulation

The article investigates the 
normative definition of the content of 
economic activity, which distinguishes 
the component of the subject of business 
law – the provision of services of 
value nature as an independent legal 
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category. Services are an attractive 
and widespread form of business, the 
purpose of which is to provide, as a 
rule, profit or economic and social 
needs. Some services are a form of 
authority and authority of specially 
authorized state bodies, for example, 
in the legalization of economic entities 
or/and their activities.

The unified approach to understanding 
the essence of the concept of “service” 
is grounded in order to outline the 
fundamental principles regarding its 
substantive characteristics, conditions 
and procedure of application and 
regulation in a market economy. For the 
effective development and improvement 
of the Institute of Services, it is necessary 
to carry out continuous monitoring to 
identify the demand for any services or 
to meet the current economic and social 
needs.

The following provisions are 
analyzed: the service is used by various 
branches of law (administrative law, 
civil, land, financial and business 
law), which allows to distinguish its 
complex nature; economic entities are 
persons who provide services on the 
terms and in accordance with the rules 
of the current legislation, taking into 
account international experience. Also 
distinguished are persons who are 
consumers of services and/or their 
customers, who may also be business 
entities. Specific features of the service 
are the following: consumption at the 
time of its provision, value, economic 
and social nature, contractual form.

Key words: service, cost character, 
needs, economic sphere, economic and 
social needs, current legislation, subject 
of business law.
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ДОГОВОРУ ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ)  

ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Розвиток бізнесу, розширення між-
народних відносин вимагають від учас-
ників мобільності й оперативності пере-
сування, що не завжди забезпечується 
регулярним повітряним сполученням. 
Все це зумовило розвиток сегменту 
чартерних перевезень.

Договором фрахтування судна нази-
вають як договір перевезення вантажів, 
пасажирів, багажу, якщо він укладе-
ний з умовою надання для перевезення 
всього судна або окремих суднових при-
міщень, так і договір оренди судна з екі-
пажем або без нього. І в тому, і в іншому 
випадку сторони можуть називатися 
однаково – «фрахтувальник (судновлас-
ник)» і «фрахтувальник», предмет дого-
вору – переміщення певних обумов-
лених об’єктів (вантажів, пасажирів, 
багажу) може бути один і той самий.

Водночас українське право засто-
совує поняття «договір фрахтування» 
виключно до перевезення вантажів, 
пасажирів, багажу. Всі інші форми 
експлуатації суден є договором оренди 
судна як транспортного засобу.

Можна звернути увагу на те, що, 
хоча відносини фрахтування (чартеру) 
в морському праві досить детально рег-
ламентовані на законодавчому рівні, 
чинне законодавство України в цій 
сфері не є досконалим.

Теоретичну основу дослідження 
становлять праці таких науковців, 
як А.І. Муранов, Д.Л. Давиденко, 
В.І. Борисова, І.В. Фатєєва, В.Л. Яроць-
кий, Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, 
В.І. Борисова, П.Ф. Коваль, Н.О. Алє-
шугіна, Г.П. Андрєєва, О.В. Столяр-

ський, С.С. Бичкова, I.A. Бірюков, 
Є.О. Харитонов, В.І. Бобрик та ін.

Метою статті є науковий аналіз 
загальних положень законодавства 
України з метою визначення особли-
востей договору фрахтування (чартеру) 
в цивільному праві України.

Чартер (англ. charter) – у міжнарод-
ному торговому мореплавстві та пові-
тряному сполученні різновид дого-
вору перевезення вантажу, пасажирів 
і багажу, синонім договору фрахту-
вання [12].

Чартерні перевезення, що органі-
зовуються для перевезення пасажи-
рів, можна розділити на кілька видів: 
туристичний чартер, VIP-чартер і кор-
поративний чартер [13].

Договір фрахтування, поміщений 
у гл. 64 ЦК України «Перевезення», 
характеризується як угода, котра укла-
дається для переміщення вантажів. За 
договором чартеру (фрахтування) одна 
сторона (фрахтівник) зобов’язується 
надати другій стороні (фрахтувальни-
кові) за плату всю або частину міст-
кості в одному чи кількох транспорт-
них засобах на один або кілька рейсів 
для перевезення вантажу, пасажирів, 
багажу, пошти або з іншою метою, 
якщо це не суперечить закону та іншим 
нормативно-правовим актам.

У ст. 203 Кодексу торговельного 
мореплавства України (далі – КТМ 
України) дається таке визначення дого-
вору фрахтування (чартеру): за дого-
вором чартеру (фрахтування) судна 
на певний час судновласник зобов’я-
зується за обумовлену плату (фрахт) 



293

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

надати судно фрахтувальнику для 
перевезення пасажирів, вантажів і для 
інших цілей торговельного мореплав-
ства на певний час. Тобто глава 1 роз-
ділу VI КТМ України регулює виключно 
тайм-чартер і виділяє тільки два його 
види, вказавши, що надане фрахтуваль-
нику судно може бути укомплектоване 
екіпажем (тайм-чартер) або не укомп-
лектований екіпажем (бербоут-чартер).

У юридичній літературі не раз відзна-
чалася схожість цілей укладання догово-
рів фрахтування та перевезення – тран-
спортування вантажу, пасажирів, багажу. 
Деякі автори вказують на загальну еко-
номічну мету договору фрахтування 
та перевезення – зміну територіального 
положення об’єкта зобов’язань. Пред-
мет – перевезення – послуги доставки 
з пункту до пункту. Предмет – тран-
спортний засіб (виділення всієї місткості 
транспортного засобу або її частини для 
перевезення вантажу).

Договір фрахтування висвітлений 
у ЦК України в розділі про переве-
зення і, отже, повинен розглядатися 
як угода, що укладається для перемі-
щення вантажів, пасажирів і багажу. 
Як різновид договору морського пере-
везення чартер (договір фрахтування 
судна, його частини або окремих при-
міщень) передбачений у КТМ України. 
Норми про чартер є і в Повітряному 
Кодексі України. Водночас за проектом 
Закону України «Про внутрішній вод-
ний транспорт» від 24 вересня 2019 р. 
№ 1182-2 договір фрахтування уклада-
ється для перевезення вантажу, паса-
жирів і багажу. Сторонами в договорі 
фрахтування є фрахтувальник і фрах-
тувальник. Як фрахтувальник виступає 
власник транспортного засобу (його 
власник або особа, якій транспортний 
засіб належить на іншому правовому 
підставі). Фрахтувальник – юридична 
або фізична особа, зацікавлена в пере-
везенні великих партій вантажу або 
груп пасажирів по маршруту, передба-
ченому договором фрахтування, який 
зазвичай не збігається зі встановле-
ними лініями (напрямами) переве-
зення. Фрахтувальник може бути від-

правником або отримувачем вантажу, 
але може ним і не бути. Наприклад, 
коли морська судно фрахтується від-
повідно до договору купівлі-продажу 
товару його продавцем, а відправлення 
вантажу на адресу одержувача здійс-
нює виробник товару. У цьому разі 
фрахтувальник і відправник не збігати-
муться в одній особі.

Договір фрахтування (чартер) 
є двостороннім і оплатним. Його зміст 
полягає у праві фрахтувальника зарезер-
вувати все обумовлене договором судно, 
інший транспортний засіб (частину його 
місткості) для перевезення за плату 
протягом одного або декількох рейсів, 
передбачених цим договором вантажів, 
пасажирів і багажу, а фрахтувальника – 
отримати за надане транспортний засіб 
(частину його місткості) встановлену 
угодою сторін плату (іменовану в мор-
ському праві фрахтом).

КТМ України відносить встанов-
лення порядку укладення договору 
фрахтування, а також форми зазначе-
ного договору до відання транспорт-
них статутів і кодексів. Відповідно 
до ст. 136, 138 КТМ України чартер 
повинен містити найменування сторін, 
назву судна, вказівку на рід і вид ван-
тажу, розмір фрахту, найменування 
місця навантаження, а також місця 
призначення або направлення судна.

У зв’язку із широким застосуван-
ням чартеру у світовій практиці тор-
говельного мореплавства для полег-
шення його укладення і погодження 
умов фрахтування судна (його частини 
або певних суднових приміщень) роз-
роблені проформи (примірні договори) 
рейсових чартерів. Такі проформи чар-
терів часто розробляються об’єднан-
нями судновласників та узгоджуються 
з об’єднаннями власників вантажу, 
страховиків, брокерів та ін. Проформа 
чартеру зазвичай має кодове наймену-
вання (тайм-чартер, бербоут-чартер, 
рейсовий чартер, коносамент тощо).

Основним замовником туристичного 
чартеру є туроператори. Вони безпосе-
редньо або через компанії перевізників 
фрахтують літак, судно, наземний тран-
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спорт і самі відповідають за його заван-
таження. Туристичний чартер – послуга 
пакетна, і квитки на нього зазвичай 
продають разом із проживанням і хар-
чуванням у готелі, трансфером і медич-
ною страховкою. Маршрути, на яких 
організовують туристичний чартер, – 
це напрямки, де немає регулярних рей-
сів або їх недостатньо для перевезення 
великої потоку туристів [9].

На відміну від туристичного, VIP-чар-
тер і корпоративний чартер виконуються 
як разові польоти. Маршрут визнача-
ється такими факторами: на певному 
напрямку не виконуються регулярні 
рейси або потрібно перевезти велику 
групу людей, і на регулярному рейсі 
немає в наявності такої кількості віль-
них місць; замовнику потрібно забез-
печити конфіденційність, безпеку своєї 
поїздки, і він не хоче бути прив’язаний 
до розкладу регулярних рейсів [14].

Корпоративний чартер необхідний 
великим компаніям, трупам артистів, 
музичним гуртам, спортивним коман-
дам тощо, тобто всім тим, хто відчу-
ває необхідність у перевезенні великої 
групи пасажирів за індивідуальним 
маршрутом [14].

Чартерні перевезення мають ряд 
переваг як для пасажирів, так і для 
самих перевізників. Для пасажирів 
це насамперед ціна на квиток, яка на 
чартерний рейс значно нижча, ніж на 
регулярний. Що стосується авіакомпа-
ній, то навесні і влітку попит на авіапе-
ревезення більший, а восени і взимку – 
менший, що пов’язано зі змінами на 
туристичному ринку.

Особливості регулювання морського 
перевезення вантажу по коносаменту 
і на підставі чартеру можна виявити за 
допомогою порівняльного аналізу, для 
проведення якого необхідно розгля-
нути питання правового регулювання 
цих видів морських перевезень.

При перевезенні генеральних, тар-
но-пакувальних вантажів вантажовлас-
ник зазвичай вдається до послуг 
лінійного судноплавства, за якого під-
тримується регулярне сполучення на 
певному напрямку. Окремі українські 

вчені виділяють такі ознаки лінійного 
судноплавства: а) регулярність пові-
домлення і наявність розкладу судів; 
б) перевезення дорогих генеральних 
вантажів; в) завантаження судна ван-
тажами багатьох вантажовідправників; 
г) оплата перевезення за лінійними 
тарифами; д) здійснення вантажно-роз-
вантажувальних операцій перевізни-
ком; е) публічний характер послуг 
перевізника [4, 8]. Зазначені ознаки 
багато в чому зумовлюють особливості 
укладення договорів перевезення.

У разі перевезення вантажу на 
лінійних судах відносини перевізника 
і власника вантажу оформляються дого-
вором морського перевезення вантажу 
без надання всього судна, його частини 
або окремих суднових приміщень, коли 
перевізник сам формує завантаження 
судна, вирішує, яким чином і де розмі-
стити вантаж. Взаємні права й обов’язки 
сторін оформляються коносаментом. 
Коносамент – це особливий транспорт-
но-комерційний документ, який видає 
перевізник після прийняття пред’явле-
ного до перевезення вантажу на судно.

Коносамент з усіма включеними 
в нього умовами за своїм обсягом не 
покриває «своїм безпосереднім змістом 
усіх прав і обов’язків сторін за догово-
ром» [10, с. 78–80]. Він розглядається 
як доказ наявності договору морського 
перевезення вантажу.

Основними джерелами регулювання 
цього договору за українським зако-
нодавством є: ратифіковані Україною 
міжнародні конвенції [4–6], Цивіль-
ний кодекс, Кодекс торговельного 
мореплавства, підзаконні акти органів 
виконавчої влади в галузі транспорту. 
Глава 2 «Договір морського переве-
зення вантажу» розділу V «Морські 
перевезення» Кодексу торгівельного 
мореплавства України практично повні-
стю відповідає Гаазько-Вісбійським пра-
вилам. Однак частина норм Гамбурзь-
ких правил, які регулюють питання, що 
не отримали дозволу в Гаазько-Вісбій-
ських правилах, також використана 
в цій главі. Одні норми використані без 
будь-яких змін, інші – лише частково. 
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Ще однією особливістю глави 2 роз-
ділу V КТМ України [3] є те, що деякі 
імперативні норми Гаазько-Вісбійських 
правил, призначені для застосування 
під час перевезення вантажу по коно-
саменту, застосовуються і при пере-
везеннях по чартеру. Як зазначають 
А.І. Муранов і Д.Л. Давиденко, укра-
їнське законодавство, яке регламентує 
морські перевезення вантажів, досить 
складне (іноді в зарубіжній юридичній 
літературі такий тип законодавства 
називають «гібридним») [11, с. 81–86].

Назва «договір морського переве-
зення по коносаменту» є умовною. 
По-перше, така назва не міститься 
в жодному законодавчому акті Укра-
їни. По-друге, договір морського переве-
зення вантажу, котрий не є чартером, 
може бути укладений без використання 
коносамента, замість якого може бути 
виданий іншій документ, наприклад, 
морська накладна, багажна квитан-
ція (ст. 137, 144, 186 КТМ України). 
По-третє, оформлення сторонами своїх 
відносин у вигляді чартеру не виключає 
видачу коносамента. Тому коносамент 
не можна визнати індивідуальною озна-
кою договору морського перевезення 
вантажу без використання всього судна, 
його частини або певних приміщень.

Згідно зі ст. 133 КТМ України 
основний зміст цього виду договору 
морського перевезення вантажу поля-
гає в тому, що перевізник зобов’язу-
ється доставити вантаж, який передав 
або передасть відправник із порту від-
правлення в порт призначення і видати 
уповноваженій на одержання вантажу 
особі, а вантажовідправник – сплатити 
перевізнику фрахт, провізну плату.

За таким договором відправник не 
користується правом вимагати, щоб 
для розміщення вантажу були надані 
всі вантажні приміщення судна або їх 
частину.

Кожна зі сторін за цим договором 
набуває певні права і бере на себе юри-
дичні обов’язки. Перевізник зобов’язу-
ється перевезти вантаж і видати його 
одержувачу, а відправник повинен спла-
тити за перевезення встановлену плату.

За поширеною в науці морського 
права думку, цей вид договору у всіх 
випадках полягає в момент здачі ван-
тажу відправником і є, отже, реальним. 
На реальний характер такого договору 
вказують норми Брюссельської конвен-
ції про коносамент 1924 р. [4].

Однак іноді вантажовідправнику буває 
необхідно заручитися певною гарантією 
перевезення вантажу заздалегідь або він 
планує здійснювати регулярні відправки 
вантажу протягом тривалих періодів. 
У цьому разі попередня домовленість 
про бронювання місця на судні оформ-
ляється букінг-нотом, у якому зазнача-
ються назва і кількість вантажу, терміни 
відправки, інші умови. Такий договір слід 
віднести до консенсуальних.

Правова природа коносамента визна-
чається трьома функціями цього доку-
мента: 1) він виступає як товаророзподіль-
чий документ щодо зазначеного в ньому 
вантажу; 2) є розпискою перевізника 
в отриманні вантажу від відправника; 3) 
є доказом наявності та змісту договору 
морського перевезення вантажу.

Спочатку коносамент виступав лише 
в ролі розписки перевізника в отриманні 
вантажу. З розвитком лінійного судно-
плавства, яке обмежило сферу застосу-
вання чартеру, зросла роль коносамента 
як доказ наявності та змісту договору 
морського перевезення вантажу. Як 
було відзначено вище, коносамент є не 
договором перевезення, а лише одним 
зі свідчень його укладення й умов.

Регламентація чартеру здійснюється 
за допомогою диспозитивних норм наці-
онального законодавства. КТМ Укра-
їни, як і більшість законодавств мор-
ських держав, відносить регламентацію 
відносин із чартером на розсуд сторін.

Складна юридична природа дого-
вору морського перевезення вантажу 
полягає саме в тому, що договір фрах-
тування на рейс (чартер) віднесений 
законодавцем до договору морського 
перевезення вантажу як різновиду 
цього договору.

Чартер зазвичай розрахований на 
перевезення великих партій масових 
вантажів, тому її умовою виступає 
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надання всього судна, його частини або 
певних суднових приміщень. Як зазна-
чає І.М. Макаров: «Ця риса чартеру, 
по-перше, вимагає узгодження широ-
кого кола умов, що належать не тільки 
до самого перевезення, але й до харак-
теристики судна, і, по-друге, усклад-
нює оцінку правової природи чартеру, 
оскільки у відносинах сторін виника-
ють елементи оренди» [10, с. 78–80].

У запропонованій статті визна-
чається, що розвиток бізнесу, роз-
ширення міжнародних відносин 
вимагають від учасників мобільнос-
ті й оперативності пересування, що 
не завжди забезпечується регуляр-
ним повітряним сполученням. Все 
це зумовило розвиток сегменту чар-
терних перевезень.

Договором фрахтування судна 
називають як договір перевезення 
вантажів, пасажирів, багажу, якщо 
він укладений з умовою надання для 
перевезення всього судна або окремих 
суднових приміщень, так і договір 
оренди судна з екіпажем або без ньо-
го. І в тому, і в іншому випадку сто-
рони можуть називатися однаково – 
«фрахтувальник (судновласник)» і 
«фрахтувальник», предмет догово-
ру – переміщення певних обумовле-
них об’єктів (вантажів, пасажирів, 
багажу) може бути один і той самий.

Акцентується увага на тому, що 
договір фрахтування (чартер) є 
двостороннім і оплатним, зміст яко-
го полягає у праві фрахтувальника 
зарезервувати все обумовлене дого-
вором судно, інший транспортний 
засіб (частину його місткості) для 
перевезення за плату протягом одно-
го або декількох рейсів, передбачених 
цим договором вантажів, пасажирів 
і багажу, а фрахтувальника – отри-
мати за наданий транспортний засіб 
(частину його місткості) встанов-
лену угодою сторін плату (іменовану 
в морському праві фрахтом).

Пропонується виділяти такі 
ознаки лінійного судноплавства: 
1) регулярність повідомлення і наяв-

ність розкладу судів; 2) перевезен-
ня дорогих генеральних вантажів; 
3) завантаження судна вантажа-
ми багатьох вантажовідправників; 
4) оплата перевезення за лінійними 
тарифами; 5) здійснення вантаж-
но-розвантажувальних операцій 
перевізником; 6) публічний характер 
послуг перевізника.

Водночас українське право застосо-
вує поняття «договір фрахтування» 
виключно до перевезення вантажів, 
пасажирів, багажу. Всі інші форми 
експлуатації суден є договором оренди 
судна як транспортного засобу.

Чартер зазвичай розрахований на 
перевезення великих партій масових 
вантажів, тому її умовою виступає 
надання всього судна, його частини 
або певних суднових приміщень.

Звертається увага на те, що, 
хоча відносини фрахтування (чар-
теру) в морському праві детально 
регламентовані на законодавчому 
рівні, чинне законодавство України 
в цій сфері не є досконалим.

Ключові слова: послуги, цивіль-
но-правовий договір, перевезення, чар-
тер, коносамент.

Kolodin A. Concerning the features 
of the charter agreement (chartering) 
under the civil law of Ukraine

The proposed article defines that 
business development, expansion of 
international relations require mobility 
and speed of travel participants, which 
is not always provided by regular air 
services. All this led to the development 
of the charter segment.

The contract of chartering of a 
vessel is referred to as the contract of 
carriage of goods, passengers, luggage, 
if it is concluded with the condition of 
providing for the carriage of the whole 
vessel or individual ship premises, and 
the lease agreement of the vessel with 
or without crew.

Attention is drawn to the fact that the 
charter agreement (charter) is bilateral 
and paid, the content of which lies in 
the right of the charterer to reserve all 
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the contract stipulated by the vessel, 
another vehicle (part of its capacity) 
for transportation for payment for 
one or more flights stipulated by this 
contract and cargo luggage, and the 
charterer – to receive for the provided 
vehicle (part of its capacity) a fee fixed 
by agreement of the parties (named in 
maritime law by freight).

It is proposed to distinguish the 
following features of linear navigation: 
1) the regularity of the notification 
and the availability of the timetable; 
2) transportation of expensive general 
cargo; 3) loading the ship with the 
loads of many consignors; 4) payment 
of transportation at linear tariffs; 
5) carrying out loading and unloading 
operations by the carrier; 6) the public 
nature of the carrier’s services.

In both cases, the parties may be called 
the same – “charterer (shipowner)” and 
“charterer”, the subject of the contract – 
the movement of certain stipulated 
objects (cargo, passengers, luggage) 
may be the same.

At the same time, Ukrainian law 
applies the concept of “chartering 
contract” exclusively to the carriage of 
goods, passengers, luggage. All other 
forms of exploitation of vessels are a 
lease agreement for a vessel as a vehicle.

The charter is usually designed for 
the carriage of large lots of bulk cargo, 
so its condition is to provide the whole 
ship, part or certain ship’s premises.

It can be noted that although the 
chartering relationship in the maritime 
law is regulated in detail at the 
legislative level, at the same time the 
current legislation of Ukraine in this 
area is not perfect.

Key words: services, civil contract, 
transportation, charter, bill of lading.
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Актуальність і необхідність удо-
сконалення адміністративно-правових 
засад кадрового забезпечення органів 
прокуратури визначається сучасними 
викликами, що сформовані реформацій-
ними процесами у суспільстві, політиці, 
правовій системі, ставленні до діяльності 
правоохоронних органів як пересічних 
осіб, так і міжнародних організацій. Так, 
наприклад, ще у 2012 році висловлюва-
лась необхідність змінити процедуру 
добору кандидатів на посади прокурора 
та ретельно визначити цю процедуру 
на законодавчому рівні (думка щодо 
проекту закону про прокуратуру Укра-
їни, підготовлена Українською комісією 
з питань зміцнення демократії та вер-
ховенства права, прийнята Венеціан-
ською комісією на своєму 92-му пленар-
ному засіданні (Венеція, 12-13 жовтня 
2012 р.), зокрема щодо:

– запровадження спеціальних пра-
вил відбору прокурорів;

– публічного розміщення інформації 
про вакансії та особливості добору на 
посади в органи прокуратури; 

– проведення спеціальної перевірки 
доброчесності успішних кандидатів на 
посади прокурора; 

– наявності окремих етапів прове-
дення добору: письмовий анонімний 
тест, практичні завдання та співбесіда;

– недопуску кандидата, який здо-
був негативний результат спеціальної 
перевірки доброчесності до подальших 
процедур, виключення його зі списку 
потенційних кандидатів на прокурор-
ську посаду; 

– запровадження процедури права 
на призначення в іншу прокуратуру на 
підставі заяви, якщо це власне волеви-
явлення прокурора [1]. Під час аналізу 
чинного вітчизняного законодавства 
можна помітити, що деякі із цих поло-
жень знайшли своє втілення у нормах 
права, проте є ще підстави для удо-
сконалення адміністративно-правових 
засад кадрового забезпечення органів 
прокуратури. Адже високий рівень 
функціонування прокуратури залежить 
від кількісних та якісних показників її 
кадрового складу, його мотивації, дис-
ципліни, здатності і бажання до підви-
щення кваліфікації, ділових та мораль-
но-етичних якостей прокурорів.

Також варто звернути увагу на 
положення Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміж-
них правових інститутів на 2015–
2020 роки, схваленої Указом Прези-
дента України від 20 травня 2015 р. 
№ 276/2015 [2], де передбачено, що 
функціонування прокуратури та кримі-
нальної юстиції як суміжних правових 
інститутів має свої недоліки, зокрема: 
недостатня структурна незалежність 
прокуратури в поєднанні з безкарні-
стю та низьким рівнем підзвітності, 
невідповідність функцій прокуратури 
європейським стандартам; відсутність 
стратегічного планування, належного 
бюджетного і фінансового управління, 
низькі комунікаційні можливості; недо-
статній рівень функціональної неза-
лежності та доброчесності прокурорів, 
потреба в більш розвинених інструмен-
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тах управління ефективністю, значно 
жорсткіших етичних вимогах і дис-
циплінарних правилах; непослідовне 
застосування процесуальних норм 
прокуратурою тощо. Наявність таких 
проблем прямо пов’язана зі станом 
кадрового забезпечення органів про-
куратури.

Дослідження питань, пов’язаних із 
удосконаленням адміністративно-пра-
вових засад кадрового забезпечення 
органів прокуратури України, не 
є новим для наукових пошуків. У різні 
часи відповідна сфера наукових інте-
ресів була предметом уваги в роботах 
О. Агєєва, О. Анпілогова, В. Бабенко, 
М. Завального, С. Ківалова, М. Руденка, 
І. Сіліча, В. Середи, В. Шуби та ін. 
Проте вітчизняне законодавство, яке 
регулює особливості кадрового забез-
печення органів прокуратури, є пред-
метом поточного реформування і має 
свою специфіку та новації, що викли-
кає необхідність оновленого наукового 
перегляду з урахуванням відповідних 
нормативно-правових змін.

Метою роботи є пошук шляхів удо-
сконаленням адміністративно-правових 
засад кадрового забезпечення органів 
прокуратури України із урахуванням 
відповідних нормативно-правових змін 
на підставі аналізу наявних наукових, 
публіцистичних, нормативних джерел, 
правозастосовчої практики.

Слід зауважити, що спеціальне 
законодавство, зокрема Закон України 
«Про прокуратуру», не оперує понят-
тям «кадрове забезпечення», проте ана-
ліз його норм дозволяє дійти висновку, 
що відповідні норми регулюють такий 
напрям кадрової політики. Так, слід 
звернути увагу на необхідність удоско-
налення окремих складових кадрового 
забезпечення органів прокуратури. 
Напрями такого вдосконалення можна 
умовно поділити на три групи.

1. Вдосконалення офіційного тер-
мінологічного ряду задля усунення 
суб’єктивного тлумачення та понятій-
ної плутанини, зокрема закріплення 
в Законі України «Про прокуратуру» 
понять:

– прокурор – це посадова особа орга-
нів прокуратури, яка наділена державою 
особливим статусом щодо здійснення 
визначених Законом функцій, а також 
реалізацією спеціальних завдань у сфері 
правоохоронної діяльності;

– адміністративна посада – це 
визначена у ст. 39 Закону України «Про 
прокуратуру» та передбачена штат-
ним розписом керівна посада в Офісі 
Генерального прокурора, обласних 
та окружних прокуратурах, а також 
у Спеціалізованій антикорупційній про-
куратурі, на яку прокурор або інша 
особа призначаються у встановленому 
Законом порядку для виконання органі-
заційно-розпорядчих та управлінських 
функцій. 

– керівник – прокурор, який в уста-
новленому законом порядку призна-
чений на адміністративну посаду 
та відповідно до службових повнова-
жень і посадових обов’язків виконує 
управлінські та організаційно-розпо-
рядчі функції;

– прокурор вищого рівня – проку-
рор, який відповідно до системи орга-
нів прокуратури займає посаду у вищій 
ланці такої системи.

2. Вдосконалення переліку вимог до 
кандидатів на посаду прокурора. Якщо 
вже мова йде про реформаційні про-
цеси, в тому числі і у сфері добору на 
посаду прокурора, то слід звернути на 
окремі аспекти.

Варто зауважити, що законодав-
ством України визначаються окремі 
вимоги щодо високих морально-діло-
вих якостей окремих посадових осіб, 
що займають посади в органах про-
куратури, наприклад:

– «членами конкурсної комісії 
повинні бути особи, які мають бездо-
ганну ділову репутацію, високі про-
фесійні та моральні якості, суспіль-
ний авторитет, а також значний досвід 
діяльності у сфері запобігання або 
протидії корупції» (ч. 2 ст. 8-1 Закону 
України «Про прокуратуру»);

– «конкурс має включати в себе 
оцінку професійного рівня, досвіду, 
морально-ділових якостей прокурора 
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та перевірку його готовності до здійс-
нення повноважень в іншому органі 
прокуратури, у тому числі вищого 
рівня» (ст. 38 Закону України «Про 
прокуратуру»);

– «під час вирішення питання щодо 
надання рекомендації для призначення 
на адміністративну посаду Рада про-
курорів України враховує професійні 
та морально-ділові якості канди-
дата, а також його управлінсько-орга-
нізаторські здібності та досвід роботи» 
(ч. 5 ст. 39 Закону України «Про про-
куратуру»);

– «на посаду Генерального прокурора 
може бути призначений громадянин 
України, який: … 3) має високі мораль-
но-ділові, професійні якості та організа-
торські здібності (ст. 39 Закону України 
«Про прокуратуру»).

Однак серед вимог до кандидатів на 
посаду прокурора взагалі положень про 
морально-ділові якості немає. А така 
ситуація може відкривати доступ 
до професії прокурора особам, які 
з огляду на особисті якості, наприклад 
наявні шкідливі звички, не зможуть 
належним чином виконувати профе-
сійні обов’язки. Тим паче, Кодекс про-
фесійної етики та поведінки прокурорів 
[3], який визначає основні принципи, 
моральні норми та правила прокурор-
ської етики, якими повинні керуватися 
прокурори під час виконання своїх 
службових обов’язків та поза служ-
бою, вимагає від прокурорів високих 
морально-ділових якостей, а в разі сис-
тематичного (два і більше разів про-
тягом одного року) або одноразового 
грубого порушення правил прокурор-
ської етики прокурора може бути при-
тягнуто до дисциплінарної відповідаль-
ності. Із цього приводу М.О. Ізотова 
зазначає: «Що стосується моральних 
якостей прокурорського працівника, 
то ці уявлення, напевно, ґрунтуються 
на загальноприйнятих нормах пове-
дінки й моралі. У той же час, вихо-
дячи з вимог присяги, яку повинні 
складати особи, призначені на посаду 
вперше, можна виокремити додаткові 
моральні якості, які повинен мати про-

курор. У зв’язку із цим передбачається, 
що прокурорські працівники повинні 
бути законослухняними, непримирен-
ними до будь-яких порушень законів, 
активно захищати інтереси особи-
стості, суспільства й держави, чуйно 
й уважно ставитися до пропозицій, 
заяв і скарг громадян, дотримуватися 
об’єктивності й справедливість під 
час вирішення долі людей, дорожити 
своєю професійною честю, бути зраз-
ком непідкупності, моральної чистоти, 
скромності, свято берегти і примно-
жувати кращі традиції прокуратури» 
[4, с. 99]. Саме тому цілком слушним 
є доповнення ст. 27 Закону України 
«Про прокуратуру» вимогою щодо 
високих морально-ділових якостей кан-
дидата на посаду прокурора. 

Також слід звернути увагу, що 
в окремих статтях Закону України 
«Про прокуратуру» важливе значення 
для призначення на посаду проку-
рора має наявність заборгованості 
зі сплати аліментів на утримання 
дитини. Наприклад: «Не може бути 
призначено прокурора на адміністра-
тивну посаду, якщо він має заборго-
ваність зі сплати аліментів на утри-
мання дитини, сукупний розмір якої 
перевищує суму відповідних платежів 
за шість місяців з дня пред’явлення 
виконавчого документа до примусового 
виконання» (ч. 6 ст. 39 Закону України 
«Про прокуратуру»); «На посаду Гене-
рального прокурора може бути призна-
чений громадянин України, який: … не 
має заборгованості зі сплати аліментів 
на утримання дитини, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних плате-
жів за шість місяців з дня пред’явлення 
виконавчого документа до примусового 
виконання» (ч. 3 ст. 40 Закону України 
«Про прокуратуру»). У встановленому 
переліку документів, недохідних для 
подання для участі в доборі кандида-
тів на посаду прокурора є «заява про 
відсутність заборгованості зі сплати 
аліментів на утримання дитини, сукуп-
ний розмір якої перевищує суму від-
повідних платежів за шість місяців 
з дня пред’явлення виконавчого доку-
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мента до примусового виконання» 
(ст. 30 Закону України «Про прокура-
туру»). Окремо зазначено, що наяв-
ність заборгованості зі сплати аліментів 
на утримання дитини, сукупний роз-
мір якої перевищує суму відповідних 
платежів за дванадцять місяців із дня 
пред’явлення виконавчого документа 
до примусового виконання, є підста-
вою для звільнення прокурора з адмі-
ністративної посади Генеральним про-
курором (ст. 41 Закону України «Про 
прокуратуру») та Генерального проку-
рора звільняється з адміністративної 
посади Президентом України за згодою 
Верховної Ради України (ст. 42 Закону 
України «Про прокуратуру»). Таким 
чином, як вбачається з положень зако-
нодавства, умова наявності заборгова-
ності зі сплати аліментів на утримання 
дитини впливає на добір на посаду 
прокурора, впливає на проходження 
служби та є підставою для звільнення 
з адміністративної посади, у зв’язку із 
чим логічним видається доповнення 
ст. 27 Закону України «Про прокура-
туру» вимогою щодо відсутності в кан-
дидата на посаду прокурора заборгова-
ності зі сплати аліментів на утримання 
дитини, сукупний розмір якої переви-
щує суму відповідних платежів за шість 
місяців з дня пред’явлення виконавчого 
документа до примусового виконання.

Аналізуючи окремі вимоги до канди-
датів на посаду прокурора, вже зверта-
лась увага на такі, як «вища юридична 
освіта» та «стаж роботи у сфері 
права». Зазначалося, що визначення 
на нормативному вищої юридичної 
освіти як «освіти, здобутої в Україні 
(або на території колишнього СРСР до 
1 грудня 1991 року) за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем спеціаліста або магі-
стра, а також вища юридична освіта за 
відповідним освітньо-кваліфікаційним 
рівнем, здобута в іноземних державах 
та визнана в Україні в установленому 
законом порядку», все одно викликає 
певні запитання щодо переліку спеці-
альностей, які слід розглядати як під-
ставу для здобуття вищої юридичної 
(а не будь-якої іншої) освіти. Прикла-

дом належного нормативного зазна-
чення такої вимоги можна вважати 
положення Порядку допуску до скла-
дення кваліфікаційного іспиту, порядку 
складення кваліфікаційного іспиту 
та методики оцінювання результатів 
складення кваліфікаційного іспиту для 
набуття права на заняття адвокатською 
діяльністю в Україні, затвердженого 
рішенням Ради адвокатів України від 
17 грудня 2013 р. № 270 (зі змінами, 
внесеними Рішеннями Ради адвокатів 
України від 26 червня 2019 р. № 72) 
[5], зокрема: «Документ державного 
зразка (оригінал та нотаріально посвід-
чену копію) та додатки до нього, що 
підтверджують набуття заявником пов-
ної вищої юридичної освіти, не нижче 
ступеня магістра (спеціаліста) – дру-
гий (магістерський) рівень, спеціаль-
ність – «право», «правознавство», «пра-
воохоронна діяльність», «міжнародне 
право». Таким чином, у вимогах визна-
чено і ступінь і спеціальність здобутої 
освіти. У цьому контексті слід звернути 
увагу на положення Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 29 квітня 
2015 р. № 266 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальнос-
тей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти» [6], де уста-
новлено, що особи, які здобули вищу 
освіту за спеціальностями «081 Право», 
«293 Міжнародне право» на першому 
(бакалаврському) і другому (магіс-
терському) рівні вищої освіти і яким 
присуджено ступінь вищої освіти 
«магістр», можуть обіймати посади 
або провадити види діяльності, квалі-
фікаційні вимоги до яких передбача-
ють наявність повної вищої або вищої 
юридичної освіти (з урахуванням змін 
від 01 лютого 2017 р. на підставі при-
йняття Кабінетом Міністрів України 
постанови № 53 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 р. № 266» [7]). Саме 
тому чітке визначення в Законі Укра-
їни «Про прокуратуру» переліку спеці-
альностей, які можуть бути підставою 
для наявності у особи, що претендує 
на посаду прокурора вищої юридич-
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ної освіти, унеможливить виникнення 
додаткових проблемних запитань 
під час добору на посаду прокурора 
та поставить усіх кандидатів у рівне 
становище. 

Щодо стажу роботи в галузі права, 
офіційно на рівні спеціального Закону 
визначено, що це «стаж роботи особи 
за спеціальністю після здобуття нею 
вищої юридичної освіти за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 
або магістра». Таке досить «загальне» 
визначення ускладнює розуміння сут-
ності вказаного поняття та створює 
додаткові підстави для оскарження 
рішень під час вирішення питання про 
допуск у доборі на посаду прокурора. 

В якості позитивного прикладу слід 
звернути увагу на Порядок допуску 
до складення кваліфікаційного іспиту, 
порядку складення кваліфікаційного 
іспиту та методики оцінювання резуль-
татів складення кваліфікаційного іспиту 
для набуття права на заняття адвокат-
ською діяльністю в Україні, затвердже-
ний рішенням Ради адвокатів України 
від 17 грудня 2013 р. № 270 (зі змінами, 
внесеними Рішеннями Ради адвокатів 
України від 26 червня 2019 р. № 72), де 
зазначено, що до стажу роботи в галузі 
права слід зараховувати роботу на 
певних посадах і встановлено вичерп-
ний перелік таких посад. Закріплення 
аналогічного переліку серед вимог до 
стажу у галузі права для кандидатів на 
посаду прокурора значно би спростило 
процедуру подання документів для уча-
сті в доборі, зробило би таку процедуру 
більш прозорою та зменшило би під-
стави для можливих оскаржень. 

Окремо варто звернути увагу, що 
у вимогах до кандидатів на посаду про-
курора зазначено, що «не може бути 
призначена на посаду прокурора особа, 
яка … має захворювання, що перешкод-
жає виконанню обов’язків прокурора». 
Законодавством не передбачено, які 
саме захворювання можуть перешкод-
жати виконанню обов’язків прокурора 
(із акцентом саме на такий різновид 
професійної діяльності, а не будь-який 
інший). Таке нормативне формулю-

вання вимагає наявності спеціального 
Переліку захворювань, що перешкод-
жають виконанню обов’язків проку-
рора, який повинен бути розроблений 
та затверджений спільно з Міністер-
ством охорони здоров’я України. 

Також, ураховуючи, що серед норма-
тивних вимог до кандидатів на посаду 
прокурора відсутні вимоги щодо «проку-
рорського стажу», тобто перебування на 
посадах в органах прокуратури, в яко-
сті пропозиції слід внести можливість 
запровадження «інституту наставни-
цтва» за прикладом позитивного досвіду 
організації роботи прокуратури в Данії. 
Такий інститут передбачає обов’язкове 
закріплення за прокурорами, які вперше 
призначаються на посаду наставни-
ків з числа досвідчених прокурорів 
(за винятком керівників), які протягом 
трьох років надають практичну допомогу 
в освоєнні професії прокурора, приді-
ляють увагу формуванню і розвитку 
морально-етичних принципів. Це пози-
тивно відобразиться на посиленні рівня 
особистих і ділових якостей вперше при-
значених прокурорів. 

3. Вирішення процедурних проблем, 
що виникають під час проведення атес-
тації прокурорів.

Атестація прокурорів наразі є досить 
актуальним питанням у реформаційних 
процедурах правоохоронної системи. 
Успішне проходження атестації дію-
чими прокурорами є підставою для при-
значення на посаду прокурора і обов’яз-
ковою умовою для продовження служби 
в органах прокуратури. Однак із вересня 
2019 року вже склалася певна практика 
проходження атестації прокурорами. 
Так, О.В. Баганець, коментуючи таку 
процедуру, висловив тези:

– «майже третина прокурорів ГПУ 
(197 осіб), які подали заяви, не про-
йшли перший етап переатестації – 
здачу тестів на предмет володіння про-
фесійними знаннями»;

– «із 1 088 прокурорів централь-
ного апарату ГПУ, які повинні були 
пройти так звану «переатестацію» на 
першому етапі, вже будуть звільнені 
з роботи 374 працівники, більшість із 
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яких є професійно підготовленими про-
курорами, здатними належним чином 
виконувати свої службові функції»;

– «виникають питання із приводу 
якості і фаховості підготовлених для 
перевірки професійних знань прокуро-
рів запитань у тестах, адже близько 
70% із них взагалі не стосуються без-
посередніх прокурорських функцій»;

– «виникають питання до рівня яко-
сті поставлених питань, тим більше 
відповідей на них саме для перевірки 
«професійної підготовки прокурорів», 
якщо до цього часу Генеральною про-
куратурою так і не було оприлюднено 
для суспільства даних про те, хто саме 
з незалежних та авторитетних фахівців 
перевіряв ці тести і який висновок із 
цього було зроблено на предмет їх при-
датності для таких цілей»;

– «уже заподіяла істотної шкоди 
як проведенню досудового розсліду-
вання по великій кількості вчинених 
злочинів, так і здійсненню правосуддя. 
Зокрема, за даними ЗМІ, у Верховному 
Суді через переатестацію прокуро-
рів були зняті з розгляду одразу 13 із 
32 справ, запланованих на 24 жовтня 
2019 р. Та й самі прокурори цього не 
приховують і стверджують, що у всіх 
органах прокуратури готуються або 
до тестів, або до звільнення з роботи, 
після чого багато з них збираються 
подавати позови до суду про понов-
лення на роботі» [8].

Також є прецеденти звільнення 
з посади прокурора через недотри-
мання формальних вимог під час про-
ходження атестації. Наприклад, для 
допуску до атестації потрібно було 
підписати заяву встановленого зразка. 
Цією типовою формою заяви визна-
чено, що прокурор, який її подає, 
повинен погодитись із тим, що під час 
проведення співбесіди та ухвалення 
рішення кадровою комісією може бра-
тися до уваги інформація, отримана від 
фізичних та юридичних осіб (в тому 
числі анонімно), яка не підлягає додат-
ковому офіційному підтвердженню. 
Заяви про переведення, які не відпові-
дають цим вимогам, не приймаються. 

Однак, на думку деяких прокурорів, 
така заява є неприпустимою і напи-
сали її у довільній формі. При цьому 
вони не заперечували проти додаткової 
перевірки професійної компетентності, 
професійної етики та доброчесності за 
наявності обґрунтованих підстав вва-
жати їх невідповідними необхідному 
рівню прокурора Офісу Генерального 
прокурора чи відповідній адміністра-
тивній посаді. За невідповідність форми 
заяви було звільнено четверо працівни-
ків Генеральної прокуратури [9]. Тобто 
невідповідність заяви встановленій 
формі не стала підставою для відмови 
у прийнятті документів або повернення 
їх для усунення недоліків, а стала під-
ставою для звільнення.

До того ж, слід зауважити, що 
Окружний адміністративний суд міста 
Києва відкрив провадження у справі за 
позовом до Генеральної прокуратури 
України щодо оскарження Порядку 
проходження прокурорами атестації 
[10]. Серед вимог позову – визнати 
протиправним та скасувати Наказ Гене-
рального прокурора України № 221 від 
03 жовтня 2019 р., яким було затвер-
джено вищезгаданий порядок. 

Зазначені положення свідчать про 
наявність проблем у механізмі прове-
дення атестації прокурорів. Зокрема, 
до таких слід віднести: якість і фахо-
вість підготовлених для перевірки 
професійних знань прокурорів запи-
тань у тестах, інформацію про їх роз-
робників; необхідність виконувати 
свої поточні обов’язки під час проход-
ження атестації (що впливає і на якість 
роботи і на якість результатів атеста-
ції); застосування формальних вимог 
(наприклад, невідповідність заяви 
встановленій формі) для прийняття 
рішення про неуспішне проходження 
атестації. Тому варто оприлюднити 
інформацію про розробників тестів для 
проходження атестації прокурорами, 
а для забезпечення гласності та відкри-
тості, посилення довіри до процедури 
під час проведення атестації доцільно 
запровадити онлайн-трансляцію співбе-
сід з кандидатами.
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Таким чином, у цілому позитивно 
оцінюючи адміністративно-правове 
регулювання кадрового забезпечення 
органів прокуратури України, варто 
виокремити низку проблем, які вини-
кають у цій сфері, та слід акцентувати 
увагу на необхідності вдосконалення 
окремих складових кадрового забезпе-
чення органів прокуратури. Напрями 
такого вдосконалення можна умовно 
поділити на три групи: 1) вдоскона-
лення офіційного термінологічного 
ряду задля усунення суб’єктивного 
тлумачення та понятійної плутанини, 
зокрема закріплення в Законі України 
«Про прокуратуру» окремих понять; 
2) удосконалення переліку вимог 
до кандидатів на посаду прокурора; 
3) вирішення процедурних проблем, що 
виникають під час проведення атестації 
прокурорів.

У статті з урахуванням реформ 
окремих елементів вітчизняної сис-
теми правоохоронних органів про-
ведено системний правовий аналіз 
положень чинного законодавства та 
зроблено спробу пошуку шляхів удо-
сконалення адміністративно-пра-
вових засад кадрового забезпечення 
органів прокуратури України. Дове-
дено безпосередній взаємозв’язок між 
якістю кадрового забезпечення та 
належним рівнем виконання завдань 
прокуратури. Звернуто увагу на те, 
що актуальність і необхідність удо-
сконалення адміністративно-пра-
вових засад кадрового забезпечення 
органів прокуратури визначається 
сучасними викликами, що сформо-
вані реформаційними процесами у 
суспільстві, політиці, правовій сис-
темі, ставленні до діяльності пра-
воохоронних органів як пересічних 
осіб, так і міжнародних організа-
цій. В якості мети роботи визна-
чено пошук шляхів удосконаленням 
адміністративно-правових засад 
кадрового забезпечення органів про-
куратури України з урахуванням від-
повідних нормативно-правових змін 
на підставі аналізу наявних науко-

вих, публіцистичних, нормативних 
джерел, правозастосовчої практики.

У статті в цілому позитивно 
оцінено адміністративно-правове 
регулювання кадрового забезпечення 
органів прокуратури України, про-
те виокремлено низку проблем, які 
виникають у цій сфері, та акценто-
вано увагу на необхідності вдоско-
налення окремих складових частин 
кадрового забезпечення органів 
прокуратури. Напрями такого вдо-
сконалення умовно поділено на три 
групи: 1) вдосконалення офіційного 
термінологічного ряду задля усу-
нення суб’єктивного тлумачення 
та понятійної плутанини, зокре-
ма закріплення у Законі України 
«Про прокуратуру» окремих понять; 
2) вдосконалення переліку вимог до 
кандидатів на посаду прокурора; 
3) вирішення процедурних проблем, 
що виникають під час проведення 
атестації прокурорів. Наведені кон-
кретні пропозиції щодо вдосконален-
ня адміністративно-правових засад 
кадрового забезпечення органів про-
куратури України.

Ключові слова: прокурор, про-
куратура, кадри, кадрове забезпечення, 
вимоги до кандидатів.

Babinska A. Ways to improve 
administrative and legal basis 
of human provision of bodies 
of the prosecutor’s office of Ukraine

The study used the reform that was 
used in all domestic law enforcement 
systems that carried out systematic 
legal analysis, and analyzed the 
results of the study, which are verified 
through audits carried out by the 
administrative and legal framework of 
the personnel space of the prosecutor’s 
office of Ukraine. It has been proved 
to influence one another, among which 
there is a personnel opening and the 
equal identification of the tasks of the 
prosecutor’s office. Please note that 
it is up-to-date and credible that the 
administrative and legal principles of 
the personnel protection of the public 
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prosecutor’s office have been introduced, 
which were made by modern calls, 
which are systematized by the reform 
processes in the society, which consider 
Orthodox, consider it necessary 
for human rights organizations as 
translations, and international services. 
Only search employees are employed 
in their work, who have fulfilled the 
administrative and legal principles of 
personnel protection of the population 
of the Prosecutor’s Office of Ukraine 
at the expense of such legislative 
and legal states that exist in modern 
scientific, journalistic, topical sources, 
law enforcers.

Leaving this positive assessment 
of the administrative and legal 
regulation of the personnel protection 
of the Prosecutor’s Office of Ukraine, 
however, the null problem has been 
singled out, provided that information 
on the necessity of entering the office 
of the Prosecutor’s Office personnel 
within the personnel space is required. 
The tense that is introduced by the 
conditions is divided into three 
groups: 1) improvement of the official 
terminological series in order to 
eliminate the subject of successful 
examination and understanding of 
the confusion recorded in the law of 
Ukraine “On the Prosecutor’s Office” 
and to understand; 2) improving the 
review of the desired candidate for the 
position of prosecutor; 3) the decision 
on the problems, which are carried out 
during the attestation of the prosecutors. 
The concrete proposals on improvement 
of administrative and legal bases of 
personnel protection of the prosecutor’s 
office of Ukraine are given.

Key words: prosecutor, prosecutor’s 
office, personnel, staffing, requirements 
for candidates.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВЛАДНИХ СТРУКТУР  
У ПИТАННЯХ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

У ДИТЯЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Запобігання правопорушенням 
серед неповнолітніх є найважливішим 
аспектом запобігання злочинності зага-
лом у суспільстві, тому розроблення 
та запровадження дієвих заходів у цьому 
напрямі з боку держави є невід’ємною 
частиною соціальної політики України.

Більшість науковців поняття «запо-
бігання», «протидія» та «профілактика» 
вважають синонімами. Такий підхід 
має сенс, тому що в етимологічному 
форматі вищезазначені поняття мають 
загальну основу, а виявлення деякими 
авторами різниці між ними є надума-
ним і необґрунтованим. 

У широкому розумінні профілак-
тика – це недопущення правопорушень 
загалом, тобто утримання окремих 
членів суспільства від противоправних 
проступків, діяльність щодо недопу-
щення порушень норм права членами 
суспільства. У вузькому значенні під 
профілактикою розуміється діяль-
ність, по-перше, з виявлення й усу-
нення причин конкретних правопору-
шень, а також умов, що сприяють їх 
учиненню; по-друге, з виявлення кон-
кретних осіб, схильних до вчинення 
правопорушень, і проведення з ними 
необхідної роботи [1, с. 118].

У сфері профілактики правопо-
рушень вели дослідження такі нау-
ковці: О.М. Бандурка, В.К. Колпаков, 
В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, В.Л. Ортин-
ський, С.В. Ківалов, Д.М. Бахрах, 
Г.А. Аванесов, А.П. Закалюк, А.Т. Ком-
зюк, проте наукові розробки у сфері 
ювенальної превенції майже відсутні. 

Зазначені автори найчастіше приділяли 
увагу аналізу самої системи профілак-
тики правопорушень, а дієвим елемен-
том профілактики визначали запро-
вадження системи адміністративного 
примусу. 

Наприклад, Ю.П. Битяк характе-
ризує адміністративний примус як 
систему засобів психологічного або 
фізичного впливу на свідомість і пове-
дінку людей з метою досягнення чіткого 
виконання встановлених обов’язків, 
розвитку суспільних відносин у межах 
закону, забезпечення правопорядку 
й законності [2, с. 164].

Професор А.Т. Комзюк у моногра-
фії «Заходи адміністративного примусу 
в правоохоронній діяльності міліції: 
поняття, види та організаційно-правові 
питання реалізації» наголошує, що адмі-
ністративне стягнення, яке є одним зі 
складників адміністративного примусу, 
є заходом відповідальності, правовим 
наслідком адміністративного правопо-
рушення. Воно застосовується з метою 
виховання особи, яка вчинила адмі-
ністративне правопорушення, у дусі 
додержання законів, поваги до правил 
співжиття, а також запобігання вчи-
ненню нових правопорушень як самим 
правопорушником, так й іншими осо-
бами [3, с. 225]. 

О.І. Остапенко зазначає, що адмі-
ністративно-правове запобігання 
неможливе без застосування адміні-
стративної відповідальності й пока-
рання. Зміст такого запобігання поля-
гає в позбавленні або обмеженні 

© В. Дудченко, 2020
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фізичної можливості вчинити делікт; 
у вихованні та виправленні за допомо-
гою покарання; у недопущенні більш 
небезпечних і шкідливих дій (злочи-
нів) способом установлення відпові-
дальності за дії, які створюють умови 
для їх учинення; в усуненні деяких 
факторів, що негативно впливають на 
громадян [4, с. 241]. 

Але такий підхід у питаннях запо-
бігання правопорушенням серед непо-
внолітніх не здатен зменшити кількість 
правопорушень.

Найбільш перспективний шлях 
щодо вирішення проблеми злочинності 
в дитячому середовищі – ведення про-
філактичних заходів. На перший план 
у системі протидії порушень серед 
неповнолітніх виступає система саме 
ранньої профілактики, що спрямована 
на дітей раннього шкільного й навіть 
дошкільного віку. По суті, раннє втру-
чання «не тільки рятує життя від 
утрати часу», а й запобігає дорослій 
кримінальній кар’єрі та зменшує ймо-
вірність того, що молоді стануть сер-
йозними й жорстокими злочинцями. 
Це, у свою чергу, зменшує тягар зло-
чинів на суспільстві та заощаджує 
платникам податків мільярди доларів 
США [5, с. 186].

Під профілактикою правопорушень 
у дитячому середовищі варто розуміти 
систему соціальних, правових, педа-
гогічних та інших заходів, спрямова-
них на виявлення й усунення причин 
та умов, що сприяють здійсненню 
злочинів і правопорушень неповноліт-
німи. Дослідження Державного інсти-
туту публічної політики у Вашинг-
тоні (WSIPP) 2001 року показали, що 
загальні переваги ефективних програм 
профілактики є більш значущими, ніж 
витрати на них. Більш детальні дослі-
дження 2015 року WSIPP довели це, 
ураховуючи, що надійні програми 
запобігання правопорушенню можуть 
заощадити платників податків від семи 
до десяти доларів США за кожен вкла-
дений долар насамперед за рахунок 
скорочення суми, витраченої на поз-
бавлення волі [6].

На законодавчому рівні в незалежній 
Україні поняття профілактики право-
порушень серед неповнолітніх уперше 
визначено в січні 1995 року в Законі 
України «Про органи і служби у спра-
вах дітей та спеціальні установи для 
дітей». У статті 3 зазначалося, що «під 
профілактикою правопорушень серед 
дітей слід розуміти діяльність органів 
і служб у справах дітей, спеціальних 
установ для дітей, спрямовану на вияв-
лення та усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню дітьми правопо-
рушень, а також позитивний вплив на 
поведінку окремих дітей на території 
України, в її окремому регіоні, в сім’ї, 
на підприємстві, в установі чи органі-
зації незалежно від форм власності, за 
місцем проживання» [7].

У міжнародному форматі комплекс 
заходів, що спрямовані на запобігання 
можливому правопорушенню, найчас-
тіше визначається як превенція (англ. 
prevention). Стратегічна мета превен-
ції – недопущення злочинного задуму 
трансформуватися в злочинну дію. 

Правова наука виділяє такі види 
превенції: 

– загальна превенція – запобігання 
скоєнню правопорушень, тобто інфор-
мування суспільства, що за будь-яким 
протиправним діянням настає пока-
рання; 

– приватна превенція – профілак-
тика (запобігання) учинення нових 
кримінальних порушень особами, які 
вже скоювали злочини, тобто приватна 
превенція спрямована на запобігання 
рецидиву злочину [8, с. 413]. 

Основоположні превентивні прин-
ципи викладені в настанові United 
Nations Guidelines for the Prevention 
of Juvenile Delinquency (The Riyadh 
Guidelines) (Керівні принципи запо-
бігання злочинності серед неповно-
літніх Організації Об’єднаних Націй 
(Ер-Ріядські керівні принципи)), що 
прийняті й проголошені Резолюцією 
45/112 Генеральної Асамблеї ООН від 
14 грудня 1990 року.

Одним із загальних превентивних 
напрямів у цьому документі зазначена 
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«тісна співпраця між національними, 
державними, провінційними та місце-
вими органами управління за участю 
приватного сектора, представників гро-
мади, а також установ, що займаються 
питаннями праці, догляду за дітьми, 
освіти, соціальними питаннями, право-
застосовних і судових установ у при-
йнятті спільних заходів щодо запобі-
гання злочинності серед неповнолітніх 
і молоді» [9].

В Україні керівну роль у проведенні 
профілактичної роботи щодо запобі-
гання правопорушенням у дитячому 
середовищі відіграють владні струк-
тури та громадські організації.

Органи виконавчої влади й місце-
вого самоврядування, громадські орга-
нізації, трудові колективи розробляють 
і здійснюють заходи, спрямовані на 
запобігання адміністративним правопо-
рушенням, виявлення й усунення при-
чин та умов, що сприяють їх учиненню, 
на виховання громадян у дусі високої 
свідомості й дисципліни, суворого 
додержання законів України [10 с. 17]. 
Загальну мету діяльності владних орга-
нів доцільно визначити так: управління 
державним і місцевим економічним, 
соціальним, культурним надбанням 
і здійснення нагляду та контролю за 
реалізацією законодавства на відповід-
них рівнях.

На регіональному й місцевому рів-
нях питаннями профілактики право-
порушень серед неповнолітніх, запобі-
гання випадкам сімейного насильства, 
роботи з дітьми, які залишилися без 
батьківського піклування, займаються 
підрозділи ювенальної превенції Наці-
ональної поліції України та відповідні 
структурні підрозділи обласних дер-
жавних адміністрацій, міських рад.

Протягом багатьох років у країні 
діяла традиційна модель роботи орга-
нів внутрішніх справ, що передбачала 
саме реагування на правопорушення, 
що вже сталися, а не на обставини, 
через які ці порушення виникають. Для 
покращення ситуації, крім стабілізації 
економічної та соціальної сфер, дер-
жава має провести трансформацію чин-

ної системи роботи з неповнолітніми 
в більш прогресивну, що буде спрямо-
вана не на покарання, а на виховання 
та профілактику злочинності серед 
неповнолітніх. У сучасних умовах 
основними напрямами роботи ювеналь-
ної превенції є профілактика правопо-
рушень серед неповнолітніх, запобі-
гання випадкам сімейного насильства, 
робота з дітьми, які залишилися без 
батьківського піклування, розшук дітей 
(у межах повноважень).

Функції та завдання підрозділів юве-
нальної превенції визначені в Інструк-
ції з організації роботи підрозділів 
ювенальної превенції Національної 
поліції України, що затверджена Нака-
зом Міністерства внутрішніх справ від 
19 грудня 2017 року № 1044.

Служби у справах дітей як обласних 
(міських) державних адміністрацій, так 
і міських рад свою діяльність здійсню-
ють на підставі положень, що розро-
блені відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження 
типових положень про службу у спра-
вах дітей» від 30 серпня 2007 року 
№ 1068.

Служби у справах дітей міських рад 
та обласних державних адміністрацій 
утворюються міською радою та головою 
обласної державної адміністрації відпо-
відно, а їхня діяльність здійснюється на 
підставі чинного законодавства й влас-
них Положень. Служба у справах дітей 
обласної державної адміністрації під-
звітна та підконтрольна голові облас-
ної державної адміністрації (у деяких 
областях, наприклад, Харківській, 
Київській – Міністерству соціальної 
політики України), а Служба у справах 
дітей міської ради підзвітна й підкон-
трольна міській раді, а підпорядкована 
виконавчому комітету міської ради 
та міському голові. 

Основним завданням цих структур-
них підрозділів є реалізація на терито-
рії міста/району/області державної 
політики з питань соціального захисту 
дітей, запобігання дитячій бездоглядно-
сті й безпритульності, учиненню дітьми 
правопорушень.
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У 2016 році в Україні стартувала 
державна програма щодо профілак-
тики правопорушень у шкільному 
середовищі «Шкільний офіцер полі-
ції». Основна мета проекту – співро-
бітництво загальноосвітніх навчальних 
закладів і патрульної поліції. 

Проте, окрім позитивних результа-
тів, сьогодні ми маємо також і нега-
тивні тенденції. Наприклад, недостатня 
кількість працівників підрозділу юве-
нальної превенції, їх значне переван-
таження та виконання оперативно-роз-
шукових заходів не дають можливості 
на належному рівні проводити профі-
лактичну роботу.

Крім того, на державному рівні від-
сутні програми з профілактики право-
порушень серед дітей, а ті, що затвер-
джені раніше мали, формальний підхід. 
Наприклад, Концепція реалізації дер-
жавної політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 2015 року, 
що затверджена Розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 30 листопада 
2011 року № 1209-р, Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження 
Комплексної програми профілактики 
правопорушень на 2007–2009 роки» від 
20 грудня 2006 року № 1767. Фінан-
сування заходів щодо роботи з дітьми 
в останній програмі передбачено лише 
у сумі 50 млн. гривень на «розширення 
мережі центрів медико-соціальної реабі-
літації для неповнолітніх, молодіжних 
центрів…». Кошти на проведення «про-
філактичних рейдів …, спрямованих на 
соціальний та правовий захист дітей, 
запобігання їх бездоглядності та без-
притульності, профілактику правопо-
рушень, влаштування безпритульних 
і бездоглядних дітей до закладів соціаль-
ного захисту, вжиття заходів впливу на 
дітей, які вживають спиртні напої, нар-
котичні засоби або психотропні речо-
вини» не передбачені.

Виходячи з вищевикладеного, 
ми бачимо, що сьогодні запроваджу-
ються відповідні заходи щодо про-
філактики правопорушень серед 
неповнолітніх, проте цієї роботи недо-
статньо. В Україні постає нагальна 

потреба у створенні ефективної моделі 
профілактики правопорушень серед 
неповнолітніх. Один із таких шляхів – 
це використання рекомендацій і пере-
дового досвіду розвинутих країн. Най-
поширенішою формою роботи в цьому 
напрямі в зарубіжних країнах є запро-
вадження дієвих державних програм, 
починаючи з програм раннього втру-
чання й закінчуючи різноплановим 
розвитком підлітків.

Ефективна програма профілактики 
злочинності серед неповнолітніх є пер-
шим і найважливішим кроком, який 
необхідно вжити, щоб досягти змен-
шення випадків правопорушень непо-
внолітніми.

Високий показник саме дитячої 
злочинності свідчить про недоско-
налість системи профілактичної 
роботи з боку держави, відсутність 
соціальних програм, неналежне вихо-
вання та насильство в родинах. 
Тому запобігання правопорушенням 
серед неповнолітніх є найважливі-
шим аспектом запобігання злочин-
ності загалом у суспільстві.

Варто зазначити необхідність 
і важливість здійснення державою 
прогресивної політики запобігання 
злочинності серед неповнолітніх. 
Один із перспективних шляхів – це 
розроблення та запровадження діє-
вих програм і проектів, що спрямо-
вані не на вивчення статистичних 
показників, а на практичні дії. У 
статті розкрито сутність понят-
тя «профілактика» та визначено 
владні структури (органи виконав-
чої влади, місцевого самоврядування 
та ювенальної превенції Національ-
ної поліції), що відіграють керів-
ну роль у проведенні профілактич-
ної роботи в дитячому середовищі. 
Також викладено позитивні та 
негативні результати діяльності 
владних структур за останні роки 
й обґрунтовано недоцільність запро-
вадження в дитячому середовищі 
форми адміністративно-правового 
запобігання із застосуванням адмі-
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ністративної відповідальності й 
покарання. Захист прав та інтере-
сів дітей – один із основних напря-
мів державної політики України. 

Діти – найбільш вразлива кате-
горія громадян, які внаслідок спе-
цифічного психоемоційного стану 
потребують особливого підходу. У 
зв’язку з цим ми бачимо необхідність 
у зміні профілактичної моделі, що 
діяла до недавнього часу, основний 
принцип якої – саме реагування на 
правопорушення, що вже сталися, а 
не на обставини, через які ці пору-
шення виникають. Із цього приводу 
стає нагальна потреба у викорис-
танні зарубіжного досвіду в профі-
лактичній роботі з неповнолітніми, 
де робота спрямована на «раннє 
дитяче втручання». Система ран-
ньої дитячої профілактики правопо-
рушень спрямована на дітей ранньо-
го шкільного та навіть дошкільного 
віку, що здійснюється на постійні 
основі із залученням спеціалістів 
різних сфер: психологів, педагогів, 
медичних працівників, представни-
ків ювенальної поліції. Такі програ-
ми допомагають зміцнити родини, 
запобігти безнаглядності й жорсто-
кому ставленню до дітей, а також 
сприяють різноплановому розвитку 
неповнолітніх і надають практичні 
рекомендації батькам щодо вихован-
ня їхніх дітей. По суті, раннє втру-
чання «не тільки рятує життя від 
утрати часу», а й запобігає дорос-
лій кримінальній кар’єрі та зменшує 
ймовірність того, що молоді люди 
стануть серйозними й жорстокими 
злочинцями.

Ключові слова: ювенальна пре-
венція, владні структури, неповнолітні, 
програми.

Dudchenko V. The activities 
of authority structures on 
the prevention of law violations 
among children

The high rate of child crime itself 
indicates the imperfection of the 
system of preventive work by the state, 

the lack of social programs, inadequate 
education and violence in families. 
Therefore, prevention of juvenile 
delinquency is a crucial aspect of crime 
prevention in society at large.

It is necessary to emphasize 
the necessity and importance of 
implementation by the state of a 
progressive policy of crime prevention 
among minors. One promising way is 
to develop and implement actionable 
programs and projects that are not aimed 
at examining statistical indicators 
but at practical actions. The article 
describes the essence of the concept of 
“prevention” and identifies the power 
structures (executive authorities, 
local self-government and juvenile 
prevention of the National Police), 
which play a leading role in preventive 
work in the child environment. The 
article also outlines the positive and 
negative results of the activities of the 
authorities over the past years and the 
inappropriateness of introducing forms 
of administrative and legal warning 
in the child's environment with the use 
of administrative responsibility and 
punishment. Protection of the rights 
and interests of children is one of the 
main directions of the state policy 
of Ukraine. Children are the most 
vulnerable category of citizens who, 
due to a specific psycho-emotional 
state, need a special approach. 
Therefore, we see a need for a change 
in the preventive model that has been in 
place until recently, the basic principle 
of which was to respond to the offenses 
that have already occurred and not to 
the circumstances of the violations. In 
this regard, there is an urgent need to 
use foreign experience in the prevention 
of work with minors, where the work is 
aimed at “early childhood intervention”. 
The system of early childhood prevention 
of offenses is aimed at children of early 
school and even preschool age, which 
is carried out on a permanent basis 
with the involvement of specialists in 
various fields: psychologists, educators, 
medical professionals, representatives 
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of juvenile police. Such programs help 
to strengthen families, prevent child 
neglect and abuse, and promote the 
diverse development of minors and 
provide practical guidance to parents 
on the upbringing of their children. In 
fact, early intervention “not only saves 
lives from wasted time” but also prevents 
the emergence of adult criminal careers 
and reduces the likelihood that young 
people will become serious and violent 
offenders.

Key words: juvenile prevention, 
power structures, minors, programs.
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Зважаючи на динаміку проведення 
в Україні судової реформи, ключовою 
ланкою якої є підвищення ефектив-
ності правозастосовної діяльності орга-
нів судової влади, теоретико-правовий 
аналіз деформації професійної право-
свідомості судді під різними кутами 
зору з одночасним дослідженням взає-
мопов’язаних об’єктивно-суб’єктивних 
чинників виявляється сьогодні вкрай 
корисним і важливим завданням. Осо-
бливо це актуально для науки теорії 
права, адже у загальнотеоретичному 
розумінні деформація професійної пра-
восвідомості судді віддзеркалює сут-
ність психологічного, соціологічного 
та юридичного осмислення змісту 
цього феномену.

Крім цього, теоретико-правове піз-
нання зазначених питань є якісною пере-
думовою трансформації наявних дослі-
джень у практичну площину, особливо 
враховуючи той аргумент, що подолання 
деформації професійної правосвідомості 
судді є безумовним фактором підви-
щення ефективності правозастосовної 
діяльності органів судової влади.

Актуальність розгляду правосвідо-
мості судді в межах заявленої теми 
зумовлена теоретичною та практичною 
значимістю проблемних питань, пов’я-
заних із пошуком шляхів підвищення 
ефективності правозастосовної діяльно-
сті, у т. ч. питань розробки дієвих меха-
нізмів щодо попередження деформації 
професійної правосвідомості у судді як 
одного з показових суб’єктів правоза-
стосування.

Питання професійної правосві-
домості судді неодноразово ставали 
предметом наукового аналізу багатьох 
дослідників, які представляють різні 
галузі права. Означене явище розгля-
далося з різних позицій такими зару-
біжними та вітчизняними авторами, як 
С. Алексєєв, І. Воронова, О. Ганзенко, 
Л. Герасін, В. Головченко, Ю. Гроше-
вий, С. Гусарєв, В. Дудченко, Д. Єрмо-
ленко, Ю. Калиновський, Е. Клімов, 
М. Козюбра, А. Колодій, В. Коцкулич, 
Л. Макаренко, С. Максимов, О. Менюк, 
І. Митрофанов, В. Мухін, Л. Наливайко, 
Н. Оніщенко, І. Осика, М. Панов, І. Пан-
чук, І. Поляков, О. Петришин, П. Рабі-
нович, О. Свіда, О. Тодика, Ю. Тодика, 
М. Требін, С. Хопта, М. Цвік, М. Цим-
балюк, Ю. Шемшученко та ін.

Мета статті – виявити й охаракте-
ризувати сучасні напрями подолання 
деформації професійної правосвідомо-
сті суддів як засобу забезпечення ефек-
тивності судового правозастосування.

При дослідженні такого явища, як 
деформація професійної правосвідомо-
сті суддів, визначенні шляхів її подо-
лання для підвищення ефективності 
правозастосовної діяльності органів 
судової влади слід виходити з того, що 
у процесі становлення та відтворення 
професійної правосвідомості визна-
чальну роль відіграє суб’єктивний чин-
ник. Як справедливо зазначає О. Свіда, 
сила та незалежність судової системи, 
а також висока якість та ефективність 
правосуддя значною мірою залежать від 
індивідуальності судді, його світогляду, 
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почуття справедливості, юридичної під-
готовки, професіоналізму й етичних 
якостей [1]. Однак важливо розуміти, 
що формування суб’єктивного став-
лення до виконання суддею своїх про-
фесійних зобов’язань залежить і від 
зовнішніх факторів, і такий взаємо-
зв’язок також має бути врахований 
у дослідженнях означеної проблеми. 
Складна суспільно-політична ситуація, 
що склалася сьогодні в Україні, сприяє 
викривленню професійної свідомості 
суддів. Започаткована судова реформа 
відбувається на тлі збільшення кілько-
сті внутрішніх і зовнішніх загроз для 
розвитку українського суспільства, 
держави й особистості. За цих умов 
виникає необхідність у пошуку більш 
дієвих комплексних засобів для подо-
лання деформації професійної правосві-
домості суддів з урахуванням зовнішніх 
умов проведення судової реформи.

Суб’єктивні чинники у механізмі 
формування професійної правосвідо-
мості судді, їхній вплив на правозасто-
совну діяльність органів судової влади – 
ключові питання у визначенні шляхів 
подолання проблеми деформації про-
фесійної правосвідомості. Неправильна 
(помилкова) оцінка нормативних при-
писів, внаслідок чого виробляється спо-
творене внутрішнє ставлення до них, 
що втілюється у певних поведінкових 
реакціях і рішеннях, є наслідком збою 
системи суб’єктивного сприйняття 
судового процесу. Цікавою з цього при-
воду є позиція І. Полякова, який суб’єк-
тивними причинами судових помилок 
відзначає інтелектуально-вольові вади 
суддів [2, с. 359]. Якщо більш детально 
звернутися до цього визначення, то, 
ймовірно, має йтися про незнання, 
нерозуміння або ігнорування суддями 
чинного міжнародного та національ-
ного законодавства, роз’яснень, які міс-
тяться в постановах і рішеннях Верхов-
ного Суду (Пленуму ВС); у недоліках 
професійної підготовки суддів; їх пряму 
чи опосередковану зацікавленість, сим-
патію та антипатію, політичні та релі-
гійні погляди, недостатній культурний 
та освітній рівні; втрату почуття спра-

ведливості; прихильність до будь-яких 
місцевих традицій, поглядів тощо. Ціл-
ком очевидно, що перераховані чин-
ники судових помилок є причиною 
можливого спотворення професійної 
правосвідомості суддів. Однак немає 
впевненості у тому, що через зазначені 
чинники суддя як суб’єкт правозасто-
сування перестає сприймати й усві-
домлювати сенс правових приписів, 
а також втрачає здатність правильно 
їх застосовувати. У цьому разі профе-
сійна правосвідомість сформована, але 
спотворюється під впливом суб’єктив-
них і об’єктивних факторів, які вплива-
ють на прийняття рішення.

Суттєвим у механізмі формування 
професійної правосвідомості судді 
є визначення шляхів подолання її 
деформації як умова підвищення ефек-
тивності правозастосовної діяльності 
органів судової влади. Йдеться про 
вплив на зовнішні та внутрішні фак-
тори, що впливають на зміну профе-
сійної правосвідомості. Оперативний 
вплив на прояви деформації професій-
ної правосвідомості суддів, зумовленої 
дією зовнішніх і внутрішніх факторів, 
необхідний для підвищення рівня пра-
возастосовної діяльності. Немає сум-
ніву, що ефективність правозастосов-
ної діяльності як різновиду юридичної 
діяльності зумовлена сформованістю 
позитивної професійної правосвідомо-
сті суб’єктів. Деформованість профе-
сійної правосвідомості судді (відсут-
ність знань і навичок, стереотипне 
мислення, нігілістичне ставлення до 
права, недостатній рівень культури, 
професійне вигорання) є головною 
причиною протиправної або помилко-
вої правозастосовної діяльності, появи 
перманентних юридичних конфліктів, 
створення негативного іміджу всієї 
судової гілки влади.

Наявність і відтворення професій-
ної правосвідомості суддів породжує 
позитивну правозастосовну діяльність, 
яка містить дії (операції, послідовність 
дій, бездіяльність), що оцінюються сус-
пільством як правильні, спрямовані на 
досягнення соціально корисного резуль-
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тату для особистості. Якщо професійна 
правосвідомість суддів має ознаки 
деформації, діяльність із застосування 
права трансформується у протиправну, 
тобто правозастосування не дає необ-
хідного ефекту за об’єктивними причи-
нами, коли зовнішні фактори формують 
такий стан, або суб’єктивними причи-
нами, коли суб’єкти спочатку мають 
особистий інтерес, діють за наміром 
або з необережності. Правомірна, без-
помилкова правозастосовна діяльність 
судді характеризується підвищеною 
соціальною значимістю, використанням 
правових засобів в інтересах суспіль-
ства й особистості для вирішення юри-
дичної ситуації. Головним фактором 
помилкової правозастосовної діяльно-
сті є деформація раціонально-ідеологіч-
них компонентів професійної правосві-
домості, що має вираз у нестачі у судді 
знань у сфері права, правил викори-
стання строгих процедурних форм, 
небажання або нездатності розуміти 
значення правових актів, спеціальних 
термінів. Із цього випливає, що одним 
із дієвих шляхів подолання деформації 
професійної правосвідомості суддів як 
умови підвищення ефективності право-
застосовної діяльності органів судової 
влади є якісне навчання суддів, підви-
щення їхньої кваліфікації у спеціальних 
закладах освіти.

У професійній правосвідомості судді 
домінують раціональні компоненти, 
засновані на спеціалізованих знаннях 
про правові норми та принципи, уяв-
леннях про механізм правового регу-
лювання загалом. Всі ці знання судді 
отримують на початковому етапі фор-
мування правосвідомості – навчанні 
у закладах освіти. Зазвичай на почат-
ковій стадії формування професій-
ної правосвідомості майбутній суддя 
отримує ідеальні знання про право 
та механізми його застосування. Після 
навчання кожен із них має уявлення 
про принципи законності, гласності, 
рівності всіх перед законом та інші 
максими, важливі для правозастосу-
вання. Однак у процесі роботи судді як 
суб’єкти професійної правосвідомості 

можуть отримувати неправові знання: 
про відсутність механізмів реалізації 
окремих норм права, реальну можли-
вість ігнорування деяких обов’язків, 
варіанти уникнення відповідальності. 
Наявність неправових знань, каналів їх 
проникнення в роботу суддів свідчить 
про вади самої системи підготовки суд-
дівських кадрів, деформованість раці-
ональних (пізнавальних) компонентів 
професійної правосвідомості тих, хто 
здійснює навчання, та відбір на посаду 
судді. Все це може за певних умов бути 
причиною протиправної або помилко-
вої правозастосовної діяльності судді, 
коли у нього виробляється негативна 
орієнтація у сфері права.

Правильне застосування отриманих 
знань є вагомим запобіжником появи 
та прояву ознак деформації професій-
ної правосвідомості суддів у процесі 
правозастосовної діяльності органів 
судової влади. Наявність у правоза-
стосовній діяльності судових помилок 
є наслідком спотворення професійної 
правосвідомості суддів. Однак суддя 
як суб’єкт правозастосування не пере-
стає сприймати й усвідомлювати сенс 
правових приписів, не втрачає здат-
ність правильно їх застосовувати, адже 
володіє достатніми знаннями для цього 
(що підтверджується кваліфікаційними 
іспитами для кандидатів на цю посаду). 
У цьому разі професійна правосвідо-
мість сформована, але спотворюється 
під впливом зовнішніх і внутрішніх 
факторів, які і впливають на прийняття 
рішення. Тож найбільш важливим 
завданням виявляється оперативне 
виправлення дефектів професійної пра-
восвідомості судді, а для цього потрібні 
більш глибокі знання, зокрема про 
структуру професійної правосвідомості.

Розглядаючи питання подолання 
деформації професійної правосвідомо-
сті суддів у процесі правозастосовної 
діяльності органів судової влади, слід 
мати на увазі, що сутність правосві-
домості не зводиться тільки до форми 
свідомості. На думку П. Зеленкова, 
воно включає в себе як знання, так 
і психологічну налаштованість, цін-
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ності, установки, тобто все те, що 
і становить у своїй єдності складну 
систему «людина» [3, с. 223]. Врахову-
ючи вагомість суб’єктивного фактору 
у правозастосовній діяльності, одним 
із дієвих кроків на шляху подолання 
деформації професійної правосвідо-
мості суддів у процесі правозастосов-
ної діяльності органів судової системи 
є розвиток психологічного елементу 
професійної правосвідомості судді, що 
виражається у визначенні психоло-
гічного стану судді (кандидата на цю 
посаду), а також якісної психологічної 
підтримки вже діючих суддів.

Досліджуючи питання впровадження 
психологічної підтримки у судову 
систему, О. Свіда пропонує реалізову-
вати цей процес шляхом: а) комплексної 
психологічної оцінки осіб, які бажають 
стати суддями; б) виділення приміщень 
у будинках для спеціальних приміщень 
психологічного розвантаження [1]. 
Дійсно, в розвинених західних країнах 
успішна робота судової влади значною 
мірою залежить від ефективної системи 
психологічної підтримки.

Соціологічні елементи, котрі можуть 
спричинити деформацію професійної 
правосвідомості судді у процесі пра-
возастосовної діяльності, можна від-
нести до елементів зовнішнього про-
яву. Вплив соціуму може спричинити 
і деформацію соціально-психологічних 
елементів професійної правосвідомості 
(відсутність високих моральних яко-
стей, стереотипне мислення) судді, а це 
веде до формалізму, формування види-
мості здійснення юридичної діяльності. 
Правильно організована професійна 
правосвідомість судді виражається 
у почутті справедливості та законності, 
високих моральних принципах, а такі 
імперативи мають бути сприйняті усім 
українським суспільством.

Суспільна думка, правовий нігілізм, 
військово-політичний стан, у якому 
перебуває Україна, та інші об’єктивні 
чинники визначають стан психологіч-
них елементів правосвідомості судді. 
Переважання емоційної сфери над 
раціональною здатне приводити до 

необґрунтованих, помилкових рішень 
і висновків. Емоційні компоненти про-
фесійної правосвідомості проявляються 
у комунікативній діяльності судді, 
яка виражається у зборі необхідних 
доказів шляхом спілкування з учасни-
ками судового процесу. Неприйнятно 
виправдовувати порушення норм права 
посиланнями на доцільність, у цьому 
якраз проявляється деформованість 
психологічних елементів професійної 
правової свідомості судді, яка спричи-
няє недоліки та порушення у правоза-
стосовній діяльності.

Поліпшення соціальних умов в дер-
жаві та суспільстві стане вагомим стра-
тегічним чинником у подоланні дефор-
мації професійної правосвідомості 
суддів для підвищення ефективності 
правозастосовної діяльності органів 
судової влади. Сприятливе зовнішнє 
середовище здатне виправляти викри-
влення психічної та емоційної системи 
сприйняття суб’єктом права загалом. 
Правова свідомість дає можливість 
судді оцінювати чужі та власні дії 
з якісної і змістовної сторін у мораль-
них ціннісних категоріях, зіставляти 
аналізовані явища з еталоном, управ-
ляти поведінкою і комунікаціями. 
Однак, коли вимоги юридичних норм 
сприймаються виключно як зовнішні, 
сторонні і суддя ставиться до них бай-
дуже, формально або наявний негатив-
ний емоційний відгук, виникає загроза 
вчинення правопорушень, ігнорування 
юридичних обов’язків. Тому деформа-
ція професійної правосвідомості судді 
є не тільки внутрішньою проблемою 
судової гілки влади.

Важливим у визначенні шляхів 
подолання деформації професійної 
правосвідомості судді як умови підви-
щення ефективності правозастосов-
ної діяльності органів судової влади 
є юридичний елемент професійної пра-
восвідомості суддів, який формує їх 
правову позицію. Юридичний аспект 
правосвідомості суб’єкта правозасто-
совної діяльності включає в себе його 
правову позицію і виражається у пове-
дінковій формі в судовому процесі. 
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Так, Р. Ромашов, розглядаючи ети-
ко-юридичні аспекти правових позицій 
суб’єктів правотворчості, зазначає, що 
ці позиції є «стійкою етико-юридичною 
конструкцією, яка характеризує суб’єк-
тивне ставлення конкретної людини до 
права» [4, с. 434]. М. Власенко з цього 
приводу зазначає: «Правова позиція – 
це правові ідеї, засновані на правових 
мотивах юридичного рішення фактичної 
ситуації (не обов’язково тільки право-
застосовної). Найважливішою ознакою 
правових позицій, їх стрижнем є струк-
турованість змісту на основі об’єдную-
чої правової ідеї. В основі цієї тези така 
логіка: певні фактичні дані, які вияв-
ляють необхідність правового регулю-
вання, пропонується відрегулювати 
відповідно до будь-яких принципів» 
[5, с. 79–80]. Правова позиція суддів 
у процесі правозастосовної діяльності 
органів судової влади формується внас-
лідок дії професійної правосвідомості, 
є частиною такого явища й ефективним 
засобом у подоланні деформації про-
фесійної правосвідомості цієї категорії 
службовців. Професійні якості суддів 
передбачають високий рівень майстер-
ності та можливість гідно представляти 
свою правову позицію, але для такої 
здатності правову позицію треба вихо-
вувати, вміти втілювати її у словесних 
дискусіях і формулюваннях, не ховаю-
чись за спеціальну термінологію.

Багато соціально-психологічних еле-
ментів правосвідомості складається на 
підсвідомому рівні і визначає поведінку 
судді в ситуації застосування права. 
Аналогічним чином підсвідомо такі 
компоненти здатні негативно трансфор-
муватися незалежно від волі особи під 
впливом зовнішніх соціальних чинників. 
Важливим юридичним елементом про-
фесійної правосвідомості суддів, який 
здатен протистояти цьому, є правова 
інтуїція. Правова інтуїція характерна 
переважно для англосаксонського типу 
застосування права, коли вирішення 
конкретної ситуації залежить від яко-
сті самого суб’єкта правозастосування, 
насамперед це стосується суддів. Зага-
лом, вплив певного типу правової 

системи на механізм дії професійної 
правосвідомості судді у процесі засто-
сування ним норм права є перспектив-
ним напрямом наукових досліджень. 
Спробу звернутися до цього питання 
здійснив О. Биков, досліджуючи право-
свідомість як елемент правових систем 
на рівні монографічної праці [6]. На 
нашу думку, тенденція до поглинання 
національною правовою системою дея-
ких елементів англосаксонського типу 
правозастосування може позитивним 
чином вплинути на формування профе-
сійної правосвідомості судді, зокрема 
такого важливого елементу правосвідо-
мості, як правова інтуїція.

Синтез психологічних, соціологіч-
них і юридичних елементів професійної 
правосвідомості судді у процесі право-
застосовної діяльності органів судової 
влади формує культуру правосуддя. 
Можна припустити, що саме наявність 
культури правосуддя виступає універ-
сальним засобом подолання деформа-
ції професійної правосвідомості судді. 
Високий рівень правової культури 
представників судової системи є най-
важливішою характеристикою розвине-
ності судової гілки влади, неодмінною 
умовою якісної правозастосовної діяль-
ності її представників. У вітчизняній 
теоретичній і практичній юриспруденції 
поки не склалося достатнього і єдиного 
розуміння феномену «культура пра-
восуддя». Така ситуація здебільшого 
зумовлена складністю і змістовною різ-
номанітністю цього правового явища, 
його занадто абстрактним уявленням 
суб’єктами правозастосування.

Для держави в особі законодавців, 
усіх тих, хто відповідає за реформу 
судочинства, важливо визнати дослі-
дження культури правосуддя не тільки 
основоположним фактором гармоній-
ного поєднання інтересів особисто-
сті, суспільства і держави, а й однією 
з найважливіших юридичних умов 
подолання деформації професійної пра-
восвідомості судді у процесі правоза-
стосовної діяльності органів судової 
влади. З огляду на ту обставину, що від 
рішень суддів залежить рівень забезпе-
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чення прав громадян, а від злагодженої 
роботи судової системи – ефективність 
розвитку громадянського суспільства, 
слід приділяти серйозну увагу розробці 
та реалізації дієвих заходів, спрямо-
ваних на неупереджене компетентне 
виконання суддями своїх професійних 
обов’язків із застосування норм права. 
Психологічні, соціологічні та юридичні 
елементи професійної правосвідомості 
судді однаково важливі для належного 
функціонування судової системи, реа-
лізації правозастосовної діяльності суд-
дями, однак їх оптимальне поєднання 
надзвичайно важко досягається при 
побудові основ культури правосуддя.

Таким чином, дослідивши питання 
деформації професійної правосвідомо-
сті суддів, її вплив на правозастосовну 
діяльність органів судової влади, можна 
сформулювати такі висновки.

1. Професійна правосвідомість судді 
є невід’ємним критерієм ефективності 
правозастосовної діяльності органів 
судової влади. Актуальність розгляду 
правосвідомості судді в рамках заяв-
леної теми зумовлена теоретичною 
та практичною значимістю проблемних 
питань, пов’язаних із пошуком шляхів 
підвищення ефективності правозасто-
совної діяльності, в т. ч. питань розробки 
дієвих механізмів щодо попередження 
деформації професійної правосвідомості 
у судді як одного з показових суб’єктів 
правозастосування.

2. При визначенні напрямів подо-
лання деформації професійної право-
свідомості суддів як умови підвищення 
ефективності правозастосовної діяльно-
сті органів судової влади слід уявляти 
масштаби сучасної правової кризи, 
ситуацію, що склалася у вітчизняному 
судочинстві, орієнтуватися на суспіль-
но-політичний стан. Започатковані 
в Україні реформи у ключових сферах 
суспільного життя об’єктивно призво-
дять до падіння правової та духовної 
культури, негативно позначаються на 
формуванні професійної правосвідомо-
сті, викликаючи її деформацію. Тому 
подолання деформації професійної пра-
восвідомості суддів слід розглядати як 

комплекс взаємопов’язаних заходів, 
спрямованих на зміну психологічних 
і юридичних установок судді як кон-
кретної особистості, котра застосовує 
право, здійснює правосуддя.

3. Сучасні обставини становлення 
правової держави диктують необхід-
ність підвищення індивідуальної пра-
восвідомості суддів шляхом форму-
вання переконаності в цінності права. 
Особливий акцент при подоланні 
деформації професійної правосвідомо-
сті суддів як умови підвищення ефек-
тивності правозастосовної діяльності 
органів судової влади слід робити на 
якісній підготовці майбутніх суддів 
у закладах освіти, психологічній під-
тримці вже діючих суддів і формуванні 
загальної культури правосуддя. Розви-
ток важливих для діяльності судової 
влади елементів і факторів, включа-
ючи професійну правосвідомість, які 
суттєвим чином впливають на процес 
відправлення правосуддя та визнача-
ють характер правозастосовної діяль-
ності органів судової влади, немож-
ливий без урахування психологічних, 
соціологічних і юридичних елементів 
професійної правосвідомості судді. 
Надання високого статусу правовим 
цінностям шляхом правильного вико-
ристання цих компонентів сприя-
тиме не тільки підвищенню правової 
свідомості та правової культури суд-
дів, а й формуванню громадянського 
суспільства, правової державності 
та забезпеченню національних інте-
ресів країни загалом через якісну дію 
судової гілки влади.

У статті здійснено теорети-
ко-правове дослідження причин і 
напрямів подолання деформації 
професійної правосвідомості судді. 
Наголошено, що подолання дефор-
мації професійної правосвідомості 
судді є безумовним фактором підви-
щення ефективності правозастосов-
ної діяльності органів судової влади. 
Складна суспільно-політична ситу-
ація, що склалася сьогодні в Украї-
ні, сприяє викривленню професійної 
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свідомості суддів, а започаткована 
судова реформа відбувається на тлі 
збільшення кількості внутрішніх і 
зовнішніх загроз для розвитку укра-
їнського суспільства, держави й осо-
бистості.

Акцентовано, що ключовими 
питаннями у визначенні шляхів 
подолання проблеми деформації про-
фесійної правосвідомості є суб’єк-
тивні чинники у механізмі форму-
вання професійної правосвідомості 
судді, їхній вплив на правозастосов-
ну діяльність органів судової влади.

Підкреслено, що особливий акцент 
у подоланні деформації професій-
ної правосвідомості суддів як умови 
підвищення ефективності правоза-
стосовної діяльності органів судової 
влади слід робити на якісній підго-
товці майбутніх суддів у закладах 
освіти, психологічній підтримці вже 
діючих суддів і формуванні загаль-
ної культури правосуддя. Розвиток 
важливих для діяльності судової 
влади елементів і факторів, вклю-
чаючи професійну правосвідомість, 
які суттєвим чином впливають на 
процес відправлення правосуддя та 
визначають характер правозасто-
совної діяльності органів судової 
влади, неможливий без урахування 
психологічних, соціологічних і юри-
дичних елементів професійної пра-
восвідомості судді. Зазначено, що 
синтез психологічних, соціологічних 
і юридичних елементів професій-
ної правосвідомості судді у процесі 
правозастосовної діяльності орга-
нів судової влади формує культуру 
правосуддя. Високий рівень право-
вої культури представників судової 
системи є найважливішою характе-
ристикою розвиненості судової гілки 
влади, неодмінною умовою якісної 
правозастосовної діяльності її пред-
ставників.

Ключові слова: деформація про-
фесійної правосвідомості судді, ефек-
тивність правозастосовної діяльності, 
судова влада, судова реформа, правова 
позиція судді.

Kliuchkovych V. Overcoming 
professional deformation of legal 
consciousness of judges as a means 
of providing efficiency of law 
enforcement

The article provides a theoretical and 
legal study of the causes and directions 
of overcoming the professional 
deformation of legal consciousness of a 
judge. It is emphasized that overcoming 
the professional deformation of legal 
consciousness of a judge is an absolute 
factor in increasing the efficiency 
of law enforcement activities of the 
judicial authorities. The difficult socio-
political situation in Ukraine today is 
contributing to the distortion of the 
professional consciousness of judges, 
and the judicial reform initiated 
against the background of increasing 
internal and external threats to the 
development of Ukrainian society, the 
state and the individual.

It is highlighted that the key issue 
in determining ways of overcoming the 
problem of professional deformation of 
legal consciousness is to pay attention 
to subjective factors in the mechanism 
of formation of legal consciousness 
of a judge, their influence on the law 
enforcement activities of the judicial 
authorities.

It is pointed out that special emphasis 
on overcoming the professional 
deformation of legal consciousness of 
judges as a condition for improving the 
efficiency of law enforcement activities 
of the judicial authorities should be 
placed on the qualitative preparation of 
future judges in educational institutions, 
psychological support for existing 
judges and formation of a common 
justice culture. The development of 
elements and factors important for 
judicial activity, including legal 
consciousness, which significantly 
affect the administration of justice and 
determine the nature of law enforcement 
activity of the judicial authorities, is 
impossible without taking into account 
the psychological, sociological and legal 
elements of the legal consciousness of 
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a judge. It is noted that the synthesis 
of psychological, sociological and legal 
elements of the legal consciousness of 
a judge in the process of enforcement 
activities of the judiciary forms the 
culture of justice. The high level of legal 
culture of the representatives of the 
judicial system is the most important 
characteristic of the development 
of the judicial branch of power, an 
indispensable condition for qualitative 
enforcement of its representatives.

Key words: professional deformation 
of legal consciousness of a judge, 
efficiency of law enforcement activity, 
judicial power, judicial reform, legal 
position of a judge.
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ПРИНЦИП СВОБОДИ В РІШЕННЯХ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Свобода як масштаб, критерій пове-
дінки людини набула свого норматив-
ного закріплення ще в Дигестах Юсти-
ніана й пов’язувалася вона з природною 
здатністю кожного робити те, що йому 
потрібно, якщо це не заборонено силою 
чи правом [1, c. 311]. Упродовж своєї 
еволюції свобода стала чи не головною 
ідеєю права, його сутнісною характе-
ристикою, основоположним принципом. 
Тому не дивно, що з-поміж критеріїв 
оцінювання правового закону Консти-
туційний Суд України (далі – КСУ), 
наголосив саме на ідеї свободи: «Верхо-
венство права вимагає від держави його 
втілення у правотворчу та правозасто-
совну діяльність, зокрема у закони, які 
за своїм змістом мають бути проник-
нуті ідеями соціальної справедливості, 
свободи, рівності» [2]. У зв’язку з цим 
виникла необхідність дослідити бачення 
КСУ цієї ідеї-принципу. 

Означена проблематика відображена 
в працях таких учених, як В. Бринцев, 
О. Грищук, О. Петришин, С. Погреб-
няк, Н. Раданович, О. Члевик, які 
досліджували різні аспекти реалізації 
принципу свободи, зокрема, у консти-
туційному судочинстві України. Проте 
низка питань філософсько-правової 
характеристики цього принципу зали-
шаються відкритими. 

Відповідно, метою статті є ана-
ліз рішень КСУ під кутом зору вияв-
лення різноманітних аспектів філософ-
сько-правового розуміння принципу 
свободи.

«Право – це дійсність, зміст якої 
полягає в тому, щоб слугувати правовій 
цінності» [3, с. 41]. Оскільки з-поміж 

ключових правових цінностей – сво-
бода [4, с. 21], то цілком закономірним 
є аксіологічне розуміння КСУ прин-
ципу свободи, що випливає з природи 
свободи «як фундаментальної цінності 
дієвої конституційної демократії» [5]. 
Формулюючи юридичні позиції сто-
совно обмеження прав людини, КСУ 
зазначає, що «під правомірним обме-
женням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина слід розуміти 
передбачену Конституцією України 
можливість втручання держави за 
допомогою юридичних засобів у зміст 
та обсяг конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, яке відповідає 
вимогам верховенства права, потріб-
ності, доцільності та пропорційності 
у демократичному суспільстві; метою 
такого обмеження є охорона осно-
воположних цінностей у суспільстві, 
до яких належать, зокрема, життя, 
свобода та гідність людини, здоров’я 
і моральність населення, національна 
безпека, громадський порядок» [6].

Наступним аспектом розуміння 
принципу свободи є антропологіч-
ний аспект. Він пов’язаний із функ-
ціональним потенціалом свободи забез-
печувати повноцінну життєдіяльність 
людини. Такий підхід зафіксовано 
у Рішенні КСУ від 1 червня 2016 року 
№ 2-рп/2016, у якому відзначено, що 
наявність свободи визнається «однією 
з передумов розвитку та соціалізації 
особи» [5]. А це, у свою чергу, спів-
відноситься з положеннями Загаль-
ної декларації прав людини 1948 року 
(ст. 1) [7], Міжнародних пактів про 
права людини 1966 року (відповідні 
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преамбули), які проголошують «ідеал 
вільної людської особистості» [8].

Ще одним із аспектів консти-
туційно-юрисдикційного розуміння 
принципу свободи є гносеологічний. 
Він обумовлюється методологічним 
потенціалом «свободи», а саме її здатні-
стю опосередковувати, визначати права 
людини та громадянина. Так, наприклад, 
аналіз рішень КСУ засвідчує, таке:

– право на приватне та сімейне 
життя визнається «засадничою цінні-
стю, необхідною для повного розквіту 
людини в демократичному суспільстві, 
та розглядається як право фізичної 
особи на автономне буття незалежно 
від держави, органів місцевого само-
врядування, юридичних і фізичних 
осіб» [9];

– право на інформацію узалежню-
ється згодою особи на «збирання, збе-
рігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про неї дер-
жавою, органами місцевого самовря-
дування, юридичними або фізичними 
особами» [9], «імпліцитно передбачає 
конституційне право особи на доступ 
до інформації, якою володіє орган 
публічної влади» [10]; 

– «право на працю охоплює можли-
вість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно 
погоджується; при цьому свобода праці 
передбачає можливість особи займа-
тися чи не займатися працею, а якщо 
займатися, то вільно її обирати» [11];

– «свобода розпорядження власні-
стю шляхом вчинення заповіту перед-
бачає широкий обсяг правомочностей 
заповідача, згідно з якими він своїм 
волевиявленням може вплинути на 
зміст спадкових правовідносин» [12].

Методологічна функція свободи 
проявляється не лише щодо опосеред-
кування прав людини, а й також щодо 
опосередкування «інтересів», які пере-
бувають у системному зв’язку з позити-
вованими правами людини. Це слугує 
виявленню співвідношення інтересів 
особи, суспільства, держави, а відтак 
зумовлює необхідність дослідження 
КСУ понять «публічний інтерес», «охо-

ронюваний законом інтерес», «цен-
зура» тощо й дає змогу окреслювати 
межі прав людини. Так, у Рішенні від 
1 грудня 2004 року № 18-рп/2004 КСУ 
зазначив, що поняття «охоронюваний 
законом інтерес» відбиває «легітимне 
прагнення свого носія до того, що не 
заборонено законом, тобто тільки його 
бажання, мрію, потяг, а отже, фак-
тичну (соціальну) можливість», озна-
чає «правовий феномен, який має на 
меті задоволення усвідомлених індиві-
дуальних і колективних потреб» [13].

Цікавими в заданому контексті 
є міркування суддів КСУ, наведені 
в порядку висловлення окремої думки: 
«Завдання конституційного контролю 
в кожному випадку – зважувати, чи 
не порушені межі свободи, крім фор-
мальних критеріїв конституційності, 
на основі реальності та розуму, … 
в іншому випадку можлива ситуа-
ція, коли право перетвориться в свою 
протилежність, і замість того, щоб 
структурувати систему суспільних 
відносин, приводити її у порядок, 
починається хаос» [14].

Також Рішенням КСУ в процесі роз-
гляду питання про забезпечення права 
на інформацію визначено поняття цен-
зури, під якою розуміється «контроль 
з боку інститутів публічної влади за 
змістом та розповсюдженням інфор-
мації з метою захисту інформаційного 
простору, тобто прямі або опосередко-
вані дії держави, спрямовані на обме-
ження чи навіть заборону поширення 
інформації, яку вона вважає шкідли-
вою чи не потрібною для суспільства» 
[10]. Таке визначення вказує на вза-
ємодію індивідуальної свободи й сус-
пільного інтересу.

Зв’язок свободи та прав людини 
може проявлятися й у зворотному 
порядку, тоді права людини стають 
формами зовнішнього закріплення 
та існування свободи. Недаремно 
безпосереднім вираженням свободи 
в її багатоманітних життєвих виявах 
визнають права людини [15, с. 475]. 
Це обумовлює онтологічне розу-
міння принципу свободи. По-перше, 
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така об’єктивація відбувається внаслі-
док фіксації КСУ права на свободу як 
самостійного права: «Право на свободу 
є невід’ємним та невідчужуваним кон-
ституційним правом людини і перед-
бачає можливість вибору своєї пове-
дінки з метою вільного та всебічного 
розвитку, самостійно діяти відповідно 
до власних рішень і задумів, визначати 
пріоритети, робити все, що не заборо-
нено законом, безперешкодно і на влас-
ний розсуд пересуватися по території 
держави, обирати місце проживання 
тощо. Право на свободу означає, що 
особа є вільною у своїй діяльності від 
зовнішнього втручання, за винятком 
обмежень, які встановлюються Консти-
туцією та законами України» [5].

Таке визначення: 
– базується на загальнодозвільному 

підході, згідно з яким «дозволено те, що 
не заборонено законом» [16, с. 19–20];

– пов’язує право на свободу 
з конституційно закріпленими пра-
вом на вільний розвиток особистості 
(ст. 23 Конституції України), свобо-
дою пересування, вільним вибором 
місця проживання (ст. 33 Конститу-
ції України);

– утверджує його характер як нега-
тивного права, що гарантується заборо-
ною неправомірного втручання (обме-
ження);

– декларує сутність права людини 
на свободу як самостійного права, що 
полягає в забезпеченні життєдіяль-
ності людини, вільної від зовнішнього 
втручання (за винятком обмежень, що 
встановлюються Конституцією та зако-
нами України). 

По-друге, онтологічне розуміння 
принципу свободи проявляється також 
у процесі забезпечення КСУ так зва-
них негативних прав – свобод особи, 
як-от: «свобода й особиста недотор-
канність», «свобода об’єднань», у тому 
числі й «свобода профспілок», «свобода 
мирних зібрань», «свободи світогляду», 
«свободи пересування», «свобода віль-
ного вибору місця проживання». Ука-
зані свободи теж є формою втілення, 
«буття» досліджуваного принципу, 

а відтак їх перебування в полі зору кон-
ституційного контролю засвідчує реалі-
зацію КСУ ідеї свободи. Зупинимося на 
цьому детальніше. 

Свобода й особиста недоторкан-
ність визнається КСУ «одним із визна-
чальних та фундаментальних конститу-
ційних прав людини» [17]. Як відзначено 
в Рішенні № 4рп/2019, «КСУ виходить 
із того, що Україна як правова держава 
має своїм пріоритетом гарантування 
прав і свобод людини і громадянина», 
«при цьому окремі конституційні цінно-
сті, зокрема недоторканність людини як 
гарантія від посягань з боку інших осіб 
на права і свободи, насамперед осново-
положне право на свободу, потребують 
посилених гарантій їх захисту» [18].

Означене право не є абсолютним, 
тобто може обмежуватися. Такого 
висновку дійшов КСУ, опираючись на 
положення ст. 29 Конституції, сформу-
льовані ним юридичні позиції, а також 
беручи до уваги положення міжнарод-
них правових актів щодо захисту права 
людини на свободу й особисту недотор-
канність [17; 19; 20].

Вимогами до обмеження права на 
свободу й особисту недоторканність 
КСУ назвав: 

а) підстави та порядок, які чітко 
визначені в законі [17];

б) урахування актів міжнародного 
права, позицій Європейського суду 
з прав людини, умотивоване рішення 
суду, прийняте в порядку справедливої 
судової процедур [18]; 

в) дотримання конституційних 
гарантій захисту прав і свобод людини 
та громадянина [19; 20]. З-поміж кон-
ституційних гарантій найважливі-
шим КСУ визнав судовий контроль: 
«верховенство права, будучи одним 
з основних принципів демократичного 
суспільства, передбачає судовий кон-
троль над втручанням у право кожної 
людини на свободу» [2], «право на сво-
боду та особисту недоторканність, як 
і будь-яке інше право, потребує захи-
сту від свавільного обмеження, для 
чого вимагається періодичний судо-
вий контроль за обмеженням чи поз-



323

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

бавленням свободи та особистої недо-
торканності, що має здійснюватися 
у визначені законом часові інтервали» 
[19], «обґрунтованість застосування 
запобіжних заходів, пов’язаних з обме-
женням права особи на свободу та осо-
бисту недоторканність, зокрема домаш-
нього арешту та тримання під вартою, 
має піддаватися судовому контролю 
через певні проміжки часу, періо-
дично об’єктивним та неупередженим 
судом на предмет перевірки наявності 
чи відсутності ризиків, за яких вка-
зані запобіжні заходи застосовуються, 
у тому числі при закінченні досудового 
розслідування, коли деякі ризики вже 
можуть зникнути» [19];

г) дотримання принципів справедли-
вості, рівності й домірності (пропорцій-
ності) [18];

д) забезпечення справедливого 
балансу інтересів особи та суспіль-
ства [18].

Конкретизація вимоги справедли-
вості як критерію правомірності обме-
ження досліджуваного права просте-
жується в Рішенні КСУ від 25 червня 
2019 року № 7р/2019: «… з частини 
другої статті 29 Конституції Укра-
їни випливає, що підставою для пра-
вомірного обмеження права на сво-
боду через застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою 
є, зокрема, рішення, яке не просто 
формально ухвалює суд, а воно має 
бути обґрунтованим, справедливим», 
«формальне судове рішення нівелює 
мету та суть правосуддя, яке визна-
ється таким лише за умови, що воно 
відповідає вимогам справедливості 
і забезпечує ефективне поновлення 
в правах» [20].

КСУ також указує й на можливі 
засоби обмеження права на свободу 
й особисту недоторканність – від-
повідні заходи державного примусу: 
«… стаття 29 Конституції України 
«передбачає затримання, арешт і три-
мання під вартою як примусові заходи, 
що обмежують право на свободу 
та особисту недоторканність особи, що 
можуть застосовуватись на підставах 

і в порядку, встановлених законом», 
«затримання треба розуміти і як тим-
часовий запобіжний кримінально-про-
цесуальний, і як адміністративно-про-
цесуальний заходи, застосування яких 
обмежує право на свободу та особи-
сту недоторканність індивіда» [21], 
«одним із засобів обмеження права на 
свободу та особисту недоторканність 
людини є адміністративне затримання, 
яке є заходом забезпечення прова-
дження у справах про адміністративні 
правопорушення, … отже, є підстави 
для висновку, що внаслідок адміні-
стративного затримання відбувається 
короткострокове позбавлення людини 
свободи, право на яку передбачено 
у статті 29 Конституції України» [17]. 
При цьому КСУ вважає, що «слід 
визначити такі обов’язкові вимоги до 
правомірного арешту або тримання 
під вартою: по-перше, арешт чи три-
мання під вартою має здійснюватися 
виключно на підставі належним чином 
вмотивованого рішення суду; по-друге, 
підстави та порядок застосування цих 
запобіжних заходів мають бути визна-
чені в законі та повинні відповідати 
конституційним гарантіям справедли-
вої судової процедури та принципу вер-
ховенства права, … дотримання зазна-
чених вимог є обов’язковим» [19].

Окрім того, КСУ вважає, що такі запо-
біжні заходи, як домашній арешт і три-
мання під вартою, які обмежують право 
людини на свободу й особисту недо-
торканність, «можуть бути застосовані 
судом на новій процесуальній стадії – 
стадії судового провадження, зокрема 
під час підготовчого судового засідання, 
лише за вмотивованим рішенням суду 
і тільки на підставі та в порядку, вста-
новленими законом» [19].

Але особливо знаковим для розу-
міння сутності права на свободу й осо-
бисту недоторканність стало деклару-
вання КСУ мети його конституційного 
закріплення: «Метою статті 29 Консти-
туції України є недопущення свавіль-
ного обмеження (позбавлення) свободи 
чи особистої недоторканності особи» 
[19]. Саме така ідеологія втілена 
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в Рішенні КСУ від 29 червня 2010 року 
№ 17рп-2010, яким фактично встанов-
лювалася заборона затримання осіб, 
яких запідозрено в зайнятті бродяж-
ництвом [22], а також у Рішенні КСУ 
від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016, 
яким визнано, що «госпіталізація за 
своєю природою та наслідками є непро-
порційним обмеженням конституцій-
ного права недієздатної особи на сво-
боду та особисту недоторканність, тому 
вона має здійснюватися з дотриманням 
конституційних гарантій захисту прав 
і свобод людини і громадянина, з ура-
хуванням зазначених міжнародно-пра-
вових стандартів, правових позицій 
КСУ та виключно за рішенням суду від-
повідно до вимог статті 55 Основного 
Закону України» [5].

Свобода об’єднань, у тому числі 
й профспілок. У Рішенні від 13 грудня 
2001 року № 18-рп/2001 КСУ відзна-
чив, що «право на свободу об’єднання 
є одним з основних політичних прав 
громадян, принцип багатоманітно-
сті суспільного життя є відправним 
у визначенні засад реалізації цього 
конституційного права і встановлення 
інститутів громадянського суспіль-
ства, складовою якого є різноманітні 
об’єднання громадян, що представля-
ють певні ідеологічні та інші погляди, 
інтереси різних соціальних груп 
та індивідів», а «свобода об’єднання 
означає, зокрема, правову і фактичну 
можливість добровільно, без примусу 
чи попереднього дозволу утворювати 
об’єднання громадян або вступати до 
них» і «ніхто не може бути примуше-
ний до вступу в будь-яке об’єднання 
громадян» [23]. 

Щодо свободи профспілок КСУ 
наголосив, що «Конституція України не 
містить обмежень щодо утворення про-
фесійних спілок громадянами, які пра-
цюють на одному підприємстві, в уста-
нові, організації» [24]. 

Окремо в Рішенні від 18 жовтня 
2000 року № 11-рп/2000 КСУ відзна-
чив, що «право громадян України на 
свободу об’єднання у громадські органі-
зації відповідно до статті 36 Конститу-

ції України, включаючи і конституційне 
право на утворення професійної спілки, 
не може бути обмежене ні законодав-
ством, ні на практиці такими вимогами 
щодо реалізації названого права, які 
виключають можливість утворення про-
фесійної спілки як такої, якщо цих умов 
(вимог) об’єктивно не можна виконати, 
тобто фактично є частковою заборо-
ною реалізації права громадян на об’єд-
нання у відповідну професійну спілку». 
Як констатував КСУ в цьому самому 
Рішенні, обмеженням права громадян 
на свободу об’єднання є й те, що це 
право не можна здійснити, добровільно 
об’єднавшись в іншу профспілку такого 
ж статусу за ознакою того самого 
(одного) фаху чи професії в конкретній 
області, містах Києві та Севастополі, 
якщо вже існує відповідна професійна 
спілка, котра об’єднала більшість чле-
нів профспілки, які працюють за даною 
професією чи фахом в області, містах 
Києві та Севастополі» [25].

Свобода мирних зібрань і сво-
бода світогляду. Ухвалюючи Рішення 
в справі щодо завчасного сповіщення 
про мирні збори, КСУ відзначив, що 
право громадян збиратися мирно, без 
зброї й проводити збори, мітинги, 
походи та демонстрації закріплено 
в статті 39 Конституції України:

– є їхнім невідчужуваним і непоруш-
ним правом, гарантованим Основним 
Законом України, однією з конститу-
ційних гарантій права громадянина на 
свободу свого світогляду й віроспові-
дання, думки і слова, на вільне вира-
ження своїх поглядів і переконань, на 
використання й поширення інформації 
усно, письмово або в інший спосіб – на 
свій вибір, права на вільний розвиток 
своєї особистості тощо;

– реалізується в явочному порядку 
«за умови обов’язкового завчасного 
сповіщення про це органів виконавчої 
влади чи органів місцевого самовряду-
вання» [26]. 

Згодом такий порядок поширено 
й на проведення публічних богослу-
жінь, релігійних обрядів, церемоній 
і процесій, що сприяло розширенню 
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обсягу свободи в межах права на сво-
боду світогляду [27].

Свобода пересування. Вирішуючи 
питання конституційності положень 
ч. 2 ст. 135 Житлового кодексу Україн-
ської РСР, КСУ встановив, що «вимога 
щодо постійного проживання у даному 
населеному пункті як передумова реа-
лізації особою свого конституційного 
права на житло, зокрема у спосіб 
вступу у члени житлово-будівельного 
кооперативу для його будівництва, 
не узгоджується з частиною першою 
статті 33 Конституції України, згідно 
з якою кожному, хто на законних під-
ставах перебуває на території України, 
гарантується свобода пересування, 
вільний вибір місця проживання» [28].

З наведеного випливає, що в процесі 
конституційного судочинства сучас-
ної України виявляються різні аспекти 
розуміння КСУ принципу свободи, 
серед яких:

– аксіологічний (випливає з при-
роди свободи як фундаментальної цін-
ності дієвої конституційної демократії);

– антропологічний (пов’язаний із 
функціональним потенціалом свободи 
для розвитку особи та її соціалізації);

– гносеологічний (обумовлюється 
методологічним потенціалом «сво-
боди», а саме її здатністю: а) опосе-
редковувати права людини та громадя-
нина (наприклад, право на приватність, 
право на інформацію, право на працю, 
право на власність), б) визначати спів-
відношення інтересів особи, суспіль-
ства, держави, а відтак і поняття 
«публічний інтерес», «охоронюваний 
законом інтерес», «цензура», що дає 
змогу окреслювати межі прав людини; 

– онтологічний (формується внаслі-
док зовнішнього закріплення принципу 
свободи у формі самостійного права на 
свободу, а також проявляється в про-
цесі забезпечення так званих нега-
тивних прав – свобод особи, як-от: 
«свобода й особиста недоторканність», 
«свобода об’єднань», у тому числі 
й «свобода профспілок», «свобода мир-
них зібрань», «свобода пересування», 
«свобода вільного вибору місця прожи-

вання», «свобода світогляду», які є фор-
мою втілення, «буття» досліджуваного 
принципу, а відтак їх перебування 
в полі зору конституційного контролю 
засвідчує реалізацію КСУ ідеї свободи).

У статті проаналізовано втілен-
ня принципу свободи в процесі кон-
ституційного судочинства сучасної 
України. Виявлено різні аспекти 
розуміння Конституційним Судом 
України цього принципу, серед яких – 
аксіологічний, антропологічний, гно-
сеологічний, онтологічний.

Установлено, що аксіологічне 
розуміння принципу свободи випли-
ває з природи свободи як фунда-
ментальної цінності дієвої консти-
туційної демократії. Виявлено, що 
антропологічне розуміння принципу 
свободи пов’язане з функціональним 
потенціалом свободи для розвитку 
особи та її соціалізації.

З’ясовано, що гносеологічне розу-
міння принципу свободи обумовлю-
ється методологічним потенціалом 
«свободи», а саме її здатністю: а) 
опосередковувати права людини 
та громадянина (наприклад, право 
на приватність, право на інформа-
цію, право на працю, право на влас-
ність), б) визначати співвідношення 
інтересів особи, суспільства, держа-
ви, а відтак і поняття «публічний 
інтерес», «охоронюваний законом 
інтерес», «цензура», що дає змогу 
окреслювати межі прав людини.

Обґрунтовано, що онтологічне 
розуміння принципу свободи форму-
ється внаслідок його зовнішнього 
закріплення у формі самостійного 
права на свободу, яке Конституцій-
ний Суд України визнає основополож-
ним, невід’ємним, невідчужуваним 
конституційним правом людини, що 
охоплює можливості людини обира-
ти свою поведінку, самостійно дія-
ти, визначати пріоритети. Таке 
право пов’язано із загальнодозвіль-
ним принципом, згідно з яким особі 
дозволено робити все, що не забо-
ронено законом. Сутнісна характе-
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ристика права людини на свободу як 
самостійного права полягає в забез-
печенні життєдіяльності людини, 
вільної від зовнішнього втручання, 
за винятком обмежень, що встанов-
люються Конституцією та закона-
ми України.

Доведено, що онтологічне розу-
міння принципу свободи проявляєть-
ся також у процесі забезпечення так 
званих негативних прав – свобод 
особи, як-от: «свобода й особиста 
недоторканність», «свобода об’єд-
нань», у тому числі й «свобода проф-
спілок», «свобода мирних зібрань», 
«свобода пересування», «свобода 
вільного вибору місця проживання», 
«свобода світогляду». Аргументо-
вано, що вказані свободи є формою 
втілення, «буття» досліджуваного 
принципу, а відтак їх перебування в 
полі зору конституційного контро-
лю засвідчує реалізацію Конститу-
ційним Судом України ідеї свободи.

Ключові слова: верховенство пра-
ва, принципи права, права і свободи 
людини, Конституційний Суд України, 
принцип свободи.

Аndryts M. The principle of freedom 
in the decisions of the constitutional 
court of Ukraine

The article analyzes the application 
of the principle of freedom in the 
constitutional proceedings of Ukraine 
nowadays. Various aspects of 
understanding by the Constitutional 
Court of Ukraine of this principle have 
been identified, including axiological, 
anthropological, gnoseological and 
ontological. 

It has been established that the 
axiological understanding of the 
principle of freedom arises out of the 
nature of freedom as a fundamental 
value of an effective constitutional 
democracy. It is revealed that the 
anthropological understanding of the 
principle of freedom is connected with 
functional potential of freedom for 
development of the personality and its 
socialization. 

It was found out that the 
gnoseological understanding of the 
principle of freedom is predetermined 
by the methodological potential of 
“freedom”, namely its ability: a) to 
mediate human and civil rights (for 
example, the right to privacy, the right 
to information, the right to work, the 
right to property), b) to determine the 
relationship between the interests of 
a person, society, and the state, and, 
consequently, the notion of “public 
interest”, “legally protected interest”, 
“censorship”, which makes it possible to 
outline the boundaries of human rights. 

It has been substantiated that the 
ontological understanding of the 
principle of freedom is formed as a result 
of its external consolidation in the form 
of an independent right to freedom, 
which the Constitutional Court of 
Ukraine recognizes as a fundamental, 
inalienable and imprescriptible human 
right, which covers the ability of the 
individual to choose his or her behavior, 
to act independently and to set priorities. 
This right is linked to the general 
permissive principle according to which 
a person is allowed to do everything 
that is not prohibited by law. The 
essential characteristic of the human 
right to freedom as an independent 
right lies in the provision of life-
sustaining activity of the individual, 
free from external interference, with the 
exception of restrictions established by 
the Constitution and laws of Ukraine. 

It has been proved that the ontological 
understanding of the principle of 
freedom is also expressed in the process 
of ensuring so-called negative rights – 
the freedoms of a person, for example, 
“freedom and personal inviolability”, 
“freedom of association”, including 
“freedom of trade unions”, “freedom 
of peaceful assembly”, “freedom of 
movement”, “free choice of place of 
residence”, “freedom of world view”. 
It is argued that these freedoms are a 
form of embodiment, the “existence” 
of the principle under consideration, 
and, therefore, their being under 
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constitutional control is evidenced 
by the implementation of the idea of 
freedom by the Constitutional Court of 
Ukraine.

Key words: rule of law, legal 
principles, human rights and freedoms, 
Соnstitutional court of Ukraine, principle 
of freedom.
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ВИТОКИ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Концепція прав людини бере свій 
початок із формування людської циві-
лізації й постає чітко закріпленою 
в усіх великих релігіях світу. Концеп-
ція загального братерства людства, 
поєднана з почуттям співчуття до 
своїх ближніх, відображена в кількох 
релігійних віруваннях, які існували як 
до, так і після Христа [1, с. 70]. На 
перший погляд видається, що права 
людини є поняттям сучасного часу, 
хоча насправді коріння прав людини 
знаходять дуже глибоко у вічності. 
Вони виникли в багатьох місцях, 
суспільствах, традиціях, культурах, 
мали різні засоби вираження протя-
гом тисяч років. Права людини ево-
люціонували тисячоліття, оскільки 
завжди залежали від їх конкретного 
історичного контексту й того, що було 
можливим за умов певної усталеної 
традиції.

Питанню дослідження історії ста-
новлення прав людини присвячені 
наукові праці, зокрема, таких визна-
чних учених, як А. Робертсон, Віджай 
Кумар, Гокулеш Шарма, Дж. Донеллі, 
Дж. Меррілз, Джеймс Макгрегор 
Бернс, Дж. Холт, Ендрю Клефем та ін.

Мета статті полягає в тому, щоб від-
найти витоки основ прав людини в ран-
ніх юридичних текстах і філософських 
думках, простежити, як ранні ідеї при-
родного права вплинули на подальший 
розвиток учення про права людини.

Усі основні релігії світу, незважа-
ючи на різницю в змісті, закріплюють 
гуманістичну позицію підтримки прав 
людини. Учення про права людини 
відображено в античній науковій думці 
та філософських концепціях «природ-
ного права» й «природних прав». 

Релігія та філософія здійснили зна-
чний вплив на формування й розвиток 
учення про права людини, оскільки 
вони мають багато спільного, а саме: 
спроба знайти відповіді на деякі такі ж 
фундаментальні, універсальні та вікові 
питання про природу людей як інди-
відів і їх взаємин один із одним як 
членів суспільства. Як і засновники 
світових релігій, філософи багатьох 
часів і різних місць серйозно замислю-
валися над цінністю людського життя, 
універсальністю основних принципів, 
війни і миру, моральними кодексами 
та питаннями, над тим, чи варто тран-
сформувати традиційні товариства, 
засновані на правилах, у суспільства, 
засновані на правах, як урядові лідери 
повинні здійснювати свою владу, 
а також над значенням справедливо-
сті, свободи й толерантності. 

Історична теорія стверджує, що 
права є результатом творіння істо-
ричного процесу. Тривалий звичай із 
часом конкретизувався в конкретній 
формі права. У цьому контексті Д. Рітчі 
зазначає, що «ті права, які люди вважа-
ють, що вони повинні мати, – це лише 
ті права, які вони звикли мати, або що 
в них є як «традиції» існування. Зви-
чай – це первісний закон» [2, с. 74–75]. 

Майже двадцять чотири століття 
тому в Китаї, наприклад, Мо-цзи 
заснував школу моральної філософії. 
Його праці підкреслювали важливість 
обов’язку, самопожертви, всеохоплю-
ючої поваги до всіх інших, не обмежу-
ючись лише членами сім’ї чи клану, 
а «повсюдно в усьому світі» [3, с. 253]. 
Незабаром після цього конфуціан-
ський мудрець Мен-цзи, або Менцій, 
стверджував, що «всі людські істоти» 
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природно поділяють загальну гуман-
ність, моральну цінність, притаманні 
їм гідність і добро, милосердний розум, 
здатний співпереживати, «який не 
витримує спостерігання за страждан-
нями інших». 

У встановлених у Стародавньому 
Єгипті правилах також знаходимо 
прагнення чітко вирішувати питання 
соціальної справедливості й допома-
гати слабким за допомогою приписів: 
«Необхідно потішити страждаючих… 
Утримайтеся від несправедливого пока-
рання. Не вбивай… Не робіть різниці 
між сином людини, яка має важливе 
значення, і скромного походження» 
[4, с. 78–79]. Один із найбільших ран-
ніх внесків зробив вавилонський цар 
Хаммурапі. Приблизно в 1780 році 
до н.е. він створив Зведення законів 
Хаммурапі, оголосивши надзвичайно 
важливий принцип: деякі закони 
є настільки фундаментальними, що 
стосуються всіх, навіть царя. Причи-
ною, чому закон такий важливий для 
захисту прав людини, є те, що він 
слугує перешкодою проти довільного 
використання чи зловживання владою. 
«Нехай пригноблені, – наказав він, – 
приходять до моєї статуї», щоб шукати 
справедливості й користуватися пев-
ними громадянськими правами, такими 
як свобода слова й особливі види захи-
сту: деякі – для жінок і рабів, деякі – 
для слабких проти сильних, а деякі – 
для бідних проти багатих [5, с. 64].

Ранні уявлення про загальні права 
людини, отже, не зароджувалися 
виключно в одній місцевості або 
навіть у будь-якій конкретній формі 
правління, як, наприклад, ліберальна 
демократія, але їх протягом віків поді-
ляли мислителі з багатьох інтелекту-
ально багатих культур у різних місце-
востях, які виражали себе по-різному. 
Питання прав людини стосується віко-
вічних та універсальних питань щодо 
взаємовідносин між окремими людьми 
та суспільством. Один авторитетний 
учений пише: «Боротьба за права 
людини така ж стара, як і сама [сві-
това] історія, оскільки це стосується 

необхідності захисту людини від злов-
живання владою монархом, тираном 
чи державою» [6, с. 9].

Філософи з різних регіонів, куль-
тур і традицій зробили значний вне-
сок у теорію прав людини. Зокрема, 
грецькі та римські філософи визна-
вали ідею природних прав. Платон був 
одним із найдавніших науковців, який 
обстоював загальний стандарт етич-
ної поведінки. У стародавніх писаннях 
є посилання на основні права людини, 
хоча цей термін не згадується. Протя-
гом століть більшість цих ранніх філо-
софських теорій природного права, як 
і релігійна доктрина, зосереджувалися 
на загальних моральних обов’язках, 
а не на тому, що зараз називається 
юридичними правами. 

Модифікація теорій, а потім пере-
творення теорії в політику завжди 
були пов’язані з певними політичними, 
економічними, соціальними, науковими 
та інтелектуальними потрясіннями про-
тягом історії. Щоб концепції природних 
прав вийшли на перший план, необхідні 
значні зміни в переконаннях і практи-
ках. Що стосується сучасної історії, 
то ця концепція приписується Маґна 
Карті 1215 року. Однак права, що міс-
тяться в Маґна Карті, були не правами 
людини, а політичними врегулюван-
нями. Права людини належать усім 
людям і тому не можуть бути обмежені 
лише певною групою привілейованих 
осіб. На сучасну думку, Маґна Карта 
виявляється досить невдалим прикла-
дом декларації прав людини. Прикла-
дом такого твердження може слугу-
вати стаття 54, яка встановлює, що 
«нікого не може бути піддано арешту 
й ув’язненню за скаргою жінки, якщо 
вона скаржиться у зв’язку зі смертю 
кого-небудь іншого, а не свого чоло-
віка» [7, с. 6]. 

Права людини, по суті, випливають 
із гідності та цінності, притаманної 
людській особі, і того, що людська осо-
бистість є центральним предметом прав 
людини й основної свободи [8, с. 42]. 
Інакше кажучи, гідне та вільне існу-
вання людини варто розглядати як ево-
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люцію прав людини за тривалий період 
часу. Спочатку природні права, поши-
рювані філософами в минулі епохи, 
і концепція прав людини розглядалися 
як окремі утворення; пізніше почали 
одноголосно визначатися як всеохо-
плююче поняття.

У XIII столітті Тома Аквінський був 
останнім мислителем аристотелівської 
юридичної традиції jus naturale й най-
визначнішим із нового релігійного нату-
ралізму (lex naturale). Історики будуть 
сперечатися про відносну популярність 
jus або lex і про правові чи релігійно-мо-
ральні аспекти його творчості. Але як 
безпосередній результат його вчення 
нові законодавчі повноваження Церкви 
та держави були узаконені, учення про 
природне право було поглинене теоло-
гією. Релігійне переосмислення природ-
ного права глибоко підірвало політич-
ний і розсудливий характер класичних 
доктрин справедливості та критичний 
акцент природного права. Ідеальне 
місто майбутнього, яке для греків і рим-
лян було б побудоване за допомогою 
раціонального споглядання та політич-
них дій, замінено на беззаперечне інше 
мирське місто Бога [9, с. 60]. Бог – 
законодавець – абсолютно визначено 
віддає свої команди; природне право 
стосується вже не побудови ідеального 
морально-політичного порядку та спра-
ведливого правового рішення, а тільки 
тлумачення й підтвердження закону 
Божого. 

Англійський Білль про права 
1689 р. також уважається значним 
кроком до сучасних текстів про права 
людини. Так, Парламент установив, 
щоб «не накладався надмірний штраф; 
ні жорстокі та незвичні покарання 
[були] завдані». Він також заявив, 
що «суб’єкти, які є протестантами, 
можуть мати зброю для свого захисту 
відповідного та дозволеного законом». 
Проте, як і Маґна Карта, Білль про 
права насправді був політичним уре-
гулюванням; цього разу між парламен-
том і королем (який зневажив правами 
протестантів), щоб посвідчити «давні 
права й вольності» [7, с. 6]. 

Водночас роботи низки філософів 
мали дуже конкретний вплив на арти-
куляцію вимог до «природних прав» або 
«прав людини». Друга частина «Двох 
трактатів про правління» (1690) Джона 
Локка стала одним із найвпливовіших 
політичних трактатів усіх часів; він під-
креслював, що кожна окрема людина 
володіла певними «природними пра-
вами» до існування будь-яких органі-
зованих суспільств. Ця концепція сто-
сувалася, що важливо, не лише країн 
Європи, а й «просто людства» й «урядів 
у всьому світі». 

Люди народжуються, як заявив 
Локк, у «стані ідеальної рівності, де 
природно немає переваги чи юрис-
дикції одних над іншими». Усі люди 
незалежно від конкретних соціально- 
економічних, культурних чи політич-
них умов, у яких вони живуть, мають 
«титул досконалої свободи та безкон-
трольності користуватися всіма пра-
вами й привілеями закону природи 
однаково з будь-якою іншою людиною 
чи кількістю людей у світі, мають від 
природи владу не тільки оберігати 
свою власність – своє життя, свободу 
та майно – від ушкоджень і посягань 
інших людей, а й судити та карати за 
порушення цього закону в інших людей» 
[10, с. 124, 128]. Звідси випливало, що 
люди створили суспільства й уряди, 
щоб захистити ці права, а не відмови-
тися від них. Отже, уряди отримували 
свої повноваження зі згоди тих, ким 
вони управляють. Якщо лідери уряду 
не виконали цього обов’язку й пору-
шили свою частину договору, зазначає 
Локк, вони тим самим надали можли-
вість людям відмовитися від будь-якої 
подальшої покори, дали їм право на 
опір. Таке бачення прав людини мало 
величезне значення як для теорії прав 
людини, так і практики її закріплення 
та реалізації в суспільному житті. Це 
пояснює, чому ідеї Локка вплинули на 
таку велику кількість тих, хто йому слі-
дував, і чому його спадщина буде жити, 
поки є люди, які кидають виклик закрі-
пленому привілею й жорстокому пово-
дженню та борються за права людини.
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Поправка, унесена Гоббсом у розу-
міння природного закону, мала вирі-
шальне значення для відмови від кла-
сичної політичної традиції й переходу 
до політичної філософії модерну. Її сенс 
полягав у тому, що якщо до Гоббса при-
родний закон розумівся у світлі ієрархії 
цілей людини, серед яких право людини 
на збереження власного життя посі-
дало найнижче місце, то Гоббс зводить 
природний закон до права на самоз-
береження. Завдяки дії цієї поправки, 
унесеної Гоббсом, у Новий час природ-
ний закон став розумітися виключно 
в сенсі права на самозбереження, від-
мінного від будь-якого зобов’язання. 
Цей розвиток досяг своєї кульмінації 
в заміщенні природного закону пра-
вами людини, де сутність заміщується 
людиною, а закон – правами [11, с. 75].

Протягом XVIII століття провідні 
філософи Просвітництва прагнули ще 
більше сприяти зв’язку між правами 
та верховенством права. Так, напри-
клад, Монтеск’є в праці «Про дух 
законів» писав, що політичну свободу 
й основні права людини не можна 
захищати, якщо влада уряду не розді-
лена між окремими гілками; Вольтер 
у «Трактаті про толерантність» напо-
лягав, що природне право встановило 
право всіх людей вільно сповідувати 
свою релігію, не боячись пересліду-
вання; Жан-Жак Руссо в трактаті 
«Про суспільну угоду, або Принципи 
політичного права» зазначав на необ-
хідності об’єднання людей в громадян-
ське суспільство для створення законів 
і правових інститутів, які сприяли б 
справедливості й захищали права окре-
мих осіб. До них приєдналися Дені 
Дідро, який підкреслив, що природні 
права є універсальними й існують для 
всіх людей у всі часи та в усіх місцях; 
Іммануїл Кант, який наголосив на етич-
ній відповідальності захищати гідність 
і цінність усіх людей і заявив таке: «… 
тісне спілкування між народами землі 
розвинулося настільки, що порушення 
права в одному місці відчувається 
повсюдно» [12, с. 121]. Спільним для 
них було бажання розширити сво-

боду, право користуватися свободою 
віросповідання та вираження погля-
дів, обмежене конституційним урядом, 
право бути вільним від тортур, рабства 
та експлуатації, право на життя й на 
власність, право на справедливість і на 
захист верховенства права.

Вплив постулатів Просвітництва 
став зрозумілим, коли американські 
колоністи повстали проти британців. 
Філософські ідеали все більше відо-
кремлювали багатьох у колоніях від 
ідей абсолютистських монархій і спад-
кування привілеїв. Ще до спалаху 
революції Перший континентальний 
конгрес, що відбувся у Філадельфії 
в 1774 році, прийняв власну Деклара-
цію прав і скарг, яка закріпила право 
на «життя, свободу та власність» для 
всіх мешканців англійських колоній 
у Північній Америці [13]. 

Вибухи невдоволення та спалах фак-
тичної війни між колоністами й британ-
ськими силами в 1775 році призвели 
до подальшого дискурсу й артикуляції 
природного права та природних прав. 
Наприклад, Віргінська декларація прав 
оголосила, що «всі люди за своєю при-
родою однаково вільні й незалежні 
та мають певні невід’ємні права» [14]. 
Декларація незалежності США 1776 р. 
стала найрадикальнішим документом, 
створеним американцями: радикальною 
в готовності протистояти могутній Бри-
танській імперії, радикальною в декла-
руванні незалежного існування та ради-
кальною в природних правах, які вона 
стверджувала для всіх [15, с. 41]. Це 
стало закликом до революції не лише 
в Новому Світі, а й у Старому.

Підсумковий поворот цього періоду, 
котрий принципово сприяв станов-
ленню ідей справедливості та прав 
людини, настав із французькою рево-
люцією. Протягом декількох тижнів 
від початку революції 1789 р. депутати 
Національних установчих зборів Фран-
ції прийняли визначну Декларацію 
прав людини та громадянина. Спира-
ючись на ідеї Просвітництва, власну 
філософію та Декларацію незалежності 
США, депутати стверджували, що 
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«люди народжуються й залишаються 
вільними та рівними у правах»; що 
ці права є універсальними, дійсними 
для всіх часів і місць і «природними 
й невід’ємними»; що вони включають 
«свободу, власність, безпеку і спротив 
пригнобленню» [16].

Термін «права людини» дещо пізніше 
увійшов у словниковий запас людства. 
Він уперше використаний Томасом 
Пейном у перекладі англійською мовою 
французької Декларації прав людини 
та громадянина. У памфлеті «Права 
людини» 1791 р. Т. Пейн опирався 
на теорії природного права та природ-
них прав, а також на власну особисту 
участь як в американській, так і фран-
цузькій революціях, сміливо говорив 
про політичні, цивільні та економічні 
права. «Декларація прав, – підкреслює 
він, – є водночас також Декларацією 
обов’язків. Що б не було моїм правом 
як людини, це також водночас право 
іншого; і мій обов’язок – гарантувати, 
а не тільки користуватися» [17].

Отже, ранні ідеї природного права 
та природних прав дали необхідну 
основу для всього подальшого розвитку 
теорії прав людини. Якщо хтось пого-
джується з твердженням, що всі люди 
можуть вимагати певних прав просто 
внаслідок того, що вони є людьми, то 
не має значення, де, коли або в умовах 
якої форми правління живуть ці люди. 
Ця основоположна концепція взята 
саме з юридичних текстів і думок, що 
склалися до кінця XVIII ст., підтриму-
вана делегатами, які написали мону-
ментальну Загальну декларацію прав 
людини – документ, який буде наслі-
дувати практично кожен міжнародний 
договір про права людини. 

У статті здійснено аналіз фор-
мування основ прав людини в ранніх 
юридичних текстах і філософських 
думках. Оскільки концепція прав 
людини сягає ще самого світанку 
людської цивілізації, вона закріплена 
в усіх великих релігіях світу. На пер-
ший погляд це поняття видається 
таким, що асоціюється із сучасним 

світом, проте його витоки зустрі-
чаються дуже глибоко у вічності. У 
всьому світі основні релігії, незважа-
ючи на різницю в їх змісті, мають 
гуманістичну точку зору, яка під-
тримує права людини. 

Основи прав людини також уко-
рінені в античній думці й у філософ-
ських концепціях природного права 
та природних прав. У статті дослі-
джується вплив ідей справедливо-
сті й прав людини в Стародавньому 
Єгипті та Близькому Сході, старо-
давньому Китаї, Класичній Греції, 
Середньовіччі, в епоху Відродження 
й епоху Просвітництва. Розгляну-
то відповідні твори кількох мисли-
телів, включаючи Менція та Пла-
тона, зазначено, що в стародавніх 
писаннях є посилання на основні 
права людини, хоча цей термін не 
згадується. Термін «права людини» 
ввійшов дещо пізніше в словниковий 
запас людства. Він уперше викорис-
таний Томасом Пейном. Протягом 
століть більшість ранніх філософ-
ських теорій природного права зосе-
реджувалася виключно на загальних 
моральних обов’язках.

Зазначається, що боротьба за 
права людини почалася в західно-
му світі приблизно на початку XIII 
століття. Однак права, що міс-
тяться в Маґна Карті, були не пра-
вами людини, а радше політичними 
врегулюваннями. Суттєвий вплив 
на становлення концепції здійснили 
ідеї філософів епохи Просвітництва, 
для яких спільним було бажання 
розширити свободу, право користу-
ватися свободою віросповідання й 
вираження поглядів, право на спра-
ведливість і на захист верховенства 
права. Підсумковий поворот цього 
періоду, котрий принципово сприяв 
становленню ідей справедливості 
й прав людини, настав з американ-
ською та французькою революція-
ми. Унаслідок цих історичних подій 
прийнято низку важливих юридич-
них текстів, які в подальшому ста-
нуть зразками для наслідування під 
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час укладення практично кожного 
міжнародного договору у сфері прав 
людини. 

Ключові слова: концепція прав 
людини, міжнародне право прав лю-
дини, природне право, природні права, 
справедливість.

Hulatkan T. Origins of the concept 
of human rights

The article analyzes the formation 
of human rights foundations in early 
legal texts and philosophical thoughts. 
As the concept of human rights goes 
back to the dawn of human civilization, 
it has found its place in all major 
religions of the world. At first glance, 
this concept seems to be associated 
with the modern world; however, 
its origins are very deep in eternity. 
Major religions throughout the world, 
despite their differences in content, 
have a humanistic view that supports 
human rights.

Fundamentals of human rights 
are also rooted in ancient thought 
and in the philosophical concepts of 
natural law and natural rights. The 
article examines the impact of ideas 
of justice and human rights in Ancient 
Egypt and the Middle East, Ancient 
China, Classical Greece, the Medieval 
Period, the Renaissance, and the 
Enlightenment Period. Relevant works 
of several ancient thinkers, including 
Mencius and Plato, have been reviewed 
and analyzed. Moreover, the reference 
to basic human rights is found in the 
ancient scriptures, although this term is 
not mentioned. The term “human rights” 
came into the vocabulary of humanity a 
little later. Thomas Paine was first who 
had used this term. For centuries, most 
of the early philosophical theories of 
natural law focused solely on common 
moral obligations.

The article notes that the fight for 
human rights began in the Western 
world around the beginning of the 
thirteenth century. However, the 
rights contained in the Magna Carta 
were not human rights, but rather 

political arrangements. The ideas of 
philosophers of the Enlightenment 
had a significant influence on the 
concept. They shared a desire to extend 
freedom, the right to use freedom of 
religion and expression, the right to 
justice and the right to defend the rule 
of law. The final turn of this period, 
which in principle contributed to the 
development of ideas of justice and 
human rights, came with the American 
and French revolutions. A number 
of important legal texts have been 
adopted as a result of these historical 
events. These legal texts will further 
serve as role models for the conclusion 
of virtually every international human 
rights treaty.

Key words: concept of human rights, 
international human rights law, natural 
law, natural rights, justice.
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ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ

Необхідність дослідження теоре-
тичних питань адміністративно-право-
вого змісту форм і методів державного 
управління іноземним інвестуванням 
в Україні викликана потребою ство-
рення нових і вдосконалення чинних 
адміністративно-правових засад залу-
чення та використання іноземних 
інвестицій. Залучення іноземних інвес-
тицій і захист прав іноземних інвесто-
рів є одним із пріоритетних напрямів 
сучасної внутрішньої та зовнішньої 
політики України.

У юридичній літературі вже приді-
лялася увага науковому аналізу форм 
і методів державного управління еко-
номікою [1–9]. Правове регулювання 
інвестиційних відносин також є пред-
метом наукових досліджень у вітчиз-
няній юридичній науці [10–15]. Однак 
комплексному дослідженню адміністра-
тивно-правового змісту форм і мето-
дів державного управління іноземним 
інвестуванням достатньої уваги не при-
ділено, оскільки багато в чому в Укра-
їні іноземне інвестування є відносно 
новим видом господарської діяльності 
й об’єктом державного управління.

Завданням статті є дослідження 
теоретичних питань адміністратив-
но-правового змісту форм і методів дер-
жавного управління іноземним інвесту-
ванням в Україні.

Форми й методи державного управ-
ління іноземним інвестуванням можна 
поділити на дві групи: форми й методи, 
що властиві для державного управ-

ління господарською діяльністю та еко-
номікою загалом, і форми й методи 
державного управління, що стосуються 
лише державного управління інозем-
ним інвестуванням як однієї зі сфер 
державного управління економікою 
та зовнішньоекономічною діяльністю.

Теоретичний аналіз понять «форма 
управління», «форма державного управ-
ління», «форма державного управ-
ління економікою», «форма держав-
ного управління зовнішньоекономічною 
діяльністю» дає змогу визначити форму 
державного управління іноземним 
інвестуванням як юридично впорядко-
вану діяльність суб’єктів державного 
управління зі здійснення певних дій, 
необхідних для успішної реалізації 
закріплених за ними функцій держав-
ного управління іноземним інвестуван-
ням. Форми державного управління іно-
земним інвестуванням закріплені прямо 
в компетенції відповідних органів дер-
жавного управління чи випливають із 
неї [10].

Найбільш типовою класифікацією 
форм державного управління, що 
зустрічається в юридичній літературі, 
є їх поділ на правові та неправові [1–6].

Правові форми державного управ-
ління іноземним інвестуванням пов’я-
зані з установленням і застосуванням 
норм права, а їх використання викли-
кає певні юридичні наслідки. Правові 
форми державного управління орга-
нічно пов’язані з правовими формами 
діяльності загалом: правовстановлю-



337

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

вальною, правовиконавчою та право-
охоронною.

У юридичній літературі до право-
вих форм державного управління зара-
ховують: 1) видання правових актів 
управління (нормативного й індивіду-
ального, ненормативного характеру); 
2) укладення адміністративних дого-
ворів; 3) застосування правових актів 
управління, здійснення юридично зна-
чущих дій [1–6].

Органи державного управління іно-
земним інвестуванням, здійснюючи 
нормотворчу діяльність і видаючи нор-
мативно-правові акти, установлюють 
норми права, що регулюють суспільні 
відносини, які виникають у процесі іно-
земного інвестування. Нормативно-пра-
вові акти органів виконавчої влади, що 
видаються на підставі та на виконання 
законів, регулюють найбільш типові 
правила поведінки учасників інвести-
ційних відносин, визначають компетен-
цію органів управління, установлюють 
певні правові режими тощо.

До неправових форм державного 
управління зараховують діяльність 
щодо реалізації організаційних і мате-
ріально-технічних дій, спрямованих на 
впорядкування управлінських відно-
син [1–6]. У процесі реалізації функ-
цій управління не завжди виникає 
необхідність у виданні нормативних 
та індивідуальних актів управління. 
Низка питань вирішується в органі-
заційному порядку шляхом інструк-
тування, проведення зборів, нарад, 
семінарів, контролю, розповсюдження 
або збирання інформації, розроблення 
й підготовки різноманітних заходів, 
узагальнення різного роду матеріа-
лів, складання інформаційних довідок, 
тиражування документів, організації 
реєстрації вхідної та вихідної корес-
понденції тощо.

Крім правових і неправових, серед 
форм державного управління виді-
ляються структурні форми й проце-
дурні форми, оскільки управлінням 
є цілеспрямована діяльність певних 
структур – суб’єктів управління, що 
створюють управляючу систему. Кож-

ний суб’єкт управління повинен бути, 
відповідно, організаційно і струк-
турно оформленим. Для забезпечення 
ефективності державного управління 
вагоме значення має правильний вибір 
організаційної форми та внутрішньої 
структури органів державного управ-
ління, а також структури їх взаємовід-
носин у системі державного апарату. 
Управління іноземним інвестуванням, 
як і будь-яка інша діяльність, здійсню-
ється у вигляді послідовних і таких, 
що здійснюються в певному порядку, 
дій, тобто управління здійснюється за 
певною процедурою, яка теж може роз-
глядатися як форма щодо змісту цієї 
діяльності [6].

Особливістю іноземного інвесту-
вання як об’єкта державного управ-
ління є те, що воно потребує поєд-
нання та комплексного застосування 
різних форм управління.

Під час використання форм держав-
ного управління застосовуються відпо-
відні методи державного управління. 
У юридичній літературі приділяється 
достатня увага дослідженню методів 
державного управління [1–5; 7–9]. 
Узагальнюючи різні наукові підходи, 
метод державного управління інозем-
ним інвестуванням можемо визначити 
як юридично виражений спосіб прак-
тичного здійснення суб’єктами дер-
жавного управління владно-організу-
ючого впливу на керовані об’єкти, що 
відповідає характеру й обсягу наданих 
цим суб’єктам функцій і повноважень 
(компетенції), а також особливостям 
керованих об’єктів у сфері іноземного 
інвестування [10].

У юридичній літературі за основу 
класифікації методів державного 
управління беруться різні ознаки. 
Ураховуючи те що предметом дослі-
дження є сфера державного управ-
ління іноземним інвестуванням як 
складник державного управління еко-
номікою та зовнішньоекономічною 
діяльністю, доцільно буде зупинитися 
на такій класифікації методів сто-
совно сфери державного управління 
економікою:
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– організаційні (що виражаються 
в здійсненні певних управлінських дій 
щодо об’єктів управління, не пов’я-
заних із вирішенням того чи іншого 
питання);

– адміністративні (що виражаються 
в прийнятті рішень, обов’язкових для 
об’єктів управління);

– економічні (що виражаються 
у впливі суб’єктів управління на еко-
номічний стан об’єктів управління) 
[1–5; 10].

Усі зазначені методи державного 
управління іноземним інвестуванням 
є тісно пов’язаними між собою в прак-
тичній діяльності. Це зумовлено тим, 
що зазначені методи є елементами 
впливу відповідних державних органів 
(як суб’єктів управління) на об’єкти 
управління у сфері іноземного інвес-
тування. Під час застосування кожної 
з груп указаних методів має місце прояв 
владності, оскільки всі вони закріплю-
ються в юридично обов’язкових актах.

Ознаками, що характеризують 
адміністративні методи управління, є: 
1) прямий вплив на об’єкт управління 
за допомогою чіткого встановлення 
його прав та обов’язків, індивідуалі-
зованих команд управління; 2) одно-
сторонній вибір органом управління 
способу вирішення завдання чи кон-
кретного варіанту поведінки, одно-
значне вирішення відповідної ситуації, 
що має обов’язкову силу для вико-
навця; 3) безумовну обов’язковість 
розпоряджень і вказівок, невиконання 
яких може потягти за собою відпо-
відальність [1–5; 10]. За допомогою 
адміністративних методів здійсню-
ється централізоване керівництво про-
цесами іноземного інвестування, що 
відображається в компетенції Мініс-
терства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України, 
Міністерства фінансів, Міністерства 
закордонних справ та інших уповно-
важених центральних органів вико-
навчої влади.

Ознаками, що характеризують 
економічні методи державного управ-
ління, є: 1) використання стимулю-

вальних засобів, створення економіч-
ної зацікавленості, що спонукає об’єкт 
управління діяти належним чином 
і в потрібному напрямі, досягати іні-
ціативного вирішення поставлених 
перед ним завдань без спеціальних 
розпоряджень і вказівок керівних 
органів; 2) надання об’єкту управ-
ління можливостей вибору між спосо-
бами дій; 3) порушення встановлених 
показників та умов поведінки об’єк-
том управління не супроводжується 
прямим стягненням для нього, а лише 
призводить до негативних наслідків 
господарсько-економічного характеру, 
які він відчуває в результаті власних 
неправильних дій [1–5; 10]. Еконо-
мічні методи передбачають порівняно 
з адміністративними значно вищий 
рівень саморегуляції діяльності госпо-
дарюючих суб’єктів. 

У юридичній літературі до еконо-
мічних методів державного управління 
зараховують такі методи, як плану-
вання, економічний аналіз, госпро-
зрахунок, фінансово-кредитні методи 
й низка інших. Планування є методом 
прямого впливу на вибір форм і мето-
дів державного управління іноземним 
інвестуванням, пріоритетних для іно-
земного інвестування галузей еконо-
міки України, визначення перспектив-
них економічних показників іноземного 
інвестування. Планування може висту-
пати також як організаційний метод, 
оскільки планування в найзагальніших 
його рисах – це моделювання певного 
способу діяльності. Економічний ана-
ліз як метод державного управління 
іноземним інвестуванням застосо-
вується з метою оцінювання ефек-
тивності вже здійснених інвестицій 
та інвестицій, які планується здійс-
нити, визначення основних напрямів 
удосконалення інвестиційної діяль-
ності, а також контролю за здійснен-
ням іноземного інвестування. При-
кладами застосування економічних 
методів у державному управлінні іно-
земним інвестуванням, в основі яких 
лежать фінансово-кредитні відно-
сини, можна назвати надання валют-
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но-фінансових, податкових і мит-
них пільг, які надаються суб’єктам 
інвестиційної діяльності на підставах 
і в порядку, що визначені законодав-
ством України [1–5; 10].

Аналізуючи зміст адміністративних 
та економічних методів державного 
управління іноземним інвестуван-
ням, можемо зробити висновок, що їх 
співвідношення в кожному окремому 
випадку є різним. Це залежить від 
багатьох факторів, зокрема від того, 
хто є учасниками інвестиційної діяль-
ності (фізичні особи, юридичні особи 
чи держави), і від того, у держав-
ному чи приватному секторі еконо-
міки України здійснюється така діяль-
ність. Якщо учасником інвестиційної 
діяльності є держава або діяльність 
здійснюється в державному секторі 
економіки, то в такому разі матиме 
місце тенденція переважання адміні-
стративних методів державного управ-
ління. Якщо ж учасниками інвестицій-
ної діяльності є недержавні юридичні 
особи, фізичні особи або інвестиційна 
діяльність здійснюється в недержав-
ному секторі економіки, то будуть 
переважати економічні методи дер-
жавного управління [10].

Серед методів управління, що вико-
ристовуються в процесі державного 
управління іноземним інвестуванням, 
варто назвати також методи опрацю-
вання управлінських рішень і пов’язані 
з ними методи їх прийняття. Зазначені 
методи державного управління поділя-
ються на організаційні (системні), екс-
периментальні та природничо-технічні.

Сутність організаційного (систем-
ного) методу полягає в тому, що 
під час обрання раціонального спо-
собу вирішення питання для яко-
їсь однієї частини системи врахову-
ються наслідки такого вирішення для 
інших частин системи. Тому, визна-
чаючи напрями інвестиційної полі-
тики, органи державного управління 
повинні враховувати не лише пози-
тивні наслідки, а й можливий негатив-
ний вплив тих чи інших інвестиційних 
відносин на розвиток національної 

економіки України і стан її економіч-
ної безпеки. Наприклад, застосування 
цього методу є особливо важливим під 
час визначення пріоритетних для залу-
чення іноземних інвестицій галузей 
економіки та регіонів України, під час 
визначення видів та обсягу пільг, що 
можуть надаватися учасникам інвес-
тиційних відносин, які проводять свою 
діяльність у пріоритетних галузях 
економіки, на територіях спеціальних 
(вільних) економічних зон і в низці 
інших випадків [1–5; 7–9]. 

Багатогранність процесів іноземного 
інвестування та складність урахування 
всіх особливостей, що можуть впли-
вати на ефективність управлінського 
рішення в цій сфері, зумовлюють вико-
ристання такого методу державного 
управління, як експеримент. Експери-
мент – це метод опрацювання й пере-
вірки управлінських рішень, змістом 
якого є експериментальне застосування 
форм і методів управління у сфері іно-
земного інвестування. Це метод опра-
цювання управлінського рішення, 
метою якого є з’ясування можливості 
постійного застосування відповідних 
форм або методів управління, що пере-
віряються. Визначальною умовою вико-
ристання експерименту в державному 
управлінні є те, що рішення про експе-
римент може приймати той орган, який 
створив систему правового регулю-
вання експериментом, що проводиться, 
у межах його виконавчо-розпорядчої 
діяльності (компетенції). У сфері дер-
жавного управління іноземним інвес-
туванням ефективним способом пере-
вірки доцільності й ефективності тих 
чи інших форм або методів державного 
управління може бути надання певним 
територіям (юридичним особам) тимча-
сового статусу спеціальних (вільних) 
економічних зон, зон зі спеціальними 
режимами зовнішньоекономічної діяль-
ності (технопарків) тощо. Тимчасовий 
характер таких заходів поряд із розро-
бленням інших запобіжних механізмів 
буде значною мірою зменшувати вплив 
можливих негативних наслідків їх про-
ведення [1–5].
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Удосконалення форм і методів дер-
жавного управління у сфері інозем-
ного інвестування має стати одним із 
головних завдань центральних органів 
виконавчої влади, до функцій яких 
належить державне управління іно-
земним інвестуванням, з урахуван-
ням конкретного змісту компетенції 
та функцій цих органів, особливостей 
іноземного інвестування як об’єкта 
державного управління. Перспективи 
подальших досліджень адміністратив-
но-правового змісту форм і методів 
державного управління іноземним 
інвестуванням в Україні зумовлені 
ускладненням світових інвестиційних 
процесів і необхідністю його враху-
вання в практиці державного управ-
ління економікою України.

У статті досліджуються тео-
ретичні питання адміністратив-
но-правового змісту форм і методів 
державного управління іноземним 
інвестуванням в Україні, їх взаємо-
зв’язок із формами й методами дер-
жавного управління зовнішньоеконо-
мічною діяльністю та економікою 
загалом.

Особливістю іноземного інвес-
тування як об’єкта державного 
управління є те, що воно потребує 
поєднання та комплексного застосу-
вання різних форм управління.

Усі методи державного управлін-
ня іноземним інвестуванням є тісно 
пов’язаними між собою в практич-
ній діяльності. Це зумовлено тим, 
що зазначені методи є елементами 
впливу відповідних державних орга-
нів (як суб’єктів управління) на 
об’єкти управління у сфері іноземно-
го інвестування. Під час застосуван-
ня кожної з груп указаних методів 
має місце прояв владності, оскільки 
всі вони закріплюються в юридично 
обов’язкових актах.

За допомогою адміністративних 
методів здійснюється централізо-
ване керівництво процесами інозем-
ного інвестування, що відобража-
ється в компетенції Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України, 
Міністерства фінансів, Міністер-
ства закордонних справ та інших 
уповноважених центральних орга-
нів виконавчої влади.

Економічні методи передбача-
ють порівняно з адміністративними 
значно вищий рівень саморегуляції 
діяльності господарюючих суб’єктів. 

Аналізуючи зміст адміністратив-
них та економічних методів держав-
ного управління іноземним інвесту-
ванням, можемо зробити висновок, 
що їх співвідношення в кожному 
окремому випадку є різним. 

Серед методів управління, що 
використовуються в процесі дер-
жавного управління іноземним інвес-
туванням, варто назвати також 
методи опрацювання управлінських 
рішень і пов’язані з ними методи їх 
прийняття. Зазначені методи дер-
жавного управління поділяються на 
організаційні (системні), експери-
ментальні та природничо-технічні.

Удосконалення форм і методів дер-
жавного управління у сфері інозем-
ного інвестування має стати одним 
із головних завдань центральних 
органів виконавчої влади, до функцій 
яких належить державне управління 
іноземним інвестуванням, з ураху-
ванням конкретного змісту компе-
тенції та функцій цих органів, осо-
бливостей іноземного інвестування 
як об’єкта державного управління. 
Перспективи подальших досліджень 
адміністративно-правового змісту 
форм і методів державного управлін-
ня іноземним інвестуванням в Укра-
їні зумовлені ускладненням світових 
інвестиційних процесів і необхідні-
стю його врахування в практиці 
державного управління економікою 
України.

Ключові слова: державне управ-
ління, форми державного управління, 
методи державного управління, госпо-
дарська діяльність, зовнішньоекономіч-
на діяльність, інвестиційна діяльність, 
іноземне інвестування.
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Atamanchuk L. Theoretical issues 
of the administrative and legal 
content of forms and methods of state 
governance foreign investment in 
Ukraine

The article explores the theoretical 
issues of the administrative and legal 
content of forms and methods of public 
administration of foreign investment 
in Ukraine, their relationship with 
the forms and methods of public 
administration of foreign economic 
activity and the economy as a whole.

A feature of foreign investment as 
an object of public administration is 
that it requires the combination and 
comprehensive application of different 
forms of government.

All methods of public foreign 
investment management are closely 
linked in practice. This is due to the 
fact that these methods are elements of 
influence of the relevant state bodies (as 
entities) on the objects of management 
in the sphere of foreign investment. In 
applying each of these groups, there is 
a manifestation of authority, since they 
are all enshrined in legally binding acts.

Through administrative methods, 
centralized management of foreign 
investment processes is carried out, 
which is reflected in the competence of 
the Ministry of Economic Development, 
Trade and Agriculture of Ukraine, the 
Ministry of Finance, the Ministry of 
Foreign Affairs and other authorized 
central executive authorities.

Economic methods imply a much 
higher level of self-regulation of business 
entities than administrative ones.

Analyzing the content of 
administrative and economic methods 
of public administration of foreign 
investment, we can conclude that their 
ratio is different in each case.

Among the management methods 
used in the process of public foreign 
investment management, one should 
also mention the methods of elaborating 
management decisions and the related 
methods of their adoption. These 
methods of public administration are 

divided into organizational (system), 
experimental and natural-technical.

Improvement of forms and methods 
of public administration in the sphere 
of foreign investment should become 
one of the main tasks of the central 
executive bodies, which include the 
functions of public administration of 
foreign investment, taking into account 
the specific content of the competence 
and functions of these bodies, features 
of foreign investment as an object of 
public administration. Prospects for 
further research on the administrative 
and legal content of forms and 
methods of public administration of 
foreign investment in Ukraine are 
conditioned by the complication of 
world investment processes and the 
need for its incorporation into the 
practice of public administration of 
Ukraine's economy.

Key words: public administration, 
forms of public administration, methods of 
public administration, economic activity, 
foreign economic activity, investment 
activity, foreign investment.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Україна як держава і всі суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності та іно-
земні суб’єкти господарської діяльності 
несуть відповідальність за порушення 
зовнішньоекономічного законодав-
ства та / або своїх зобов’язань, які 
випливають із договорів (контрактів), 
на умовах і в порядку, визначених 
законами України [4]. Дослідження 
відповідальності суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності спрямоване на 
удосконалення механізмів державного 
та недержавного регулювання зов-
нішньоекономічних відносин, забезпе-
чення законності у здійсненні зовніш-
ньоекономічних операцій.

Питання правового регулювання 
та державного управління у сфері зов-
нішньоекономічної діяльності вже були 
предметом дослідження в різних галу-
зях юридичної науки [1; 2]. Однак дослі-
дження відповідальності суб’єктів зов-
нішньоекономічної діяльності в Україні 
потребують подальшого розвитку 
з огляду на їх актуальність для реалі-
зації державної політики щодо забезпе-
чення законності та правопорядку у зов-
нішньоекономічних відносинах.

Завданням статті є дослідження 
питань відповідальності суб’єктів зов-
нішньоекономічної діяльності в Україні.

Юридична відповідальність – це вид 
соціальної відповідальності, сутність 
якої полягає у застосуванні до правопо-
рушників (фізичних і юридичних осіб) 
передбачених законодавством санкцій, 
що забезпечуються у примусовому 
порядку державою [3].

Загальні засади відповідальності 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-

ності визначаються у Розділі VI Закону 
України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» [4].

Як вже зазначалося вище, Укра-
їна як держава і всі суб’єкти зовніш-
ньоекономічної діяльності та іноземні 
суб’єкти господарської діяльності 
несуть відповідальність за порушення 
Закону України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність» або пов’язаних із 
ним законів України та / або своїх 
зобов’язань, які випливають із дого-
ворів (контрактів), тільки на умовах 
і в порядку, визначених законами 
України. Україна як держава не несе 
відповідальності за дії суб’єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності, а суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності не 
несуть відповідальності за дії України 
як держави. Якщо Україна бере участь 
у зовнішньоекономічній діяльності як 
суб’єкт такої діяльності, то вона несе 
відповідальність на загальних і рівно-
правних засадах з іншими суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності [4].

Всі справи та питання щодо визна-
чення відповідальності, що виника-
ють при застосуванні Закону України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» 
і пов’язаних із ним законів України, 
підсудні судовим органам України. 
Суб’єкти зовнішньоекономічної діяль-
ності та іноземні суб’єкти господар-
ської діяльності мають право на судо-
вий розгляд зазначених справ і питань.

Особливості відповідальності Укра-
їни як держави визначені у ст. 34 Закону 
України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність». Так, Україна як держава 
несе майнову відповідальність у пов-
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ному обсязі перед суб’єктами зовніш-
ньоекономічної діяльності та іноземними 
суб’єктами господарської діяльності 
за всі свої дії, що суперечать чинним 
законам України і спричиняють збитки 
(прямі, побічні), моральну шкоду цим 
суб’єктам і призводять до втрати ними 
вигоди, а також за інші свої дії, в т. ч. 
й ті, які регулюють зовнішньоеконо-
мічну діяльність і прямо не передбачені 
в Законі України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність», що спричиняють 
зазначені збитки (шкоду) та призводять 
до втрати вигоди, крім випадків, коли 
такі дії зумовлені неправомірними діями 
зазначених суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності та іноземних суб’єк-
тів господарської діяльності. Україна як 
держава відповідає за вищевказані дії 
всім своїм майном [4].

Дії державних органів та офіційних 
службових осіб цих органів вважа-
ються діями України як держави зага-
лом, і держава несе за них відповідаль-
ність, як зазначено вище. Будь-який 
суб’єкт зовнішньоекономічної діяльно-
сті або іноземний суб’єкт господарської 
діяльності має право подати позов до 
України як держави. Зазначені позови 
підсудні судам України відповідно до 
ст. 39 Закону України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність». Зазначені 
позови подаються суб’єктами зовніш-
ньоекономічної діяльності за місцем 
їх постійного знаходження або про-
живання, іноземними суб’єктами гос-
подарської діяльності – за місцезнахо-
дженням державного органу та / або 
службової особи, що вчинили проти-
правні дії. Позов подається у загальному 
порядку, визначеному цивільно-проце-
суальним законодавством України. Від 
імені України як держави у процесі 
виступають державний орган та / або 
службова особа, вказані у позові. Слід 
зазначити, що Україна як держава має 
право на регресне відшкодування своїх 
збитків, які виникли внаслідок задово-
лення зазначених позовів із боку дер-
жавних органів та / або службових 
осіб за рахунок їх майна (відповідно 
балансового або власного) [4].

Щодо відповідальності інших суб’єк-
тів зовнішньоекономічної діяльності 
слід зазначити, що вони несуть відпо-
відальність у видах і формах, перед-
бачених ст. 33 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», 
іншими законами України та / або 
зовнішньоекономічними договорами 
(контрактами). Порядок притягнення 
до відповідальності, здійснення відпові-
дальності та звільнення від відповідаль-
ності визначається процесуальними 
законами України. Порядок притяг-
нення до цивільно-правової відповідаль-
ності, здійснення такої відповідальності 
та звільнення від неї може визначатися 
зовнішньоекономічними договорами 
(контрактами), якщо це не суперечить 
чинним законам України [4].

Види та форми відповідальності у зов-
нішньоекономічній діяльності визнача-
ються у ст. 33 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність». Так, 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
застосовуються такі види відповідально-
сті: майнова і кримінальна.

Майнова відповідальність має 
цивільно-правовий характер, і її засади 
визначаються Цивільним кодексом 
України [5], Законами України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» [4], 
«Про міжнародне приватне право» 
(встановлює порядок урегулювання 
приватноправових відносин, які хоча б 
через один із своїх елементів пов’язані 
з одним або кількома правопорядками, 
іншими, ніж український правопоря-
док) [6] та іншими законами України. 
Застосування цивільно-правової відпо-
відальності завжди пов’язане із втра-
тами майнового характеру в майновій 
сфері боржника (відшкодуванням запо-
діяної майнової або моральної шкоди, 
сплатою неустойки – штрафу, пені). 
Залежно від підстав застосування роз-
різняють договірну і позадоговірну 
(деліктну) цивільну відповідальність.

Майнова відповідальність засто-
совується у формі матеріального від-
шкодування прямих, побічних збитків, 
упущеної вигоди, матеріального від-
шкодування моральної шкоди, а також 
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майнових санкцій. Якщо порушення 
суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності або іноземними суб’єктами 
господарської діяльності Закону Укра-
їни «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність» або пов’я за них із ним законів 
України призвели до виникнення збит-
ків, втрати вигоди та / або моральної 
шкоди у інших таких суб’єктів або дер-
жави, суб’єкти, що порушили закон, 
несуть матеріальну відповідальність 
у повному обсязі [4].

Кримінальна відповідальність у зов-
нішньоекономічній діяльності запрова-
джується тільки у випадках, передба-
чених кримінальним законодавством 
України. Підставою кримінальної 
відповідальності є вчинення особою 
суспільно небезпечного діяння, яке 
містить склад злочину, передбаченого 
Кримінальним кодексом України [7]. 
Кримінальна відповідальність настає за 
вчинення злочинів проти основ націо-
нальної безпеки України; проти життя 
та здоров’я особи; проти волі, честі 
та гідності особи; проти статевої сво-
боди та статевої недоторканності особи; 
проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і гро-
мадянина; проти власності; у сфері гос-
подарської діяльності; проти довкілля; 
проти громадської безпеки; проти без-
пеки виробництва; проти безпеки руху 
й експлуатації транспорту; проти гро-
мадського транспорту та моральності; 
у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти 
здоров’я населення; у сфері охорони 
державної таємниці, недоторканно-
сті державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації; проти автори-
тету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян і злочини проти журналістів; 
у сфері використання електронно-об-
числювальних машин (комп’ютерів), 
систем і комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку; у сфері службової 
діяльності та професійної діяльно-
сті, пов’язаної з наданням публічних 
послуг; проти правосуддя; проти вста-

новленого порядку несення військової 
служби (військові злочини); проти 
миру, безпеки людства та міжнарод-
ного правопорядку [7].

Видами покарань згідно зі ст. 51 Кри-
мінального кодексу України є штраф; 
позбавлення військового, спеціаль-
ного звання, рангу, чину або кваліфі-
каційного класу; позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю; громадські роботи; 
виправні роботи; службові обмеження 
для військовослужбовців; конфіскація 
майна; арешт; обмеження волі; три-
мання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців; позбавлення 
волі на певний строк; довічне позбав-
лення волі [7].

Вище вже зазначалося, що відпо-
відно до ст. 33 Закону України «Про зов-
нішньоекономічну діяльність» у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності засто-
совуються такі види відповідальності, 
як майнова та кримінальна.

Виходячи з того, що зовнішньое-
кономічна діяльність є одним із видів 
господарської діяльності та врегульо-
вана нормами Господарського кодексу 
України (Розділ VII «Зовнішньоеко-
номічна діяльність»), можна зробити 
висновок про те, що суб’єкти зовніш-
ньоекономічної діяльності несуть, крім 
цивільно-правової, також і господар-
сько-правову майнову відповідальність, 
норми про яку містяться у Розділі V 
«Відповідальність за правопорушення 
у сфері господарювання» Господар-
ського кодексу України. Підставою 
господарсько-правової відповідально-
сті учасника господарських відносин 
є вчинене ним правопорушення у сфері 
господарювання [8].

Господарські санкції застосову-
ються до правопорушників на підста-
вах і в порядку, передбачених Госпо-
дарським кодексом України, іншими 
законами та договором. Господар-
ськими санкціями визнаються заходи 
впливу на правопорушника у сфері 
господарювання, внаслідок застосу-
вання яких для нього настають неспри-
ятливі економічні та / або правові 
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наслідки. У сфері господарювання 
застосовуються такі види господар-
ських санкцій: відшкодування збитків; 
штрафні санкції; оперативно-госпо-
дарські санкції. Господарські санкції 
застосовуються у встановленому зако-
ном порядку за ініціативою учасників 
господарських відносин, а адміністра-
тивно-господарські санкції – уповнова-
женими органами державної влади або 
органами місцевого самоврядування 
(ст. 216–218 Господарського кодексу 
України) [8].

До штрафних санкцій належать 
господарські санкції у вигляді грошо-
вої суми (неустойка, штраф, пеня), 
яку учасник господарських відносин 
зобов’язаний сплатити у разі пору-
шення ним правил здійснення госпо-
дарської діяльності, невиконання або 
неналежного виконання господар-
ського зобов’язання (ст. 230 Господар-
ського кодексу України) [8].

Оперативно-господарські санк-
ції – це заходи оперативного впливу 
на правопорушника з метою припи-
нення або попередження повторення 
порушень зобов’язання, що використо-
вуються самими сторонами зобов’я-
зання в односторонньому порядку. До 
суб’єкта, котрий порушив господарське 
зобов’язання, можуть бути застосовані 
лише ті оперативно-господарські санк-
ції, застосування яких передбачено 
договором. Оперативно-господарські 
санкції застосовуються незалежно від 
вини суб’єкта, який порушив госпо-
дарське зобов’язання. У господарських 
договорах сторони можуть передба-
чати використання таких видів опера-
тивно-господарських санкцій: односто-
ронньої відмови від виконання свого 
зобов’язання управненою стороною, зі 
звільненням її від відповідальності за 
це – у разі порушення зобов’язання 
другою стороною; відмови від оплати за 
зобов’язанням, яке виконано неналеж-
ним чином або достроково виконано 
боржником без згоди другої сторони; 
відстрочення відвантаження продук-
ції чи виконання робіт внаслідок про-
строчення виставлення акредитива 

платником, припинення видачі банків-
ських позичок тощо; відмови управне-
ної сторони зобов’язання від прийняття 
подальшого виконання зобов’язання, 
порушеного другою стороною, або 
повернення в односторонньому порядку 
виконаного кредитором за зобов’язан-
ням; встановлення в односторонньому 
порядку на майбутнє додаткових гаран-
тій належного виконання зобов’язань 
стороною, котра порушила зобов’я-
зання: зміна порядку оплати продукції 
(робіт, послуг), переведення платника 
на попередню оплату продукції (робіт, 
послуг) або на оплату після перевірки їх 
якості тощо; відмови від встановлення 
на майбутнє господарських відносин зі 
стороною, яка порушує зобов’язання. 
Наведений перелік не є вичерпним 
і сторони можуть передбачити у дого-
ворі також інші оперативно-господар-
ські санкції (ст. 236 Господарського 
кодексу України) [8].

Крім зазначених вище санкцій, до 
суб’єктів господарювання можуть бути 
застосовані уповноваженими орга-
нами державної влади або органами 
місцевого самоврядування адміністра-
тивно-господарські санкції – заходи 
організаційно-правового або майнового 
характеру, спрямовані на припинення 
правопорушення суб’єкта господарю-
вання та ліквідацію його наслідків, 
а саме: вилучення прибутку (доходу); 
адміністративно-господарський штраф; 
стягнення зборів (обов’язкових пла-
тежів); застосування антидемпінгових 
заходів; припинення експортно-імпорт-
них операцій; застосування індивіду-
ального режиму ліцензування на умо-
вах і в порядку, визначених законом; 
зупинення дії ліцензії (патенту) на 
здійснення суб’єктом господарювання 
певних видів господарської діяльно-
сті; анулювання ліцензії (патенту) 
на здійснення суб’єктом господарю-
вання окремих видів господарської 
діяльності; обмеження або зупинення 
діяльності суб’єкта господарювання; 
ліквідація суб’єкта господарювання; 
інші адміністративно-господарські 
санкції, встановлені Господарським 
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кодексом України та іншими зако-
нами (ст. 239 Господарського кодексу  
України) [8].

Враховуючи комплексний харак-
тер зовнішньоекономічних відносин, їх 
суб’єкти можуть також притягуватися 
і до адміністративної відповідальності. 
Відповідно до ст. 2 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
[9] законодавство України про адмі-
ністративні правопорушення склада-
ється з цього кодексу та інших законів 
про адміністративні правопорушення, 
які до включення їх у встановленому 
порядку до зазначеного кодексу засто-
совуються безпосередньо. Положення 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення поширюються і на 
адміністративні правопорушення, від-
повідальність за вчинення яких перед-
бачена законами, ще не включеними до 
цього кодексу [9].

Питання щодо адміністративної від-
повідальності за порушення митних 
правил регулюються Митним кодексом 
України [10].

Згідно зі ст. 9 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
адміністративним правопорушенням 
(проступком) визнається протиправна, 
винна (умисна або необережна) дія 
чи бездіяльність, яка посягає на гро-
мадський порядок, власність, права 
і свободи громадян, на встановлений 
порядок управління і за яку законом 
передбачено адміністративну відпові-
дальність [9].

Правопорушеннями, за які настає 
адміністративна відповідальність, є пра-
вопорушення в галузі охорони праці 
та здоров’я населення; що посягають 
на власність; у сфері охорони природи, 
використання природних ресурсів, охо-
рони культурної спадщини; у промис-
ловості, будівництві й у сфері викори-
стання паливно-енергетичних ресурсів; 
у сільському господарстві та за пору-
шення ветеринарно-санітарних пра-
вил; на транспорті, в галузі шляхового 
господарства і зв’язку; в галузі жит-
лових прав громадян, житлово-кому-
нального господарства та благоустрою; 

в галузі торгівлі, громадського харчу-
вання, сфері послуг, у галузі фінансів 
і підприємницькій діяльності; в галузі 
стандартизації, якості продукції, метро-
логії та технічного регулювання; пов’я-
зані з корупцією; військові адміністра-
тивні правопорушення; що посягають 
на громадський порядок і громадську 
безпеку; які посягають на встановле-
ний порядок управління; що посягають 
на здійснення народного волевияв-
лення та встановлений порядок його 
забезпечення [9].

За вчинення адміністративних пра-
вопорушень можуть застосовуватися 
такі адміністративні стягнення, як 
попередження; штраф; штрафні бали; 
оплатне вилучення предмета, який 
став знаряддям вчинення або безпо-
середнім об’єктом адміністративного 
правопорушення; конфіскація: пред-
мета, що став знаряддям вчинення або 
безпосереднім об’єктом адміністратив-
ного правопорушення; грошей, одер-
жаних внаслідок вчинення адміністра-
тивного правопорушення; позбавлення 
спеціального права, наданого громадя-
нинові (права керування транспорт-
ними засобами, права полювання); поз-
бавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю; 
громадські роботи; виправні роботи; 
суспільно корисні роботи; адміністра-
тивний арешт; арешт з утриманням на 
гауптвахті. Законами України може 
бути встановлено й інші види адміні-
стративних стягнень [9].

Законами України може бути перед-
бачено адміністративне видворення за 
межі України іноземців і осіб без гро-
мадянства за вчинення адміністратив-
них правопорушень, які грубо порушу-
ють правопорядок.

Суб’єкти зовнішньоекономічної 
діяльності України та іноземні суб’єкти 
господарської діяльності несуть відпові-
дальність за порушення зовнішньоеко-
номічного законодавства та / або своїх 
зобов’язань, що випливають із догово-
рів (контрактів), на умовах і в порядку, 
визначених законами України. У сфері 
зовнішньоекономічної діяльності засто-
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совуються такі види відповідальності, 
як майнова (цивільно-правова та гос-
подарсько-правова), адміністративна 
та кримінальна [4]. Дослідження від-
повідальності суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності потребують 
подальшого розвитку з огляду на їх 
актуальність для реалізації державної 
політики щодо забезпечення законно-
сті та правопорядку у сфері зовнішньо-
економічних відносин.

У статті досліджуються питан-
ня відповідальності суб’єктів зов-
нішньоекономічної діяльності в 
Україні. У сфері зовнішньоекономіч-
ної діяльності застосовуються май-
нова (цивільно-правова та господар-
сько-правова), адміністративна та 
кримінальна відповідальність. Дослі-
дження відповідальності суб’єктів 
такої діяльності сприяють реаліза-
ції державної політики забезпечення 
законності у сфері зовнішньоеконо-
мічних відносин.

Майнова відповідальність засто-
совується у формі матеріального 
відшкодування прямих, побічних 
збитків, упущеної вигоди, матері-
ального відшкодування моральної 
шкоди, а також майнових санкцій.

Кримінальна відповідальність у 
зовнішньоекономічній діяльності 
запроваджується тільки у випад-
ках, передбачених кримінальним 
законодавством України. Підставою 
кримінальної відповідальності є вчи-
нення особою суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад злочину, 
передбаченого Кримінальним кодек-
сом України.

Господарські санкції застосову-
ються до правопорушників на під-
ставах і в порядку, передбачених 
Господарським кодексом України, 
іншими законами та договором. Гос-
подарськими санкціями визнаються 
заходи впливу на правопорушника 
у сфері господарювання, внаслідок 
застосування яких для нього наста-
ють несприятливі економічні та / 
або правові наслідки. У сфері госпо-

дарювання застосовуються такі 
види господарських санкцій: відшко-
дування збитків; штрафні санкції; 
оперативно-господарські санкції. 
Господарські санкції застосовують-
ся у встановленому законом порядку 
за ініціативою учасників господар-
ських відносин, а адміністратив-
но-господарські санкції – уповнова-
женими органами державної влади 
або органами місцевого самовряду-
вання (ст. 216–218 Господарського 
кодексу України).

Правопорушеннями, за які настає 
адміністративна відповідальність, 
є правопорушення в галузі охоро-
ни праці та здоров’я населення; 
що посягають на власність; у сфе-
рі охорони природи, використання 
природних ресурсів, охорони куль-
турної спадщини; у промисловості, 
будівництві й у сфері використання 
паливно-енергетичних ресурсів; у 
сільському господарстві та за пору-
шення ветеринарно-санітарних пра-
вил; на транспорті, в галузі шляхо-
вого господарства і зв’язку; в галузі 
житлових прав громадян, житло-
во-комунального господарства та 
благоустрою та ін.

Ключові слова: юридична від-
повідальність, зовнішньоекономічна 
діяльність, цивільно-правова відпові-
дальність, господарсько-правова відпові-
дальність, адміністративна відповідаль-
ність, кримінальна відповідальність.

Komarnitskiy D. Responsibility 
of foreign economic activities in 
Ukraine

This article explores the issues of 
responsibility of foreign economic 
operators in Ukraine. In the sphere 
of foreign economic activity, property 
(civil and commercial), administrative 
and criminal liability are used. 
Studies of the responsibility of the 
subjects of foreign economic activity 
contribute to the implementation 
of the state policy of ensuring the 
legitimacy in the sphere of foreign 
economic relations.
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Property liability applies in the 
form of pecuniary damages for direct, 
incidental damages, lost profits, 
pecuniary damages for non-pecuniary 
damage, as well as property sanctions.

Criminal liability in foreign economic 
activity is introduced only in cases 
provided for by the criminal legislation 
of Ukraine. The basis of criminal 
responsibility is the commission of a 
person of socially dangerous act, which 
contains the crime, provided by the 
Criminal Code of Ukraine.

Economic sanctions shall be 
applied to offenders on the grounds 
and in accordance with the procedure 
provided by the Economic Code of 
Ukraine, other laws and the contract. 
Economic sanctions are recognized 
measures of influence on the offender 
in the sphere of economy, as a result 
of which the economic and / or legal 
consequences for him occur. In the 
sphere of management the following 
types of economic sanctions are applied: 
compensation of losses; penalties; 
operational and economic sanctions. 
In this case, economic sanctions 
are applied in accordance with the 
procedure established by law on the 
initiative of participants in economic 
relations, and administrative and 
economic sanctions – by authorized 
bodies of state power or bodies of local 
self-government (Articles 216–218 of 
the Economic Code of Ukraine).

Offenses for administrative liability 
are offenses in the field of occupational 
safety and health; encroaching 
on property; in the field of nature 
protection, use of natural resources, 
protection of cultural heritage; in 
industry, construction and in the use of 
fuel and energy resources; in agriculture 
and for violations of veterinary and 
sanitary rules; transportation, road and 

communications; in the field of citizens' 
housing rights, housing and communal 
services and public works, etc.

Key words: legal liability, foreign 
economic activity, civil liability, economic 
and legal liability, administrative liability, 
criminal liability.
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ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО 
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КРИМІНАЛЬНИХ КОДЕКСІВ

Конституція України у ст. 62 прого-
лосила, що особа вважається невину-
ватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному пока-
ранню, доки її вину не буде доведено 
в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду. Ніхто не 
зобов’язаний доводити свою невинува-
тість у вчиненні злочину. Обвинува-
чення не може ґрунтуватися на дока-
зах, одержаних незаконним шляхом, 
а також на припущеннях. Усі сумніви 
щодо доведеності вини особи тлума-
чаться на її користь.

Наведене положення Основного 
Закону відображене у ч. 2 ст. 2 Кримі-
нального кодексу (далі – КК) України, 
ст. 2, ст. 17 та п. 2 ч. 1 ст. 91 Кри-
мінального процесуального кодексу 
(далі – КПК) України, що має макси-
мально сприяти реалізації такої кон-
ституційної норми. У свою чергу, вина 
є обов’язковою ознакою суб’єктивної 
сторони складу злочину, встановлення 
якої є завершальним етапом у конста-
тації складу злочину як єдиної підстави 
кримінальної відповідальності, тому її 
з’ясування має важливе значення.

Традиційно крім вини до ознак 
суб’єктивної сторони складу злочину 
відносять мотив, мету й емоційний стан. 
Водночас у КК України зустрічаються 
й інші ознаки, визначені законодавцем 
як обов’язкові, що розкривають зміст 
суб’єктивної сторони складу злочину. 
Йдеться про завідомість, яку з метою 
конкретизації вини використовують 
як ознаку складу злочину більше, ніж 

у 30 статтях Особливої частини КК 
України. У Загальній частині КК Укра-
їни завідомість є ознакою невиправда-
ного ризику (ч. 3 ст. 42) та обставиною, 
що обтяжує покарання (п. 7 ч. 1 ст. 67).

Теоретичним і практичним під-
ґрунтям дослідження проблеми завідо-
мості у кримінальному праві стали 
роботи відомих вітчизняних і зару-
біжних вчених у галузі криміналь-
ного, кримінально-виконавчого права 
та кримінології, зокрема Ю.В. Бау-
ліна, О.М. Бандурки, Р.В. Вереши, 
П.А. Вороб’я, В.К. Грищука, В.В. Голіни, 
О.М. Джужі, В.М. Дрьоміна, Т.А. Дени-
сової, В.П. Ємельянова, О.О. Книженко, 
В.А. Кирилюк, О.Г. Колба, І.М. Копо-
туна, О.М. Костенка, О.М. Литви-
нова, О.М. Литвака, М.І. Мельника, 
П.П. Михайленка, С.С. Мірошниченка, 
В.О. Навроцького, В.І. Осадчого, 
М.І. Панова, А.В. Савченка, В.В. Ста-
шиса, Є.Л. Стрельцова, В.Я. Тація, 
В.П. Тихого, П.Л. Фріса, В.В. Шабли-
стого, Н.М. Ярмиш, С.С. Яценка та ін. 
Окремо слід відзначити докторську 
дисертацію Р.В. Вереши (2017) «Про-
блеми суб’єктивної сторони складу 
злочину», у якій він пише про вчи-
нення злочинів із необережності, озна-
кою яких є завідомість.

Відзначаючи безперечну значу-
щість раніше проведених досліджень, 
зауважимо, що вони не вичерпують 
кола питань, які вимагають вирішення. 
Це стосується і досвіду окремих 
країн пострадянського простору щодо 
використання поняття «завідомість» 



351

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

у загальних частинах кримінальних 
кодексів.

Інтерес юристів до іноземних право-
вих систем і міжнародного права сьо-
годні є високим як ніколи. В останнє 
десятиліття не лише в Україні, але 
й у цілому світі дедалі більше і більше 
робіт у юридичній науці присвячу-
ються порівняльним дослідженням. 
Таку тенденцію можна пов’язати із 
глобалізацією, уніфікацією права, 
розвитком міжнародної торгівлі 
та боротьби із міжнародною злочин-
ністю, різноманітними інтеграційними 
процесами [1, c. 115].

Крім того, дослідження криміналь-
но-правового досвіду іноземних дер-
жав дозволяє виокремити ряд переваг 
і недоліків, які доречно впровадити 
(або навпаки, слід уникнути надалі) 
у вітчизняний КК.

Слушними з цього приводу вигляда-
ють роздуми О.С. Кузембаєва про те, 
що вивчення розвитку кримінального 
права зарубіжних країн дає можливість 
використовувати накопичений раніше 
досвід цих країн із метою подальшого 
використання в Україні при здійсненні 
реформування й удосконалення вітчиз-
няного кримінального права [2, c. 699].

У контексті предмета нашого дослі-
дження аналіз кримінального зако-
нодавства зарубіжних країн виглядає 
вельми актуальним, адже така робота 
дозволить встановити зміст, що вклада-
ється в поняття «завідомість» в інозем-
них нормативно-правових актах, про-
стежити необхідність і послідовність 
його використання та порівняти з ана-
логічними положеннями КК України.

Тож, як зазначає Ю.Б. Курилюк, 
наукове осмислення позитивного 
зарубіжного досвіду сприятиме вдо-
сконаленню національних криміналь-
но-правових норм, а також дозволить 
уникнути помилок при вирішенні 
проблемних питань у вітчизняному 
праві [3, с. 802].

Перш ніж розглянути зарубіжний 
досвід використання у кримінальному 
законодавстві поняття завідомості, 
зауважимо, що найбільш ефективним 

вбачається дослідження досвіду постра-
дянських країн, адже в них, врахову-
ючи спільний історичний період роз-
витку, місце завідомості у суб’єктивній 
стороні кримінального правопорушення 
та розуміння змісту цієї ознаки макси-
мально наближене до вітчизняного. 
Використання для порівняння законо-
давства інших зарубіжних країн у цьому 
конкретному випадку вбачається менш 
ефективним, як мінімум, із двох при-
чин: по-перше, враховуючи складності 
й особливості перекладу, під час дослі-
дження можуть бути стерті межі, що 
існують між такими категоріями, як 
«завідомість», «обізнаність», «умисел», 
«свідомість» тощо, а, по-друге, через 
деяку специфіку (насамперед мовну 
та правову) окремих держав поняття 
«завідомості» взагалі може замінюва-
тися іншими, схожими за значеннями 
термінами.

Розпочнемо наш аналіз із кримі-
нального законодавства Азербайджан-
ської Республіки. КК цієї держави 
вступив у законну силу на рік раніше 
вітчизняного закону про кримінальну 
відповідальність – 1 вересня 2000 р. 
У цьому законодавчому акті законода-
вець 63 рази згадує поняття «завідо-
мість»: 4 рази в Загальній частині 
та 59 в Особливій.

Розглянемо випадки вживання 
поняття завідомості у змісті Загальної 
частини КК Азербайджанської Респу-
бліки. Перша згадка ознаки завідомо-
сті міститься у ст. 39 «Виправданий 
ризик». Так, цей термін вживається 
у словосполученні «ризик не визна-
ється виправданим, якщо він завідомо 
був пов’язаний із загрозою для життя 
людей…» [4].

Зрозуміло, що в цьому разі ознака 
завідомості стосується фактичного 
характеру дій суб’єкта злочину, який 
не просто припускає, що його ризик 
пов’язаний із загрозою для життя 
людей, а повністю впевнений у цьому.

У ст. 40 КК Азербайджанської Респу-
бліки «Виконання наказу або розпоря-
дження» ознака завідомості згадується 
двічі: «виконання завідомо незаконних 
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наказу або розпорядження», «невико-
нання завідомо незаконних наказу або 
розпорядження виключає кримінальну 
відповідальність» [4].

Таким чином, завідомість у наведеній 
нормі також означає повне розуміння 
підпорядкованою особою факту неза-
конності наказу (тобто усвідомлення, 
що він порушує законодавчі норми).

Зустрічається завідомість і у ст. 61 КК 
Республіки Азербайджан «Обставини, 
які обтяжують покарання» один раз 
у словосполученні «вчинення злочину 
щодо жінки, котра завідомо для вин-
ного перебуває у стані вагітності» [4].

В означеному випадку завідомість 
стосується характеристики потерпі-
лої особи (конкретно її стану – вагіт-
ності). Нагадаємо, що завідомість 
у такому зв’язку використовувалася 
ще в нормативно-правових актах 
Російської імперії.

У КК сусідньої Республіки Білорусь 
категорія «завідомість» вживається 
набагато частіше – 125 разів.

Думається, окрему увагу слід при-
ділити ст. 4 «Роз’яснення окремих 
термінів Кримінального кодексу». Так, 
у ч. 14 вказується, що під терміном 
«завідомо» розуміється ознака, яка 
вказує, що особі, котра вчиняє злочин, 
відомі юридично значущі обставини, 
передбачені цим КК [5].

Отже, на відміну від КК України 
та розглянутого вище закону про кри-
мінальну відповідальність Азербай-
джанської Республіки, законодавець 
Республіки Білорусь на законодавчому 
рівні закріпив визначення цієї ознаки, 
що, без сумніву, є перевагою цього 
нормативно-правового акта.

Враховуючи наведене, вважаємо за 
доцільне перейняти досвід нашого пів-
нічного сусіда та закріпити в Загаль-
ній частині КК України визначення 
поняття «завідомо».

Загалом же ознака завідомості 
зустрічається в Загальній частині КК 
Республіки Білорусь ще 8 разів. Із 
них двічі вона стосується фактичного 
характеру дій суб’єкта кримінального 
правопорушення:

1. У п. 19 ч. 2 ст. 27 «Вік, із якого 
настає кримінальна відповідальність» – 
у словосполученні «завідомо неправ-
диве повідомлення про небезпеку» [5].

Відповідно до названої вище 
ст. 4 завідомість означає, що суб’єкт 
злочину, повідомляючи про небезпеку, 
розуміє, що зміст цього повідомлення 
не відповідає об’єктивній дійсності.

2. У ч. 3 ст. 39 «Діяння, пов’я-
зане з ризиком» – у словосполученні 
«ризик, не визнається виправданим, 
якщо він завідомо був пов’язаний із 
загрозою екологічної катастрофи, сус-
пільного лиха, настання смерті або 
заподіяння тяжкого тілесного ушко-
дження особі» [5].

Схожа норма була розглянута вище 
під час аналізу положень КК Азербай-
джанської Республіки.

Двічі ознака завідомості стосу-
ється правового значення вчинюваних 
дій. Обидва випадки зустрічаються 
у ст. 40 «Виконання наказу або роз-
порядження»: у ч. 2 зустрічається 
поняття «завідомо злочинний наказ», 
а у ч. 3 – «завідомо незаконний» [5].

Таким чином, у КК Республіки 
Білорусь, як і в КК Азербайджан-
ської Республіки також зустріча-
ється поняття завідомо незаконного 
(ст. 40 КК Азербайджанської Респу-
бліки) та завідомо злочинного наказів 
(ст. 117 КК Азербайджанської Рес-
публіки). Таке рішення законодавця 
певною мірою порушує принцип 
єдності юридичної термінології, через 
що, на нашу думку, доцільним було 
б обрати єдиний термін (наприклад, 
«незаконний», адже він має більш 
широке значення).

Чотири рази завідомість стосується 
характеристики потерпілих від злочину. 
Всі вони передбачені ст. 64 «Обста-
вини, що обтяжують відповідальність» 
у словосполученнях «щодо завідомо 
малолітнього, особи похилого віку або 
особи, що перебуває у безпорадному 
стані», «щодо завідомо для винного 
вагітної жінки», «використання зло-
чину з використанням завідомо мало-
літнього або особи, яка завідомо для 
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винного страждає психічним розладом 
(хворобою)» [5].

Нагадаємо, ознака завідомості 
в КК Азербайджанської Республіки 
найбільш часто стосувалася саме пер-
ших трьох категорій осіб, котрі висту-
пали потерпілими від злочину.

Отже, у КК Республіки Білорусь 
ознака завідомості досить поширена. 
Суттєвою перевагою КК Республіки 
Білорусь вбачається наявність зако-
нодавчого визначення поняття завідо-
мості. Здебільшого в нормах цього 
законодавчого акта завідомість вико-
ристовується саме в цьому значенні 
та стосується таких ознак, як суспільно 
небезпечне діяння, предмет злочину 
або потерпіла від злочину особа.

У змісті КК Республіки Вірменія 
ознака завідомості зустрічається значно 
рідше – 54 випадки: 5 – у Загальній 
частині та 49 – в Особливій.

У Загальній частині категорія 
«завідомість» міститься в таких нормах:

1. Ч. 1 ст. 46 «Виправданий ризик», 
у якій вказано: «Ризик не визнається 
виправданим, якщо він завідомо був 
пов’язаний із небезпекою загибелі тре-
тіх осіб, із загрозою екологічної ката-
строфи або суспільного лиха» [6].

Ця норма є майже ідентичною 
ст. 39 КК Азербайджанської Респу-
бліки та ст. 39 КК Республіки Білорусь.

2. Двічі ознака завідомості згаду-
ється у диспозиції ст. 47 «Виконання 
наказу або розпорядження: у ч. 2 – 
завідомо незаконний наказ або розпо-
рядження – та у ч. 3 – завідомо непра-
вильний наказ або розпорядження [6].

Нагадаємо, що в Загальній частині 
КК Азербайджанської Республіки 
та Республіки Білорусь також містяться 
схожі норми (ст. 40 в кожному з цих 
нормативно-правових актів), проте 
в першому документі згадується «неза-
конний наказ або розпорядження», 
у другому – «незаконний і злочинний», 
а в КК Республіки Вірменія – «неза-
конний та неправильний». Думається, 
остання категорія, враховуючи той 
факт, що в самому законодавчому акті 
не розкривається зміст цього поняття, 

виглядає дещо незрозумілою, через що 
під час кваліфікації дій особи можуть 
виникнути проблеми.

3. Двічі у ст. 63 «Обставини, які 
обтяжують відповідальність і пока-
рання»: у п. 5 (залучення до вчинення 
злочину осіб, котрі завідомо для вин-
ного страждають хворобливими пси-
хічними розладами) й у п. 8 (вчинення 
злочину щодо жінки, яка є для винного 
завідомо вагітною) [6].

У кожному з цих випадків завідо-
мість стосується характеристики потер-
пілої від злочину особи.

У КК Грузії поняття «завідомість» 
згадується 56 разів. У Загальній частині 
воно вживається лише у єдиному 
випадку – у ч. 2 ст. 37 «Виконання 
наказу або розпорядження» у словос-
полученні «завідомо злочинний наказ 
або розпорядження» [7].

В Особливій же частині ознака 
завідомості є більш розповсюдженою. 
Як і в розглянутих вище документах, 
у цьому законодавчому акті завідо-
мість в багатьох випадках стосується 
ознаки характеристики потерпілої від 
злочину особи. У цілому ряді норм КК 
Грузії завідомість вживається декілька 
разів і стосується різних характе-
ристик потерпілих від злочину особи 
(різних потерпілих). Зокрема, подібні 
випадки зустрічаються у таких нор-
мах: двічі у ст. 109 «Умисне вбив-
ство з обтяжуючими обставинами» 
(згадується потерпіла особа – жінка, 
яка завідомо для винного перебувала 
у стані вагітності, та завідомо непо-
внолітній), двічі у ст. 117 «Умисне 
заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю» 
(згадуються такі потерпілі, як жінка, 
котра завідомо для винного перебуває 
у стані вагітності, та завідомо неповно-
літній), двічі у ст. 126 «Насильство» 
(у п. «б» ч. 2 у словосполученні «щодо 
жінки, яка завідомо для винного пере-
буває у стані вагітності» й у п. «г» 
ч. 2 у словосполученні «щодо завідомо 
для винного неповнолітнього», двічі 
у ст. 137 «Зґвалтування» (згадуються 
такі потерпілі, як жінка, котра завідомо 
для винного перебуває у стані вагітно-
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сті, та завідомо неповнолітній), двічі 
у ст. 138 «Насильницькі дії сексуаль-
ного характеру» (жінка, яка завідомо 
для винного перебуває у стані вагіт-
ності, та завідомо неповнолітній), двічі 
у ст. 143-1 «Торгівля людьми» (у п. «а» 
ч. 2 у словосполученні «щодо жінки, 
котра завідомо для винного перебуває 
у стані вагітності» й у п. «б» ч. 2 – 
«щодо особи, яка завідомо для винного 
перебуває у безпорадному стані або 
матеріально чи іншим чином залежить 
від винного»), двічі у ст. 143-2 «Торгівля 
неповнолітніми» (у п. «а» ч. 2 у словос-
полученні «щодо жінки, що завідомо 
для винного перебуває у стані вагіт-
ності» й у п. «б» ч. 2 – «щодо особи, 
яка завідомо для винного перебуває 
у безпорадному стані або матеріально 
чи іншим чином залежить від вин-
ного»), двічі у ст. 143-3 «Користування 
послугами жертв (потерпілих) торгівлі 
людьми» (згадується завідомо вагітна 
й особа, котра завідомо для винного 
перебуаає у безпорадному стані) [7].

Варто зауважити, що у всіх цих 
випадках законодавець окремо вживає 
ознаку завідомості з кожною ознакою 
характеристики потерпілого (у цьому 
разі стан і вік потерпілої особи). 
Такий крок виглядає цілком логічним 
і свідчить про те, що для притягнення 
особи до кримінальної відповідальності 
за вчинення цих кримінальних пра-
вопорушень необхідно довести, що їй 
було добре відомі відповідні об’єктивні 
ознаки.

Як слушно вказує П.І. Орлов, усві-
домлення особою цієї ознаки як мож-
ливої або ймовірної не дає підстави 
визнати її явною для винного і, отже, 
виключає наявність у його діях відпо-
відного складу злочину [8, c. 7].

Більш того, повністю підтримуємо 
В.В. Шаблистого з приводу того, що 
корупція з необережності в Україні 
можлива – за незначні необережні 
порушення антикорупційного законо-
давства відповідних суб’єктів варто 
притягувати виключно до дисциплінар-
ної відповідальності за корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення, 

оскільки їхнє законодавче визна-
чення допускає необережну форму 
вини [9, с. 233], оскільки це свідчить 
про неможливість існування завідомо 
необережних злочинів.

Отже, у КК Грузії ознака завідомо-
сті здебільшого вживається в єдиному 
значенні (повне усвідомлення суб’єк-
том злочину відповідних об’єктивних 
ознак), втім, нами зафіксовано і кілька 
випадків відхилення від цього значення, 
що свідчить про порушення принципу 
єдності юридичної термінології.

Загалом у КК Грузії ознака завідо-
мості стосується ознак характеристики 
потерпілого від злочину (зазвичай 
віку та стану). Втім, у цьому питанні 
виявлена певна непослідовність у нор-
мах, які передбачають одразу декілька 
спеціальних потерпілих (наприклад, 
завідомість стосується потерпілої від 
кримінального правопорушення – 
вагітної жінки – та не поширюється на 
неповнолітнього).

На відміну від КК України та розгля-
нутого вище закону про кримінальну 
відповідальність Азербайджанської 
Республіки, законодавець Республіки 
Білорусь на законодавчому рівні закрі-
пив визначення цієї ознаки, що, без 
сумніву, є вагомою перевагою цього 
нормативно-правового акта.

Таким чином, у КК Республіки Біло-
русь, як і в КК Азербайджанської Рес-
публіки також зустрічається поняття 
завідомо незаконного (ст. 40 КК Азер-
байджанської Республіки) та завідомо 
злочинного наказів (ст. 117 КК Азер-
байджанської Республіки). Таке 
рішення законодавця певною мірою 
порушує принцип єдності юридичної 
термінології, через що, на нашу думку, 
доцільним було б обрати єдиний термін 
(наприклад, «незаконний», адже він 
має більш широке значення).

У КК Республіки Білорусь ознака 
завідомості досить поширена. Суттє-
вою перевагою КК Республіки Білорусь 
вбачається наявність законодавчого 
визначення поняття завідомості. Зде-
більшого в нормах цього законодавчого 
акта за відомість використовується 
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саме в цьому значенні та стосується 
таких ознак, як суспільно небезпечне 
діяння, предмет злочину або потерпіла 
від злочину особа.

У статті в межах підготовки 
дисертації за темою: «Поняття 
завідомості за кримінальним пра-
вом України» узагальнено досвід 
окремих країн пострадянського про-
стору щодо використання поняття 
«завідомість» у загальних частинах 
кримінальних кодексів.

Встановлено, що в КК Грузії 
ознака завідомості здебільшого вжи-
вається в єдиному значенні (повне 
усвідомлення суб’єктом злочину від-
повідних об’єктивних ознак), втім, 
нами зафіксовано і кілька випадків 
відхилення від цього значення, що 
свідчить про порушення принци-
пу єдності юридичної термінології. 
Загалом у КК Грузії ознака завідо-
мості стосується ознак характе-
ристики потерпілого від злочину 
(зазвичай віку та стану). Втім, у 
цьому питанні виявлена певна непос-
лідовність в нормах, які передбача-
ють одразу декілька спеціальних 
потерпілих (наприклад, завідомість 
стосується потерпілої від кримі-
нального правопорушення – вагіт-
ної жінки – та не поширюється на 
неповнолітнього).

На відміну від КК України та 
розглянутого вище закону про кри-
мінальну відповідальність Азербай-
джанської Республіки, законодавець 
Республіки Білорусь на законодав-
чому рівні закріпив визначення цієї 
ознаки, що, без сумніву, є вагомою 
перевагою цього нормативно-право-
вого акта.

У КК Республіки Білорусь, як і 
в КК Азербайджанської Республі-
ки також зустрічається поняття 
завідомо незаконного (ст. 40 КК 
Азербайджанської Республіки) та 
завідомо злочинного наказів (ст. 117 
КК Азербайджанської Республіки). 
Таке рішення законодавця певною 
мірою порушує принцип єдності 

юридичної термінології, через що, 
на нашу думку, доцільним було б 
обрати єдиний термін (наприклад, 
«незаконний», адже він має більш 
широке значення).

У КК Республіки Білорусь ознака 
завідомості досить поширена. Сут-
тєвою перевагою КК Республіки 
Білорусь є наявність законодавчого 
визначення поняття завідомості. 
Здебільшого у нормах цього зако-
нодавчого акта завідомість вико-
ристовується саме в цьому значен-
ні та стосується таких ознак, як 
суспільно небезпечне діяння, пред-
мет злочину або потерпіла від зло-
чину особа.

Ключові слова: свідомість, завідо-
мість, злочин, покарання, криміналь-
не право, суб’єктивна сторона складу 
злочину.

Savytska V. Experience of some 
countries of the former Soviet 
Union on the use of the concept 
of “awareness” in the general parts 
of the criminal codes

In the article, within the framework 
of preparation of the dissertation on 
the topic: “The concept of awareness 
under the criminal law of Ukraine” 
summarizes the experience of some 
countries of the former Soviet Union on 
the use of the concept of “awareness” 
in the general parts of the criminal 
codes.

It has been established that in the 
Criminal Code of Georgia the majority 
of cases of awareness is used in a 
single sense (full awareness of the 
subject of the crime of the relevant 
objective features), but we have also 
recorded several cases of deviation 
from this value, which testifies to the 
violation of the principle of unity of 
legal terminology. In general, in the 
Criminal Code of Georgia, the sign of 
awareness in most cases refers to the 
characteristics of the victim of the crime 
(usually age and condition). However, 
this issue revealed some inconsistency 
in the rules, which provide for several 
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special victims at once (for example, 
the awareness concerns a victim of a 
criminal offense – a pregnant woman, 
but does not extend to a minor).

Unlike the Criminal Code of Ukraine 
and the law on criminal liability of 
the Republic of Azerbaijan discussed 
above, the legislator of the Republic of 
Belarus has fixed the definition of this 
feature at the legislative level, which is 
undoubtedly a major advantage of this 
regulatory act.

In the Criminal Code of the Republic 
of Belarus, as in the Criminal Code of 
the Azerbaijan Republic, the notion 
of deliberately illegal (Article 40 of 
the Criminal Code of the Azerbaijan 
Republic) and deliberately criminal 
orders (Article 117 of the Criminal 
Code of the Republic of Azerbaijan) 
are also found. This decision of the 
legislator to a certain extent violates 
the principle of the unity of legal 
terminology, which, in our opinion, 
would be advisable to choose a single 
term (for example, “illegal”, because it 
has a wider meaning).

In the Criminal Code of Belarus the 
sign of awareness is quite widespread. 
A significant advantage of the Criminal 
Code of the Republic of Belarus is the 
existence of a legislative definition 
of the concept of awareness. In the 
overwhelming majority of cases, the 
provisions of a given legislative act 
are consciously used in that sense and 
relate to such features as a socially 
dangerous act, an object of a crime or 
a victim of a crime.

Key words: consciousness, awareness, 
crime, punishment, criminal law, subjective 
party of crime.
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ПОНЯТТЯ «ГРУПОВИЙ ПОЗОВ»  
ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОСТОЇ МНОЖИННОСТІ

У всіх зарубіжних країнах неза-
лежно від діючого правового режиму 
існують аспекти щодо порушення прав, 
свобод і законних інтересів громадян. 
З огляду на планомірний і стрімкий 
розвиток міжнародної економіки зазна-
чене явище стає масовим. Здебільшого 
за останні роки важливим є збільшення 
кількості порушень щодо значного кола 
осіб, зросло навантаження на судову 
систему держави, тому суди змушені 
розглядати велику кількість однотип-
них позовів.

В Україні актуальним є завдання 
забезпечення захисту прав великого 
кола осіб, і найважливішим аспектом 
цієї проблеми є необхідність ефектив-
ного правового захисту групи учасників 
судового провадження. За відсутності 
ефективного захисту таких учасників 
неможливо чітко дотримуватися прин-
ципу права на справедливий судовий 
розгляд справи.

Дослідженням понять «груповий 
позов» присвятили свої праці відомі вчені 
різних галузей правової науки. Вказану 
дефініцію досліджували Г.О. Або лонін, 
Д.Я. Малешин, А.В. Губська, це поняття 
розкривали Е.І. Чугунова, М.Д. Лука-
шова, Д.А. Туманов. Теоретичне дослі-
дження інституту групового позову 
здійснювали М. Єлісеєв, А.Ю. Абаніна, 
С. Юдіна, М.А. Рожкова. Чітке форму-
лювання «груповий позов» та основні 
аспекти його впровадження запропону-
вав П. Ларссон.

Мета дослідження є розробка теоре-
тичної та практичної концепції право-
вого регулювання інституту групового 
позову, доцільності такого судового 

провадження в теорії та на практиці, 
достеменне створення пропозицій 
щодо удосконалення законодавства 
у цій сфері.

Універсальний засіб захисту поруше-
них прав і законних інтересів – складне 
явище, сутність якого складається з про-
цесуально-правових аспектів. Але перш 
ніж розглянути кожну сторону позову, 
слід визначити, чим є поняття «позову» 
або в нашому випадку – «колективного 
позову» чи «групового», як його тракту-
ють вчені-теоретики.

М. Єлісеєв ототожнює груповий, 
колективний і позов на захист прав 
і свобод невизначеного кола осіб, 
спираючись на практику зарубіжних 
країн, і констатує, що у Франції реалі-
зація захисту прав великого кола осіб 
може проводитися ними ж самостійно, 
а також за допомогою представництва 
у формі об’єднань [1, с. 489].

Д.Я. Малешин також говорить про 
їхню схожість, адже поняття «групо-
вий позов» є теоретичною конструк-
цією і служить для позначення порядку 
захисту прав значного кола осіб, 
і концептуальною виявляється термі-
нологія, яка у різних процесуальних 
системах використовується по-різному 
[2, с. 117]. Це підтверджує, наприклад, 
дослідження Г.О. Аболоніна, котрий 
вміщує всі ці поняття у термін «масові 
позови» [3, с. 5].

Д.А. Туманов констатує, що вказа-
ний термін дійсно слід використовувати 
суто для стислості, адже інститут мно-
жинності не завжди має на увазі наяв-
ність якогось єдиного позову з одним 
предметом і підставою [4].
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Дослідження аспектів масового 
позову в адміністративному процесі 
є досить актуальним, адже у визначенні 
цього концепту у теорії адміністратив-
ного процесуального права немає одно-
стайності. Головною ознакою таких 
позовів є, відповідно, захист прав 
та інтересів не індивідуальної особи, 
а цілої групи осіб. Оскільки в самих 
поняттях «колективний», «груповий», 
«масовий» позови містяться елементи 
множинності учасників процесу, то 
слід констатувати віднесення вказаних 
позовів до процесуальної співучасті.

Процесуальна співучасть – це 
участь в одному і тому самому процесі 
кількох позивачів і / або відповідачів, 
право вимоги або обов’язки яких не 
виключають одне одного [5, с. 35].

Слід зауважити, що деякі вчені вва-
жають, ніби такі позови не належать 
до реалізації інститутом процесуаль-
ної співучасті. Наприклад, Ю.Ю. Трач 
звертає увагу на те, що груповий позов 
і співучасть мають тільки зовнішню 
схожість і є різними інститутами про-
цесуального права, адже співучасть 
має на меті пришвидшення процесу 
тільки шляхом об’єднання декількох 
вимог і не дає можливостей обмежи-
тися поясненнями окремих співучас-
ників, які не встановлюють особливих 
вимог слухання справи в разі відсут-
ності кого-небудь зі співучасників, і не 
визнає винятки в наслідках неявки 
співучасника на судове засідання, а це 
є достеменною відмінністю від групо-
вого позову, спрямованого на те, щоб 
позивачі активно реалізували своє 
право на судовий захист, зорганізува-
лися таким чином, щоб якнайбільше 
спростити процедуру судового роз-
гляду при дотриманні прав і без шкоди 
для винесення законного й обґрунтова-
ного рішення [6].

Також лишається питання про спів-
відношення групового позову і проце-
суальної співучасті.

А.Ю. Абаніна говорить, що між 
цими інститутами відсутнє чітке роз-
межування в науці та що непродума-
ність законодавчого регулювання позо-

вів на захист певного кола осіб має 
своїм наслідком незатребуваність цього 
нового інституту в судовій практиці [7].

Здається, що відмінності групо-
вих позовів і процесуальної співучасті 
зумовлені такими обставинами:

1. розгляд судом групового позову 
не вимагає особистої участі у про-
вадженні по відповідній справі, а за спі-
вучасті співучасники, звісно, наділені 
правом ухилитися від особистої участі 
у процесі, доручивши ведення справи 
одному з них, однак кожен зі співучас-
ників є стороною у процесі;

2. загальною для обох інститутів 
ознакою є її масовість, тобто кількість 
учасників і їхні вимоги такі, що індиві-
дуальна участь кожного з них у судо-
вому процесі є практично невигідною;

3. при розгляді справ з ознаками 
групи учасників завжди є обов’яз-
кова співучасть, тому судове рішення 
виноситься для всіх його учасників, 
а винятком можуть бути тільки ті, хто 
оголосив про свій вихід із групи;

4. процесуальній співучасті при-
таманна реалізація власних інтересів 
кожного зі співучасників від свого 
імені, а за справи щодо групи (колек-
тиву), права і законні інтереси всієї 
групи захищені від імені позивача.

Слід констатувати, що такий під-
хід до вирішення питання щодо спів-
відношення вказаних інститутів не 
є чітко обґрунтованим та аргументова-
ним, адже при дослідженні їх сутності 
головним вважається те, що кожен із 
них є чітким і самостійним способом 
захисту прав великого кола осіб у про-
цесі зважаючи на характер інтересу.

Влучно висловився В. Ярков, котрий 
зазначає, що груповий позов виявився 
тим процесуальним засобом, який дозво-
ляє за допомогою процесуального інстру-
ментарію ефективно захищати інтереси 
великих груп громадян і організацій, що 
опинилися в однаковій юридико-фактич-
ній ситуації, якщо їх права й інтереси 
порушені загальним відповідачем [8].

Отже, зазначимо основні аспекти 
такого позову для більш чіткого та ґрун-
товного його розуміння:
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1. груповий (колективний) позов – 
це звернення певного або невизначе-
ного кола осіб, виражене у вимозі до 
суду щодо захисту порушених прав, 
свобод та інтересів;

2. суб’єктом групового позову визна-
ється коло осіб, яке є визначеним або 
невизначеним;

3. колективний (груповий) позов 
має за основу однотипні матеріальні 
вимоги суб’єктів правових відносин;

4. рішення, що виноситься судом 
у справах за участі великого кола осіб, 
є загальнообов’язковим для абсолютно 
всіх учасників у процесі.

Позов, який має ознаки масовості, 
є концептуальним явищем, що склада-
ється з матеріально-правової та про-
цесуально-правової сторін. Те чи інше 
звернення до суду щодо відновлення 
порушених законних інтересів і прав 
супроводжується подачею позову 
і містить дві вимоги: по-перше, вимогу 
позивача до суду, по-друге, вимогу 
позивача до відповідача.

Так, наприклад, 17 липня 2018 р. 
Верховний Суд у складі колегії суддів 
Касаційного адміністративного суду від-
мовив у задоволенні позову групи осіб 
до Верховної Ради України про визнання 
протиправною бездіяльності [9].

Правовий інститут групових позовів 
є відносно новим для внутрішнього про-
цесуального законодавства. Водночас 
у законодавстві ряду зарубіжних країн 
він виконує значну роль, що вимагає 
окремого розгляду відповідних питань.

С. Юдіна зазначає, що у Європі пра-
вовий інститут групових позовів засно-
ваний на положеннях Білої книги, 
адже інститут колективних позовів має 
на меті обмеження прав зацікавлених 
осіб, контроль за діями особи, котра 
звернулася по захист прав, прийняття 
законів про групові позови має обго-
ворюватися професійним співтовари-
ством [10].

Вибір тієї чи іншої моделі групового 
позову державами здійснювався вихо-
дячи зі сформованих традицій і пере-
думов. Наприклад, першовідкривачем 
застосування групових позовів були 

Англія та США, де колективні групові 
позови стали неймовірно популярними.

Як зазначає Г.О. Аболонін, у судовій 
системі США за груповими позовами 
застосовуються специфічні правила 
процесу, тобто кожна зі сторін повинна 
сама нести свої судові витрати, пов’я-
зані із судовою справою, а стороні, на 
бік якої ухвалено рішення, всі понесені 
нею судові витрати з іншого боку не 
присуджуються [11].

Однією з важливих характеристик 
групових позовів для удосконалення їх 
реалізації в адміністративному процесі 
України є функціонування інституту 
групового позову за методами «opt-in» 
та «opt-out», притаманними англійській 
та американській моделі регулювання:

1. позови «opt-in» – це метод, коли 
учасниками групи стають тільки ті 
особи, які прямо заявлять про свою 
волю приєднатися до групового позову.

Наприклад, Rachael Mulheron зазна-
чає, що цей метод допускає, по-перше, 
свободу вибору у пред’явленні позову; 
по-друге, уникнення значних витрат 
і труднощів; по-третє, всі потенційні 
особи, які є учасниками групового 
позову, пов’язані однотипними право-
відносинами й інтересом внаслідок роз-
гляду справи; по-четверте, має недо-
ліки у вигляді неповного забезпечення 
доступу до правосуддя належним для 
нього чином [12].

2. позови «opt-out» – це метод, коли 
учасниками групи стають всі особи, які 
не надали своєї відмови від приєднання 
до групового позову.

Принцип такої моделі заснований 
на тому, що один або декілька позива-
чів можуть подати груповий позов на 
захист своїх порушених прав та інте-
ресів, а також усіх тих, хто хоча б за 
формальними ознаками може потра-
пити в цю групу. Інші потерпілі можуть 
навіть і не знати про майбутній судо-
вий процес або ж дізнатися про нього 
значно пізніше. Суть такої моделі 
в тому, що груповий позов передбачає 
за замовчуванням участь всіх, хто тим 
чи іншим чином не заявив про свою від-
мову бути учасником групового позову.
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Якщо повернутися до особливос-
тей подачі групового позову, то такий 
позов подається ініціатором, тобто тим, 
до кого надалі приєднуються всі інші 
зацікавлені особи у процесі. Виходячи 
з такого трактування, ініціатор позову 
повинен нести витрати по сплаті дер-
жавного мита одноосібно.

Проте така позиція не зовсім пра-
вильна, адже все навантаження щодо 
витрат лягає на одну особу. Подекуди це 
може бути обтяжливо, а з іншого боку, 
при подачі групового позову «перший» 
матиме можливість всебічно і повно дати 
оцінку своїм фінансовим можливостям 
і перспективі на отримання позитивного 
результату за заявленими вимогами.

Однак слід зауважити, що після 
винесення рішення за груповим позо-
вом і в разі його задоволення воно наби-
рає законної сили та підлягає обов’яз-
ковому виконанню. У зв’язку з цим 
виникають два питання: по-перше, як 
буде виконуватися судове рішення, а, 
по-друге, яким чином будуть розподі-
лені судові витрати. А тому, оскільки 
рішення має бути виконане стосовно 
кожного члена групи, необхідно визна-
чити, що суд повинен зобов’язати ініці-
атора позову або через засоби масової 
інформації, або іншим чином проінфор-
мувати всіх учасників групи, адже він 
виступає на захист інтересів всієї групи 
осіб, а інші, будучи безправними під 
час судового процесу, можуть тільки 
знайомитися з матеріалами справи, 
робити з них виписки або знімати 
копії, вони залишаються безправними 
і під час виконання рішення суду.

Перевагою застосування групо-
вого позову є утворення групи осіб 
до початку судового розгляду з мак-
симальною кількістю осіб, зниження 
навантаження на судові органи шляхом 
позбавлення їх від однотипних позовів.

Слід зазначити і недоліки засто-
сування групових позовів, які зде-
більшого зумовлені новизною цього 
інституту: по-перше, звернення до 
суду можливе тільки у випадку, прямо 
передбаченому законом; по-друге, за 
наявності однотипних правових відно-

син; по-третє, в разі неприєднання до 
групового позову втрачається можли-
вість подати індивідуальний позов.

Групові позови нерідко називають 
колективними [13]. Не можна ствер-
джувати, що вказані терміни пра-
вильно відображають правову природу 
вказаного конструктиву. У Великому 
тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови вказується, що група – 
сукупність осіб, об’єднаних спільною 
метою, ідеєю та працею, а колективом 
визнається сукупність людей, об’єд-
наних спільною діяльністю, спільними 
інтересами [14, с. 440].

Тому слід зробити висновок, що 
обидва вказані терміни не дуже від-
різняються один від одного, але мають 
право на самостійний генезис.

Якщо поглянути на тлумачення вка-
заних двох понять, то груповий позов 
не можна ототожнювати з колектив-
ним. Це твердження ґрунтується на 
тому, що позивачі при реалізації цих 
двох інститутів мають різний зв’я-
зок, який зумовлюється однотипні-
стю інтересів, що потребують захисту 
й об’єднані загальними підставами 
для позову, а пояснюється все тим, 
що при груповому позові особи мають 
зацікавленість тільки в індивідуаль-
ному плані, а за іншого – проявля-
ється зацікавленість на користь усієї 
групи осіб.

Тому найбільш правильним підхо-
дом, мабуть, є те, що групова вимога 
є письмовою апеляцією до суду, яка 
виконана від імені великої групи осіб 
та в якій міститься вимога до відпові-
дача на підставі загального юридичного 
факту або загальна вимога про віднов-
лення порушеного права, висунутого 
в інтересах всіх учасників групи осіб, 
розгляд яких здійснюється судом.

Тому на підставі проведеного ана-
лізу інституту групового позову та його 
співвідношення з іншими галузями, 
вбачаємо необхідним структурування 
та повну регламентацію цього інституту 
на законодавчому рівні, роз’яснення 
випадків подання таких позовів і перелік 
нормативних актів, що їх передбачають.
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У наданій до розгляду статті 
автор досліджує питання, пов’яза-
ні з поняттям і сутністю інститу-
ту групового позову. Стаття при-
свячена актуальній проблематиці, 
що характеризується міждисциплі-
нарністю.

Мета роботи – проаналізувати 
сучасну ситуацію щодо реалізації 
інституту групового позову на між-
народній арені та в Україні, роз-
глянути ключові у юридичній науці 
позиції, визначити на глибинному 
рівні особливості розуміння дослі-
джуваного концепту. Проведено ана-
ліз важливих ознак і сформульовано 
поняття позову, проведено відмежу-
вання від суміжних юридичних явищ.

На основі відповідної судової 
практики та наукової теоретичної 
бази було проаналізовано та сис-
тематизовано основні підходи до 
визначення цього поняття. Сформу-
льовано важливий висновок про те, 
що у контексті правозастосуван-
ня така ідея наповнюється якісно 
новим змістом.

Автор досліджує досвід прове-
дення інституційних класових дій 
і можливість його використання у 
процесуальному законодавстві Укра-
їни, визначає особливості прова-
дження.

У статті розглядаються групові 
позови в системі процесуальних форм 
захисту. Сформульовані особливості 
цієї форми захисту в контексті про-
цесуальної множинності. У роботі 
досліджено низку наукових підходів 
до визначення поняття «процесу-
альна участь», його правову природу. 
Увага приділяється питанням роз-
межування суміжних процесуальних 
інститутів – процесуальної участі 
та групового позову.

Теоретична значимість дослі-
дження полягає в подальшому 
вивченні застосування групового 
позову в державі, виявленні про-
блемних моментів при їх реалізації. 
Практична значимість полягає в 
аналізі застосування на практиці 

судами норм і усунення прогалин у 
законодавстві. Загалом значимість 
дослідження зумовлена комплек-
сний характер аналізованої пробле-
ми, поєднанням у ній теоретичних і 
практичних аспектів.

Здійснена детальна характерис-
тика основних складників права 
на судовий захист за множинності 
учасників у процесі, а також обґрун-
товано те, що це право можна реа-
лізувати тільки за наявності ефек-
тивного механізму судового захисту.

Ключові слова: множинність, про-
цесуальне законодавство, груповий по-
зов, колективний позов, процесуальна 
співучасть.

Rafalska O. Concept “group 
lawsuit” as element of simple 
multiplicity

In the article given to consideration 
an author investigates the questions 
related to the concept and essence of 
institute of group lawsuit. The article 
is sanctified to the actual range of 
problems, that is characterized by 
analyze in different disciplines.

The author has reached the aim – 
to analyze the modern situation 
of realization of institute of group 
lawsuit in the international arena and 
in the process of Ukraine, to consider 
key in legal science positions, define 
the features of understanding of the 
investigated concept at deep level. 
The analysis of important signs is 
conducted and the concept of lawsuit 
is set forth, dissociation is conducted 
from the contiguous legal phenomena.

On the basis of corresponding judicial 
practice and scientific theoretical base 
it was analyzed and systematized 
basic going near determination of this 
concept. An important conclusion is set 
forth that in the context of enforcement, 
such idea is filled with qualitatively 
new maintenance that answers as to 
national so international association.

An author investigates experience of 
realization of institutional class actions 
and possibility of his use in the judicial 
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legislation of Ukraine, determines the 
features of realization.

In the article group lawsuits are 
examined in the system of judicial 
forms of defense. The set forth features 
of this form of defense are in the 
context of judicial multiplicity. In this 
work the row of the scientific going 
is investigational near determination 
of concept “judicial participation”, 
investigational him legal nature. 
Paid attention to the questions of 
differentiation of contiguous judicial 
institutes – judicial participation and 
group lawsuit.

Theoretical meaningfulness of 
research consists in the further study 
of application of group lawsuit in the 
state, exposure of problem moments 
during their realization. Practical 
meaningfulness consists in the 
analysis of application in practice the 
courts of norms and removal of blanks 
in a legislation. On the whole, research 
meaningfulness carries complex 
character, combination of theoretical 
and practical aspects.

Realized detailed description of 
basic component elements of law on 
judicial defense at multiplicity of 
participants in a process, and also 
reasonably that this right can be 
realized only at presence of effective 
mechanism of judicial defense.

Key words: multiplicity, procedural 
law, group lawsuit, collective lawsuit, 
procedural participation.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КУЛЬТУРНИХ ПРАВ ВНУТРІШНЬО  

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ

Українське суспільство сьогодні 
живе в часи швидких змін. Зміню-
ється держава, суспільство та взає-
мини людей особливо в період зброй-
ного конфлікту, що триває на території 
України з 2014 року. Однак незмінним 
пріоритетом будь-якої держави, у тому 
числі й України, є забезпечення прав 
людини та громадянина, незважаючи на 
те, у якому куточку країни та за яких 
обставин опинилася людина. Важли-
вим напрямом у забезпеченні культур-
них прав людини в Україні є ефективна 
реалізація таких прав внутрішньо пере-
міщеними особами. Це питання є акту-
альним у житті кожної людини.

На законодавчому рівні декларо-
вані культурні права та свободи вну-
трішньо переміщених осіб реально не 
дотримуються, колізії та прогалини 
в чинному законодавстві продовжують 
чинити перешкоди для повноцінної 
реалізації внутрішньо переміщеними 
особами своїх конституційних прав 
і свобод. Так, звичайний громадянин 
України та внутрішньо переміщені 
особи мають неоднаковий доступ до 
ресурсів держави. Інтеграція Укра-
їни до Європейського Союзу вимагає 
переосмислення такої ситуації та від-
творення рівного доступу всіх грома-
дян України до своїх культурних прав, 
незважаючи на статус «внутрішньо 
переміщена особа».

Підґрунтям для таких висновків 
є стан забезпечення в Україні культур-
них прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб і гарантій їх реалізації. 

Важливий внесок у дослідження 
цього питання в різних його аспектах 
зробили такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці, як І. Алімова, Н. Бортник, 
Н. Грабар, М. Менджул, М. Мацькевич, 
Т. Проценко, А. Пшенична, О. Рогач, 
М. Савчина, О. Цельєв, І. Хомишина 
та інші. Авторський аналіз публікацій 
свідчить, що дотримання культурних 
прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб в Україні ще не набуло комплек-
сного та ґрунтовного вивчення. 

Дотримання й захист культурних 
прав внутрішньо переміщених осіб 
і гарантій їх реалізації є одними з пер-
шочергових завдань сучасної правової 
та демократичної держави. Саме тому 
актуальність дослідження зумовлена 
наявністю таких основних протиріч 
між об’єктивною необхідністю підви-
щення якості й ефективності норма-
тивно-правового регулювання в умо-
вах сучасного ситуативного простору 
та недооцінкою ролі державних інсти-
туцій, діяльність яких спрямована на 
забезпечення урегулювання нагаль-
ної потреби реалізації своїх культур-
них прав внутрішньо переміщеними 
особами; необхідністю впровадження 
дієвого інструментарію у сфері усу-
нення таких протиріч і відсутністю 
теоретико-методологічних засад його 
формування.

Метою статті є системний аналіз 
забезпечення культурних прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб в Україні, 
а також унесення власних пропозицій 
щодо вдосконалення правового забез-
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печення реалізації останніх у націо-
нальному законодавстві. 

У сучасній парадигмі розвитку 
суспільства саме культура розгляда-
ється як джерело, що стимулює соці-
ально-економічний прогрес як чинник, 
що зумовлює та забезпечує нову якість 
життя як засіб забезпечення національ-
ного духу. Право людини на розвиток 
і реалізацію своїх творчих здібностей, 
доступ до культурних надбань і прак-
тик, збереження культурно-історичної 
спадщини визначається як культурне 
право людини. Культурні права забез-
печують духовний розвиток особи-
стості й суспільства, який у певному 
розумінні є найважливішою умовою 
ствердження в країні демократії та прав 
людини [1, с. 81–85].

Права, свободи й обов’язки людини 
та громадянина є центральним елемен-
том, основою конституційно-правового 
статусу особи. Саме в правах, свободах 
та обов’язках юридично оформляються 
стандарти поведінки громадянина, що 
визнаються й гарантуються державою. 
Закріплення в Конституції, інших актах 
чинного законодавства прав і свобод 
людини та громадянина, їх обсяг, види 
та зміст нині є однією з пріоритетних 
проблем цивілізації. Водночас станов-
лення й розвиток таких прав – суттєва 
ознака ступеня демократизації всіх 
політичних і суспільних інститутів, 
зрілості громадянського суспільства, 
показник, що характеризує певну дер-
жаву як правову чи навпаки [2, с. 16]. 
Саме тому багаторазове порушення 
культурних прав внутрішньо перемі-
щених осіб, включаючи дискримінацію, 
і проблеми, що виникають у доступі 
та здійсненні їхніх прав у результаті 
переміщення, є актуальними сьогодні 
в Україні.

Нині законодавчо культурні права 
в Україні врегульовано Конституцією 
України, Законом України «Про Укра-
їнський культурний фонд», Законом 
України «Про дошкільну освіту», Зако-
ном України «Про освіту», Законом 
України «Про вищу освіту», Законом 
України «Про наукову і науково-тех-

нічну діяльність», Законом України 
«Про забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб», Законом 
України «Про позашкільну освіту», 
Законом України «Про охорону дитин-
ства», Законом України «Про повну 
загальну середню освіту», Законом 
України «Про професійну (професій-
но-технічну) освіту», Законом України 
«Про національні меншини в Україні», 
Законом України «Про культуру», Зако-
ном України «Про державну підтримку 
кінематографії в Україні», Законом 
України «Про Український культурний 
фонд», Законом України «Про автор-
ське право і суміжні права», Законом 
України «Про бібліотеки та бібліотечну 
справу», Законом України «Про музеї 
та музейну справу», Законом України 
«Про вивезення, ввезення та повер-
нення культурних цінностей, Законом 
України «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов 
для економічного зростання в Україні, 
Законом України «Про засади мовної 
державної політики», Законом України 
«Про театри та театральну справу», 
Законом України «Про державні соці-
альні стандарти та державні соціальні 
гарантії», Законом України «Про дер-
жавні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії», Постановою Кабі-
нету Міністрів України «Про Єдиний 
державний реєстр осіб, які мають 
право на пільги» від 29 січня 2003 року 
№ 117, Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Дов-
гострокової стратегії розвитку україн-
ської культури – стратегії реформ» від 
1 лютого 2016 року № 119-р, Наказом 
Міністерства культури України «Про 
реалізацію права соціально незахище-
них верств населення на відвідування 
підприємств, установ та організацій, 
які належать до сфери управління Мін-
культури України, на пільгових умо-
вах» від 30 січня 2013 року № 43 тощо.

Фізична особа має право на збере-
ження своєї національної, культурної, 
релігійної, мовної самобутності, а також 
право на вільний вибір форм і спосо-
бів прояву своєї індивідуальності, якщо 
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вони не заборонені законом і не супере-
чать моральним засадам суспільства [3].

Унаслідок свого переміщення вну-
трішньо переміщені особи втрачають 
доступ до освіти. Навіть після повер-
нення у свої домівки останні можуть 
не мати доступу до освіти, оскільки 
їхні школи можуть бути знищені чи не 
працювати через інші причини. Проте 
доступ до освіти є основоположним 
для розвитку внутрішньо переміщених 
осіб, особливо для переміщених дітей, 
оскільки він забезпечує необхідне під-
ґрунтя для подальшого працевлашту-
вання чи уникнення економічної або 
сексуальної експлуатації в майбут-
ньому [4, с. 226].

Законом України «Про культуру» 
визначено організаційно-правові засади 
розвитку культури в України, збере-
ження культурної спадщини та забез-
печення доступу до культурних ціннос-
тей на території країни. Також серед 
основних засад державної політики 
у сфері культури визначено забезпе-
чення свободи творчості, захист прав 
інтелектуальної власності, авторського 
права й суміжних прав; гарантування 
прав громадян у сфері культури; ство-
рення умов для творчого розвитку 
особистості, підвищення культурного 
рівня, естетичного виховання громадян, 
доступності освіти у сфері культури для 
дітей і юнацтва, задоволення культур-
них потреб Українського народу, роз-
витку закладів культури незалежно від 
форми власності, залучення до сфери 
культури інвестицій, коштів від надання 
платних послуг, благодійництва, інших 
не заборонених законодавством джерел; 
захист і збереження культурної спад-
щини як основи національної культури, 
турбота про розвиток культури; спри-
яння утвердженню гуманістичних ідей, 
високих моральних засад у суспільному 
житті [5]. Безумовно, усі напрями дер-
жавної політики у сфері культури є важ-
ливими, однак, ураховуючи той факт, 
що певні території України є тимчасово 
окупованими та є збройний конфлікт, 
збереження культурної спадщини як 
основи національної культури та спри-

яння утвердженню гуманістичних ідей, 
високих моральних засад у суспільному 
житті є актуальним сьогодні. Внутріш-
ньо переміщені особи зіткнулися з бага-
тьма проблемами у сфері захисту куль-
турних прав на території інших громад.

Українська держава гарантує всім 
народам, національним групам, грома-
дянам, які проживають на її території, 
рівні політичні, економічні, соціальні 
та культурні права [6].

Культурні права включають той 
аспект, що навчальні заклади й інші 
освітні простори повинні бути безпеч-
ними, щоб не піддавати дітей і підлітків 
внутрішньо переміщених осіб насиль-
ству, експлуатації та іншим ризикам. 
Це й школи та їх будівлі, включаючи 
туалети, безпечні, гендерно-чутливі 
для дітей; весь персонал навчальних 
закладів, як національний, так і між-
народний, має гідні умови праці, пова-
жає кодекс поведінки й отримує базову 
підготовку з таких тем, як методологія 
навчання, права людини, запобігання 
сексуальному насильству та експлуа-
тації, психосоціальна підтримка, пози-
тивна дисципліна, систематично їх під-
вищує; навчальна програма та методика 
викладання спрямовані на сприяння 
миру, примирення та конструктивний 
діалог, включаючи навчання життєвих 
навичок; студенти інформуються про 
свої права (та обов’язки), ознайомлю-
ються з наявними механізмами моніто-
рингу й направлення, а також кодексу 
поведінки, що регулює роботу викла-
дачів та інший педагогічний персонал; 
батьки й будь-які асоціації батьків-учи-
телів беруть участь у збереженні 
своїх дітей і моніторингу безпеки 
навчальних просторів [7]. Відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Порядку ство-
рення, ведення та доступу до відомо-
стей Єдиної інформаційної бази даних 
про внутрішньо переміщених осіб» від 
22 вересня 2016 року № 646, за фор-
мування та ведення бази даних відпо-
відальним є Міністерство соціальної 
політики України. З метою отримання 
інформації щодо кількості внутріш-
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ньо переміщених осіб, які навчаються 
в дошкільних, загальних середніх, про-
фесійно-технічних, навчальних закла-
дах, закладах фахової передвищої освіти 
й вищих навчальних закладах, автором 
зроблено запит до Міністерства соці-
альної політики України. Однак указане 
Міністерство самостійно не обробило 
вищевказаний запит, а надіслало його 
до Міністерства освіти і науки Укра-
їни. У свою чергу, Міністерство освіти 
і науки України Листом від 3 березня 
2020 року № 4/1044-20 повідомило, 
що вони не є адміністратором такої 
бази та не володіють указаною інфор-
мацією. За таких обставин сьогодні не 
визначено механізм обліку внутріш-
ньо переміщених осіб, які навчаються 
в навчальних закладах, а отже, від-
сутній механізм оцінювання освітніх 
і культурних потреб внутрішньо пере-
міщених осіб і їхніх дітей. 

Отже, пропонуємо внести зміни до 
абзацу 2 пункту 2 Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження 
Порядку створення, ведення та доступу 
до відомостей Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміщених 
осіб» від 22 вересня 2016 року № 646, 
виклавши його так: «Відповідальним за 
забезпечення формування та ведення 
бази даних є Мінсоцполітики та Мініс-
терство освіти і науки України».

Пункт 4 Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження 
Порядку створення, ведення та доступу 
до відомостей Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміще-
них осіб» від 22 вересня 2016 року 
№ 646 потрібно доповнити таким зміс-
том: «відомості щодо навчання внутріш-
ньо переміщеною особою (дитиною) 
в навчальних закладах України та за 
її межами будь-якої форми власності 
вносяться Міністерством освіти і науки 
України до бази даних з метою обліку 
відповідної інформації».

Нині існує інформація від Освіт-
нього центру «Донбас – Україна» щодо 
кількості внутрішньо переміщених 
осіб, які вступили до закладів вищої 
та фахової перед вищої освіти й тільки 

з 2016 року: 2016 року – 855 внутріш-
ньо переміщених осіб, 2017 року – 
1346, 2018 року – 1522, 2019 року – 
1600 [8].

Інформація від освітнього центру 
«Крим – Україна» наявна також із 
2016 року та виглядає так: 2016 року – 
153 особи, 2017 року – 204 особи, 
2018 року – 254 особи та 2019 року – 
265 осіб [9].

Освіта також важлива для інтегра-
ції внутрішньо переміщених осіб у сус-
пільство, вона дає їм змогу розвинути 
громадянську свідомість і зменшити 
свою залежність від держави [10].

З кожним роком кількість внутріш-
ньо переміщених осіб, які вступають 
до вищих навчальних закладів і закла-
дів фахової передвищої освіти Укра-
їни, стає більшою, однак, по-перше, 
така інформація не обліковується дер-
жавою, а по-друге, наявна тільки щодо 
певної категорії закладів освіти й від-
сутня зовсім щодо дошкільних, загаль-
них і професійно-технічних навчаль-
них закладів. 

Також сьогодні відсутня інформація 
щодо навчання та кількості внутрішньо 
переміщених осіб, їх обліку, які мають 
певні вади й навчаються в навчальних 
закладах України.

Такі прогалини в законодавстві уне-
можливлюють передусім дотримання 
державою гарантій щодо навчання вну-
трішньо переміщених осіб і їх облік 
з метою якісного надання освітніх 
послуг і повноцінної реалізації вказа-
ною категорією осіб своїх конституцій-
них прав і свобод.

Нікому не може бути відмовлено 
в праві на освіту. Держава під час 
виконання будь-яких функцій, узятих 
нею на себе в галузі освіти й навчання, 
поважає право батьків забезпечувати 
таку освіту й навчання відповідно до 
своїх релігійних і світоглядних пере-
конань [11].

Розвиток сфери культури протягом 
тривалого часу не був визначений прі-
оритетом державної політики, йому 
не приділялася належна увага та не 
надавалася підтримка з боку державної 
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влади. Такий підхід спричинив значною 
мірою виникнення негативних явищ 
і конфліктів в українському суспіль-
стві, зокрема збройного протистояння, 
що призвело до тисяч загиблих і скалі-
чених людей, понівечених доль і віді-
браних можливостей [12] Внутрішньо 
переміщеним особам саме на тлі зброй-
ного конфлікту довелося переміщатися 
в межах державного кордону задля 
безпеки свого життя й життя своїх 
близьких. І така категорія осіб потре-
бує уваги щодо захисту своїх культур-
них прав передусім.

У нашій державі вже існує достат-
ній законотворчий доробок у сфері 
гарантування, захисту й охорони куль-
турних прав людини та громадянина, 
проте ще не спостерігається практич-
ної реалізації задекларованих поло-
жень у діяльності державних органів 
влади та їх посадових осіб. Україна 
має обрати запропонований міжнарод-
ною спільнотою шлях, спрямований не 
лише на декларування принципу гаран-
тування й дотримання культурних прав 
особи та всіх без винятку їх різновидів, 
а й здійснення важливих перспектив-
них кроків щодо практичної реалізації 
визначених на найвищому конституцій-
ному й законодавчому рівнях правових 
положень і вимог [13, с. 95–97].

Конституційні культурні права 
й свободи людини та громадянина сто-
суються реалізації прав і свобод суб’єк-
тів у культурній і духовній сферах. Роз-
виток культури особи й народу загалом 
значною мірою залежить саме від нада-
них державою можливостей розвивати, 
задовольняти та втілювати в життя 
свої культурні потреби. Регламентація 
конституційних культурних прав і сво-
бод людини та громадянина в сучасній 
Україні здійснюється на трьох взаємо-
доповнюючих нормативних рівнях: кон-
ституційному, законодавчому та міжна-
родному [14, с. 20]. Перед Україною 
став виклик, як і перед іншими держа-
вами, котрі зіткнулися з вимушеним 
переселенням осіб у межах країни, роз-
робити, доопрацювати й удосконалити 
національне законодавство з метою 

захисту внутрішньо переміщених осіб 
на всіх рівнях у межах країни та приве-
дення до відповідності такого захисту 
міжнародним стандартам.

Ґрунтовний аналіз дослідження вза-
ємозв’язку державних органів у здійс-
ненні обліку внутрішньо переміще-
них осіб і їхніх дітей, адміністрування 
Єдиної інформаційної бази даних про 
внутрішньо переміщених осіб, обліку 
культурних та освітніх потреб такої 
категорії осіб дає змогу стверджувати, 
що запропоновані автором зміни до чин-
ного законодавства України є нагаль-
ною необхідністю правової держави 
й дієвим механізмом виявлення потреб 
і забезпечення культурних прав вну-
трішньо переміщених осіб і їхніх дітей.

У статті проаналізовано стан 
забезпечення культурних прав вну-
трішньо переміщених осіб в Україні. 
Визначено об’єктивну необхідність 
підвищення якості й ефективності 
нормативно-правового регулюван-
ня в умовах сучасного ситуатив-
ного простору та недооцінку ролі 
державних інституцій, діяльність 
яких спрямована на забезпечення 
врегулювання нагальної потреби 
реалізації своїх культурних прав 
внутрішньо переміщеними особами. 
На законодавчому рівні декларова-
ні культурні права та свободи вну-
трішньо переміщених осіб реально не 
дотримуються, колізії й прогалини в 
чинному законодавстві чинить пере-
шкоди для повноцінної реалізації вну-
трішньо переміщеними особами своїх 
конституційних прав і свобод. Так, 
звичайний громадянин України та 
внутрішньо переміщені особи мають 
неоднаковий доступ до ресурсів дер-
жави. Проведено системний аналіз 
дотримання культурних прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб в 
Україні, а також акцентовано увагу 
на необхідності вдосконалення взає-
модії державних інституцій з метою 
урегулювання нагальної потреби 
реалізації культурних прав внутріш-
ньо переміщеними особами. Акцен-
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товано, що перед Україною став 
виклик, як і перед іншими держава-
ми, котрі зіткнулися з вимушеним 
переселенням осіб у межах країни, 
розробити, доопрацювати й удоско-
налити національне законодавство з 
метою захисту внутрішньо перемі-
щених осіб на всіх рівнях у межах 
країни та приведення до відповід-
ності такого захисту міжнародним 
стандартам. З метою якісного облі-
ку й виявлення культурних потреб 
внутрішньо переміщених осіб запро-
поновано авторські зміни до порядку 
адміністрування Єдиної інформацій-
ної бази даних про внутрішньо пере-
міщених осіб і внесення необхідної 
інформації для обліку та виявлення 
освітніх потреб внутрішньо пере-
міщених осіб і їхніх дітей. Інтегра-
ція України до Європейського Союзу 
вимагає переосмислення такої ситу-
ації та відтворення рівного доступу 
всіх громадян України до своїх куль-
турних прав, незважаючи на статус 
«внутрішньо переміщена особа». У 
цьому контексті в Україні особли-
вої актуальності набуває питання 
гарантування державою реалізації 
культурних прав внутрішньо перемі-
щеними особами. 

Ключові слова: демократія, куль-
турні права, право на освіту, права 
людини, внутрішньо переміщена особа, 
діти, освіта, культура.

Isayeva N. Theoretical-legal 
characteristics of cultural rights 
of internally displaced persons: 
methodological aspects and practical 
background

The article analyzes the status of 
cultural rights of internally displaced 
persons in Ukraine. The objective 
necessity of improving the quality and 
effectiveness of regulatory regulation 
in the context of the current situational 
space and underestimating the role of 
state institutions aimed at ensuring the 
urgent need to exercise their cultural 
rights by internally displaced persons 
have been determined. At the legislative 

level, the declared cultural rights 
and freedoms of internally displaced 
persons are not actually respected, 
and conflicts and loopholes in the 
current legislation continue to impede 
the full exercise of their constitutional 
rights and freedoms by internally 
displaced persons. The ordinary citizen 
of Ukraine and internally displaced 
persons has unequal access to state 
resources. Analysis of the observance 
of cultural rights and freedoms of 
internally displaced persons in Ukraine 
was conducted, and the emphasis was 
placed on the need to improve the 
interaction of state institutions in order 
to address the urgent need for the 
exercise of cultural rights by internally 
displaced persons. It is emphasized 
that Ukraine has been challenged, as 
well as other countries, which have 
been faced with forced displacement of 
persons within the country, to develop, 
refine and improve national legislation 
in order to protect internally displaced 
persons at all levels within the country 
and to comply with such protection to 
international standards. In order to 
qualitatively account and identify the 
cultural needs of internally displaced 
persons, copyright changes have been 
proposed to the order of administration 
of the Unified Information Database 
on Internally Displaced Persons and 
to enter the necessary information to 
account for and identify the educational 
needs of internally displaced persons 
and their children. The integration 
of Ukraine into the European Union 
requires a rethinking of this situation 
and the restoration of equal access for 
all citizens of Ukraine to their cultural 
rights, regardless of the status of 
“internally displaced person”. In this 
context, the issue of guaranteeing the 
state the realization of cultural rights 
by internally displaced persons is of 
particular relevance in Ukraine.

Key words: democracy, cultural 
rights, right to education, human rights, 
internally displaced person, children, 
education, culture.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ  
ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Особливістю сучасного стану 
нормативно-правового регулювання 
адміністративної відповідальності за 
незаконне використання засобів інди-
відуалізації учасників господарського 
обороту, товарів і послуг є те, що 
основним нормативно-правовим актом 
у зазначеній сфері є Кодекс Укра-
їни про адміністративні правопору-
шення (далі – КУпАП), нормами якого 
передбачено адміністративну відпо-
відальність. Проте здійснений аналіз 
нормативно-правового регулювання 
адміністративної відповідальності за 
порушення прав на торговельні марки, 
комерційні найменування, географічні 
зазначення свідчить, що такі поло-
ження містяться в нормах Митного 
кодексу України, Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актах. 
Це означає, що роль адміністративної 
відповідальності в досліджуваній сфері 
постійно зростає, водночас питання 
законодавчого регулювання адміністра-
тивної відповідальності незаконного 
використання засобів індивідуаліза-
ції учасників господарського обороту, 
товарів і послуг є малодослідженим 
у правовій доктрині. Тому вивчення 
вказаного питання є, безперечно, акту-
альним, враховуючи важливість охо-
рони прав засобів індивідуалізації.

Адміністративну відповідальність 
у межах охорони прав інтелектуаль-
ної власності досліджували зокрема 
В. Галунько, Т. Гарбуз, О. Коро-

тун, О. Кульчицька, А. Майданевич, 
О. Світличний, О. Тандир та інші. Вод-
ночас жодна з їхніх праць не розкрила 
питання сучасного стану норматив-
но-правового регулювання адміністра-
тивної відповідальності за незаконне 
використання засобів індивідуаліза-
ції учасників господарського обороту, 
товарів і послуг.

Метою статті є дослідження визна-
чення законодавчих актів, норми яких 
передбачають адміністративну відпові-
дальність за незаконне використання 
засобів індивідуалізації учасників гос-
подарського обороту, товарів і послуг.

Сучасні пріоритети охорони прав 
і законних інтересів правовласни-
ків та інших учасників правовідносин 
у сфері охорони засобів індивідуаліза-
ції учасників господарського обороту, 
товарів і послуг від їх незаконного 
використання є такими, що потребують 
впливу держави на наявні проблеми, 
пов’язані з ефективністю охорони 
й захисту цих прав, що безпосередньо 
залежить від дієвості нормативно-пра-
вової бази [1, с. 84].

Відповідно до загальної теорії права 
нормативне регулювання – це впоряд-
кування поведінки людей за допомогою 
нормативно-правових актів, розрахова-
них на їх багаторазове використання 
за наявності передбачених ними обста-
вин [2, с. 218].

Важливою складовою законодав-
чого регулювання адміністративної 
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відповідальності є п. 22 ст. 92 Кон-
ституції України, згідно з яким засади 
цивільно-правової відповідальності, 
діяння, які є злочинами, адміністра-
тивними або дисциплінарними право-
порушеннями, та відповідальність за 
них визначаються виключно законами 
України [3].

Нормами Основного Закону визна-
чено, що адміністративному зако-
нодавству відводиться значна роль 
у забезпеченні захисту інтелектуаль-
ної власності. Крім адміністративного 
законодавства, важливу роль у забез-
печенні охорони прав інтелектуальної 
власності відіграють також інші зако-
нодавчі акти, норми яких регулюють 
правові питання, пов’язані з інтелекту-
альною власністю.

На думку Є. Додіна, норматив-
но-правове регулювання адміністра-
тивної відповідальності складається 
з цілісної сукупності нормативно-пра-
вових актів, що містять основний 
масив норм національного права, 
єдність якого забезпечено, насамперед, 
установленими в Конституції принци-
пами, іншими вихідними положеннями 
та яке складається з інститутів, функ-
ціонально орієнтованих на досягнення 
цілей та ідеалів, позначених в її цен-
тральній підсистемі – законодавстві 
[4, с. 71]. Разом із тим не можна не 
звернути увагу на той факт, що межі 
адміністративно-правової охорони нор-
мативно-правового регулювання неза-
конного використання засобів індиві-
дуалізації учасників господарського 
обороту, товарів і послуг охоплюються 
не тільки нормами адміністративного 
законодавства, але й іншими норма-
тивними актами, нормами яких перед-
бачена юридична відповідальність 
з приводу такої діяльності. 

Особливістю сучасного стану 
нормативно-правового регулювання 
адміністративної відповідальності за 
незаконне використання засобів інди-
відуалізації учасників господарського 
обороту, товарів і послуг є те, що 
основним нормативно-правовим актом 
у зазначеній сфері є КУпАП, нормами 

якого передбачена адміністративна 
відповідальність. Незважаючи на те 
що засоби індивідуалізації адміністра-
тивно-правової охорони об’єднані за 
родовою (інтелектуальною) ознакою 
(торговельні марки, комерційні найме-
нування, географічні зазначення), вони 
безпосередньо стосуються об’єктів 
права інтелектуальної власності, розмі-
щених у різних главах КУпАП. Це ст. 
ст. 51-2, 156-3, 164-3 КУпАП [5]. На 
нашу думку, доцільно норми вказаних 
статей об’єднати в одну статтю й одну 
главу адміністративного кодексу. 

На сьогодні адміністративну від-
повідальність у досліджуваній сфері, 
крім КУпАП, передбачають також інші 
законодавчі акти, зокрема Митний 
кодекс України (далі – МК України) 
від 13 березня 2012 р. № 4495-VI [6], 
Податковий кодекс України (далі – ПК 
України) від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI 
[7] та інші законодавчі акти.

До недоліків МК України слід відне-
сти те, що його норми не повною мірою 
охоплюють захист об’єктів права інте-
лектуальної власності на митному кор-
доні. Як зазначає С. Филь, такі об’єкти 
права інтелектуальної власності, як 
наукові відкриття, компонування (топо-
графії) інтегральних мікросхем, раціо-
налізаторські пропозиції, породи тва-
рин, фірмові найменування, комерційні 
таємниці, не належать до компетенції 
митниць. Така юридична колізія пору-
шує гарантовані Конституцією України 
права людини на захист прав інтелек-
туальної власності [8, с. 7].

До законодавчих актів, норми яких 
передбачають адміністративну відпові-
дальність об’єктів права інтелектуаль-
ної власності, слід віднести:

1) ПК України, в пп. 14. 1. 225  
ст. 14 якого зазначено, що за корис-
тування або за надання права на 
користування будь-яким авторським 
і суміжним правом на літературні 
твори, твори мистецтва або науки, 
включаючи комп’ютерні програми, інші 
записи на носіях інформації, відео- або 
аудіокасети, кінематографічні фільми 
або плівки для радіо- чи телевізійного 
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мовлення, захищені будь-яким патен-
том, зареєстрованим знаком на товари 
й послуги чи торговельною маркою, 
дизайном, секретним кресленням, 
моделлю, формулою, процесом, пра-
вом на інформацію щодо промислового, 
комерційного або наукового досвіду 
(ноу-хау), отриманим як винагороду, 
особи платять роялті [7].

Разом із тим ми не можемо не звер-
нути увагу на ст. 217 Господарського 
кодексу України (далі – ГК України), 
норми якого встановлюють відповідаль-
ність у сфері господарювання. Згідно зі 
ст. 239 ГК України органи державної 
влади відповідно до своїх повноважень 
і в установленому законом порядку 
можуть застосовувати до суб’єктів 
господарювання адміністративно-госпо-
дарські санкції [9].

Наведений у ст. 239 ГК України 
перелік приписів адміністративно-гос-
подарських санкцій свідчить, що не 
всі елементи є характерними для 
адміністративної відповідальності; вод-
ночас деякі елементи (нерівність сто-
рін; застосування штрафу, що тягне 
несприятливі наслідки для порушника; 
накладання штрафу уповноваженим 
державним органом, його посадовою 
особою; спрощена процедура накла-
дання штрафу) є характерними для 
адміністративної відповідальності.

З приводу господарсько-правової 
відповідальності О. Зима зазначає, що 
ГК України можна назвати не лише 
законом, який офіційно визнав адміні-
стративну відповідальність юридичних 
осіб, а й першим кодифікованим актом, 
що містить загальні положення щодо 
такої відповідальності. Щоб забез-
печити ефективне функціонування 
розглянутого виду адміністративної 
відповідальності, слід установити чіт-
кий перелік юрисдикційних органів, 
а також загальні правила притягнення 
юридичних осіб до адміністративної 
відповідальності. Надалі, щоб забез-
печити ефективне функціонування 
розглянутого виду адміністративної 
відповідальності, слід установити чіт-
кий перелік юрисдикційних органів, 

а також загальні правила притягнення 
юридичних осіб до адміністративної 
відповідальності. Стан справ сьогодні, 
коли в кожного державного органа роз-
роблений свій окремий і здебільшого 
дуже недосконалий порядок накла-
дання адміністративних стягнень (роз-
гляду справ про адміністративні пра-
вопорушення з боку юридичних осіб), 
а в багатьох випадках він узагалі від-
сутній, є незадовільним [9, c. 195].

З огляду на викладене принагідно 
зазначимо, що на сьогодні законодав-
ство про адміністративну відповідаль-
ність є розрізненим і потребує кодифі-
кації. Водночас варто звернути увагу, 
що з метою охорони прав на засоби 
індивідуалізації уповноважені органи 
та їхні посадові особи застосовують 
різноманітні адміністративні методи 
безпосереднього й цілеспрямованого 
впливу на підпорядковані об’єкти, що 
не виключає застосування адміністра-
тивного примусу [10, c. 36]. 

Що стосується предмета нашого 
дослідження, то адміністративна відпо-
відальність за незаконне використання 
засобів індивідуалізації учасників гос-
подарського обороту, товарів і послуг, 
крім КУпАП, передбачена нормами 
таких Законів України: «Про рекламу» 
[11]; «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів та паль-
ного» [12]; «Про заходи щодо попере-
дження та зменшення вживання тютю-
нових виробів і їх шкідливого впливу 
на здоров’я населення» [13]; «Про 
захист економічної конкуренції» [14]; 
«Про захист від недобросовісної кон-
куренції» [15]. Норми вказаних законів 
вказують, що за порушення торговель-
них марок, комерційних найменувань, 
географічних зазначень винні особи 
несуть юридичну, в тому числі й адмі-
ністративну, відповідальність, до них 
застосовуються штрафи й інші фінан-
сові санкції. 

Штраф, який накладається за вчи-
нене правопорушення, є адміністратив-
ним правопорушенням, яке є підставою 
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для застосування адміністративної від-
повідальності. 

З вищевикладеного зрозуміло, що 
нормативно-правове регулювання адмі-
ністративної відповідальності у сфері 
незаконного використання засобів 
індивідуалізації учасників господар-
ського обороту, товарів і послуг, крім 
КУпАП, що регулює питання встанов-
лення адміністративної відповідально-
сті, здійснюється й іншими норматив-
но-правовими актами, які в сукупності 
також слід віднести до законодавчих 
актів, норми яких передбачають адмі-
ністративну відповідальність у дослі-
джуваній сфері. 

Незважаючи на закріплені в бага-
тьох законодавчих актах різного виду 
стягнення (штраф, фінансовий штраф) 
нормативною основою адміністративної 
відповідальності переважно є норми 
адміністративного законодавства. На 
це вказують норми адміністративного, 
митного й податкового законодавства.

Акцентуючи увагу на адміні-
стративній відповідальності, ми не 
можемо не звернути увагу на проце-
суальний характер захисту засобів 
індивідуалізації.

В контексті нашого дослідження 
потрібно зазначити, що згідно зі 
ст. 255 КУпАП право складати про-
токоли про адміністративні правопо-
рушення, передбачені ст. ст. 51-2, 
156-3, 164-3 КУпАП, мають право 
органи Міністерства внутрішніх справ 
(ст. ст. 51-2, 164-3;) органи Антимоно-
польного комітету України (ст. 164-3); 
органи Державної податкової служби 
(ст. 51-2); державні інспектори з питань 
інтелектуальної власності (ст. 51-2); 
державні інспектори сільського госпо-
дарства (ст. 51-2) [5].

Разом із тим не можна не звернути 
увагу, що питання адміністративної від-
повідальності регулюється й підзакон-
ними нормативними актами. Зокрема 
актом, який передбачає застосування 
адміністративних санкцій у досліджу-
ваній сфері, є «Порядок накладення 
штрафів за порушення законодавства 
про рекламу», затверджений Поста-

новою Кабінету Міністрів України від 
26 травня 2004 р. № 693 [16].

Резюмуючи викладене вище, можна 
стверджувати, що нормативно-правові 
акти регулювання адміністративної 
відповідальності у сфері незаконного 
використання засобів індивідуаліза-
ції учасників господарського обороту, 
товарів і послуг можна класифікувати 
за нормами, які передбачають відпо-
відальність за порушення прав: 1) на 
торговельну марку (знак для това-
рів і послуг); 2) на комерційні (фір-
мові) найменування; 3) на географічні 
зазначення.

Адміністративна відповідальність за 
незаконне використання засобів інди-
відуалізації учасників господарського 
обороту, товарів і послуг передбачена 
в нормах Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, Митного 
кодексу України, Податкового кодексу 
України, Господарського кодексу Укра-
їни, Законах України «Про рекламу», 
«Про державне регулювання виробни-
цтва і обігу спирту етилового, коньяч-
ного і плодового, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів та пального», «Про 
заходи щодо попередження та змен-
шення вживання тютюнових виробів 
і їх шкідливого впливу на здоров’я 
населення», «Про захист від недобро-
совісної конкуренції», «Про захист еко-
номічної конкуренції».

Роль адміністративної відповідаль-
ності в досліджуваній сфері постійно 
зростає, про це свідчать склади адмі-
ністративних правопорушень зазначе-
них актів.

Отже, нормативно-правове регулю-
вання адміністративної відповідально-
сті в досліджуваній сфері визначаємо 
як впорядковану систему взаємопов’я-
заних нормативно-правових актів, які 
встановлюють адміністративно-правові 
заходи з метою охорони прав пра-
вовласників об’єктів права інтелек-
туальної власності й інших учасників 
правовідносин у сфері незаконного 
використання засобів індивідуаліза-
ції учасників господарського обороту, 
товарів і послуг.
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У статті досліджено важливу 
роль національного законодавства 
України у сфері охорони засобів 
індивідуалізації учасників господар-
ського обороту, товарів і послуг. 
Звертається увага на те, що серед 
значної кількості об’єктів права 
інтелектуальної власності своєю 
специфічністю вирізняються тор-
говельні марки, комерційні найме-
нування, географічні зазначення, 
які ми відносимо до засобів індиві-
дуалізації учасників господарсько-
го обороту, товарів і послуг. За 
допомогою засобів індивідуалізації 
учасників господарського обороту, 
товарів і послуг декілька суб’єк-
тів господарської діяльності виро-
бляють одну й ту саму продукцію, 
надають послуги одного виду, що 
можуть бути різними як за ціною, 
так і за якістю, надають спожи-
вачеві можливість відрізнити один 
і той самий товар або послугу 
однієї особи від такого ж товару 
(послуги), що виробляється різними 
суб’єктами господарювання.

Вказані засоби індивідуалізації 
підлягають охороні значною кількі-
стю законодавчих актів, серед яких 
одне з провідних місць посідає сучас-
не адміністративне законодавство. 
Пріоритети охорони прав і законних 
інтересів особи сьогодні потребу-
ють від держави, її уповноважених 
органів і посадових осіб забезпечити 
належну охорону суб’єктивних прав 
власників об’єктів права інтелекту-
альної власності та інших учасників 
правовідносин у сфері охорони засо-
бів індивідуалізації учасників госпо-
дарського обороту, товарів і послуг 
від їх незаконного використання. 

Серед нормативних актів, що 
регулюють правовідносини у сфе-
рі інтелектуальної власності, про-
відна роль належить Конституції 
України, яка має найвищу юридичну 
силу: ст. 41 Конституції проголошує 
право кожного володіти, користува-
тися й розпоряджатися своєю влас-
ністю, результатами своєї інтелек-

туальної, творчої діяльності, а ст. 
54 гарантує свободу творчості й 
захист прав інтелектуальної влас-
ності, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв’язку 
з різними видами інтелектуальної 
діяльності. Вказане знайшло своє 
відображення в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення, 
одним із завдань якого є охорона 
прав інтелектуальної власності. 

Ключові слова: законодавство, ко-
декс, інтелектуальна власність, охорона. 

Shmorgun V. Regulatory and legal 
regulation of administrative liability 
in the area of illegal use of individu-
alization of tacopariars

The article examines the important 
role of the national legislation of 
Ukraine in the sphere of protection 
of the means of individualization of 
participants of economic turnover, 
goods and services. Attention is drawn 
to the fact that trademarks, business 
names, geographical indications, 
which we refer to as means of 
individualization of participants in 
economic turnover, goods and services, 
through which several business entities 
produce one, are distinguished by 
a significant number of objects of 
intellectual property rights. and the 
same products, provide services of the 
same kind, which can be different, 
both in price and in quality, give the 
consumer the opportunity to distinguish 
the same product, or after huga one 
person from the same product (service), 
which is produced by different entities 
through the means of individualization 
of participants in economic turnover, 
goods and services.

These means of individualization are 
subject to protection by a large number 
of legislative acts, among which one 
of the leading places is the current 
administrative legislation. Current 
priorities for the protection of the rights 
and legitimate interests of the person 
require the state of its authorized 
bodies and officials to ensure proper 
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protection of the subjective rights of the 
owners of intellectual property rights 
and other participants of legal relations 
in the field of protection of the means 
of individualization of participants in 
economic turnover, goods and services 
illegal use.

Among the normative acts 
regulating legal relations in the field 
of intellectual property, the leading 
role is played by the Constitution of 
Ukraine, which has the highest legal 
force, Art. 41 of the Constitution 
proclaims the right of everyone to own, 
use and dispose of their property, the 
results of their intellectual, creative 
activity, and Art. 54 guarantees 
the freedom of creativity and the 
protection of intellectual property, 
moral and material interests arising 
from various types of intellectual 
activity. This was reflected in the 
Code of Administrative Offenses, one 
of the tasks of which is the protection 
of intellectual property rights.

Key words: legislation, code, intellectual 
property, protection.
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Сучасні зовнішньополітичні відно-
сини країн характеризуються значним 
динамізмом і підвищенням взаємоза-
лежності держав, як наслідок, акти-
візацією двосторонніх міжнародних 
відносин. Актуальною є тенденція до 
проголошення стратегічного партнер-
ства між акторами на міжнародній 
арені. Це передусім зумовлено тим, що 
декларація відносин стратегічного парт-
нерства демонструє винятковість або 
надзвичайну важливість таких відно-
син для країн-партнерів. Однак поняття 
стратегічного партнерства, фундамен-
тальні основи та принципи його прак-
тичного застосування досі викликають 
багато питань, що зумовлює актуаль-
ність розроблення розвідки.

Метою статті є визначення умов 
трансформації міжнародного двосто-
роннього співробітництва в стратегічне 
партнерство та основоположних прин-
ципів його практичного втілення.

Проблематиці стратегічного парт-
нерства в українській науці присвя-
чено роботи В. Жовкви, Е. Лисицина, 
Г. Перепелиці, С. Толстова, В. Шамра-
євої, Л. Чекаленко, О. Разумкова, 
А. Козирєва, Б. Тарасюка, І. Погорської, 
Є. Макаренко, Н. Ржевської та ін. Зна-
чна увага стратегічному партнерству 
як феномену приділяється в працях 
таких західних дослідників, як Б. Лід-
делл Харт, В. Муррей та М. Гріслі, 
Дж.М. Колінз.

Дослідження концепту стратегіч-
ного партнерства варто розпочати 
через базисне розуміння національних 

інтересів. Поняття національних інтере-
сів досить широке, вони визначаються 
в різних сферах: економічній, політич-
ній, соціальній тощо – і з наукового 
погляду стали предметом вивчення 
багатьох дослідників [1].

Для задоволення своїх національ-
них інтересів найбільш перспективною 
формою взаємодії держави є співпраця, 
яка реалізується через участь у різних 
міжнародних структурах і різнорівневі 
договори про дружбу і співробітництво. 
Співпраця як вид міжнародної взає-
модії використовується в усіх сферах 
міжнародної діяльності, а синонімом 
цього поняття є термін «партнерство». 
Варто зазначити, що «це поняття оста-
точно сформувалося після Другої сві-
тової війни як результат подолання 
наслідків тоталітаризму в країнах 
Західної Європи. Передусім партнер-
ство трактувалося як політика компро-
місу та ідеологічна основа економічної 
політики соціал-демократичних урядів. 
«Холодна війна», що почалася, ство-
рювала морально-політичне тло, яке 
змушувало шукати вихід із важкої соці-
альної конфронтації. І лише з часом на 
зміну конфронтації прийшло змагання, 
а потім і партнерство сторін, що стало 
необхідним компонентом соціального 
миру та економічного процвітання» 
[2, с. 13–16].

Одним із різновидів співпраці є стра-
тегічне партнерство. Поняття «страте-
гічне партнерство» вже давно посіло 
вагоме місце в практичних процесах 
міжнародних відносин, будучи комп-
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лексним і багатоаспектним [3]. Цей 
інструмент реалізації зовнішньої полі-
тики передбачає найбільш масштабний 
і вигідний для всіх сторін спосіб вза-
ємодії в різноманітних сферах і галу-
зях, відповідає геостратегічним інтер-
есам задіяних суб’єктів. Стратегічне 
партнерство має винятковий характер 
порівняно з іншими міжнародними від-
носинами та ґрунтується саме на забез-
печенні національних інтересів [1].

Використовуючи стратегічне парт-
нерство, держава так узгоджує свої дії 
на міжнародній арені з іншими держа-
вами. Саме взаємодія у використанні 
цього інструмента та збіг стратегічних 
національних інтересів двох чи більше 
держав у декількох сферах призводять 
до виникнення між ними особливого 
виду міждержавного співробітництва. 
У сучасній міжнародній системі страте-
гічне партнерство набуває дедалі важ-
ливішого значення й впливу порівняно 
з іншими видами співробітництва, які 
засновані на об’єднанні проти спіль-
ного ворога або базуються лише на 
одній галузі співробітництва [4].

Більшість вітчизняних дослідників 
сходяться в баченні, що «основною 
умовою для проголошення міждер-
жавних відносин на принципах стра-
тегічного партнерства є повний або 
частковий збіг стратегічних цілей кра-
їн-партнерів». В основі іншого підходу 
до проблем визначення стратегічного 
партнерства лежить аналіз і розуміння 
ключових складників – понять «стра-
тегія» й «партнерство». При цьому 
«принциповим є визначення зовнішньо-
політичної стратегії держави, тоді як 
стратегічне партнерство розглядається 
як засіб її реалізації» [5, c. 68].

Отже, можемо говорити про те, що 
під стратегічним партнерством розу-
міється такий рівень співробітництва 
між державами, який передбачає здійс-
нення ними спільних дій для задово-
лення своїх ключових національних 
інтересів. Важливими принципами 
такого партнерства є довготривалість, 
максимальна ефективність і взаємови-
гідність. Безумовно, воно виключає 

допустимість будь-яких несправедли-
вих або дискримінаційних дій однієї 
держави щодо іншої. Розуміється, що 
незалежно від зміни керівництва кра-
їн-партнерів спільно ухвалені рішення 
підлягають послідовному виконанню. 
Зазначається, що «якщо сьогоденні 
інтереси однієї з держав суперечать 
духу стратегічного співробітництва між 
ними, то не виключається можливість 
поступитися такими інтересами на 
користь партнера (задля досягнення 
компромісу). У будь-якому разі подібні 
дії мусять бути продиктовані умовами, 
що склалися, і спільним курсом, якого 
держави дотримуються на міжнародній 
арені» [3, c. 164].

Розглядаючи стратегічне партнер-
ство як довгострокове і взаємовигідне 
співробітництво рівноправних суб’єктів 
міжнародних відносин для вирішення 
важливих завдань, необхідно брати до 
уваги такі умови: наявність ключових 
цілей, досягнення яких вимагає взаєм-
ної координації зусиль сторін у довго-
строковій перспективі; спільне й одна-
кове розуміння цілей і засад розвитку 
стратегічного партнерства суб’єктами; 
актуальна договірно-правова база парт-
нерства, яка чітко закріплює зміст 
цього співробітництва й механізми його 
фактичної реалізації; усталений інсти-
туційний механізм, який забезпечує 
реалізацію стратегічного партнерства; 
перевага спільних цілей над розбіжно-
стями тощо, а перешкодами на шляху 
до стратегічного партнерства можуть 
стати різниця підходів до будови полі-
тичної системи та негативні історичні 
стереотипи сприйняття партнера [6].

Серед бажаних умов сприятливого 
стратегічного партнерства вбачаються 
«спільний кордон, збіг засадничих рис 
розвитку, доповнюваність економік 
обох країн, перспектива розв’язання 
ресурсних (стратегічних) проблем кра-
їни, розширення ринку збуту товарів 
тощо» [7, c. 10].

Формат стратегічного партнерства 
побудований як послідовна система 
взаємодії держав, спрямована на реа-
лізацію спільних цілей, стратегічних 
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завдань та інтересів. На відміну від 
союзницьких відносин, цей вид спів-
робітництва не передбачає жорстокої 
системи зобов’язань різнопланового 
характеру сторін (політичного, еко-
номічного, гуманітарного або безпе-
кового). Водночас «відносини страте-
гічного партнерства встановлюються 
між сторонами, що мають стратегічне 
значення одна для одної, і звідси спро-
можні завдяки партнерським відноси-
нам впливати на реалізацію інтересів 
країн як у національному, так і в більш 
широкому міжнародному контексті» 
[8, c. 58, 59].

Проаналізувавши втілення відно-
син стратегічного партнерства держав 
на практиці, можемо виділити такі 
основні його моделі: фактичне, декла-
ративне, прагматичне, представницьке 
та асиметричне стратегічне партнер-
ство. Звичайно, зазначені моделі є схе-
матичними й можуть використовува-
тися лише для загального й цілісного 
розуміння цього поняття.

Під час фактичного стратегічного 
партнерства після встановлення відно-
син держави активно розвивають його 
на всіх рівнях протягом певного періоду 
часу, намагаючись спільно досягнути 
цілей і задоволення національних інте-
ресів, визнаючи зобов’язання один 
перед одним, сторони готові йти на 
взаємні поступки та компроміс. Якщо 
стратегічне партнерство має характер 
декларативного, держави укладають 
договір про стратегічне партнерство, 
але його положення не реалізовуються 
в зазначених напрямах або прово-
дяться лише формальні зустрічі пред-
ставників сторін, які в подальшому не 
мають практичного наповнення. Праг-
матичне стратегічне партнерство дер-
жав передбачає встановлення відносин 
виключно з метою їх розвитку в окре-
мій галузі, а представницьке – установ-
лення партнерства в окремих регіонах 
чи організаціях з метою реалізації влас-
них інтересів локально в цих регіонах 
і просування своїх інтересів і проектів. 
Для асиметричного стратегічного парт-
нерства характерним є встановлення 

відносин партнерства за домінантності 
однієї зі сторін. 

Кожне практичне стратегічне парт-
нерство неможливо однозначно зара-
хувати до тієї чи іншої моделі. Для 
одного партнерства можуть використо-
вуватися декілька моделей водночас 
або чергуватися, змінюючи одна одну. 
Справжньому стратегічному партнер-
ству притаманна низка принципів, 
таких як «високий ступінь співробіт-
ництва й довіри, прозорість відносин, 
що означає широку взаємодію в між-
народних справах і відсутність спрямо-
ваності супроти третіх країн, широта 
партнерства не тільки в економічній 
сфері, а й у політичній сфері, тісна 
координація зовнішньополітичних дій 
на всіх ключових напрямах світової 
та двосторонньої співпраці, обов’язкова 
довготривалість відносин, оскільки це 
є запорукою політичних і військових 
гарантій. Водночас стратегічні парт-
нери мають ураховувати низку обста-
вин, пов’язаних із геополітичними 
й геоекономічними інтересами інших 
країн-партнерів» [9]. При цьому для 
плідної фактичної реалізації партнер-
ства додатком до базового міждержав-
ного договору має стати довгострокова 
програма стратегічного співробітництва 
з основних напрямів. Отже, страте-
гічне партнерство можливе виключно 
за умов жорсткої реалізації взятих на 
себе зобов’язань [9].

Щодо реального стану двосторонніх 
відносин України іншими державами 
не завжди цілком однозначно ствердно 
можна характеризувати досягну-
тий рівень відносин як стратегічний, 
навіть з огляду на його відповідність 
зазначеним формальним критеріям. 
Часто для справжньої «стратегічності» 
бракує об’єктивних підстав, переду-
мов, мотивації однієї чи обох сторін, 
а також реального наповнення відно-
син фактичними здобутками. У таких 
«стратегічних відносинах» переважає 
декларативний складник, риторика, 
а сподівання, що в майбутньому справді 
буде досягнутий такий високий рівень 
відносин, не завжди обґрунтовані [5]. 
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Стратегічне партнерство для свого 
ефективного практичного втілення 
потребує чіткої визначеності щодо 
головних напрямів взаємодії акторів, 
засобів досягнення цілей, етапів реа-
лізації співробітництва, запобігання 
чинникам, що можуть стати перепо-
ною для здійснення запланованого. 
Оскільки стратегічною метою довго-
строкового співробітництва є двосто-
роння вигода, обидві сторони заці-
кавлені у взаємному використанні 
ресурсів задля спільних цілей, про що 
повідомляють відповідні документи. 
Проте, як свідчить міжнародно-пра-
вова практика, «загалом сторони не 
поспішають заявляти про юридичну 
формалізацію більш тісних стосунків, 
що може призвести до злиття чи погли-
нання, як це не раз траплялося у світо-
вій історії. Завжди існує певний ризик, 
що в рамках стратегічного партнер-
ства більш слабка держава (компанія) 
намагається співробітничати з більш 
потужною і впливовою державою (ком-
панією), а політичні лідери не завжди 
ретельно працюють над змістом намі-
рів співробітництва у функціональному 
й часовому вимірі» [10].

У контексті сучасних геополітичних 
змін у міжнародній системі та розвитку 
комплексу міждержавних відносин 
у ній характер і зміст інтеграційних 
процесів у світі потенційно вибудову-
ються як відносини стратегічного парт-
нерства й союзництва. Особливого зна-
чення інтеграційні процеси набувають 
на глобальному рівні через перерозпо-
діл світових сил і міжнародне проти-
стояння, що зростає. Спостерігається 
міцна наявність інтеграції в структурі 
міжнародних відносин суб’єктів, у ролі 
яких виступають як окремі сувере-
нні держави, так і різні об’єднання, 
що утворюють групи й блоки країн. 
При цьому складається парадоксальна 
ситуація, коли політичні суб’єкти 
інтеграції, з одного боку, заявляють 
про розбудову та посилення відносин 
взаємовигідного співробітництва між 
собою, а з іншого – інтеграція в їхніх 
практичних діях лише потенційно може 

набути значення відносин стратегіч-
ного партнерства й союзництва [11]. 

Стратегічне партнерство є довго-
тривалим явищем і потребує окрес-
лення дій на перспективу, хоча деякі 
країни надають перевагу його коротко-
часності. Зокрема, важливим є визна-
чення його місця в структурі зовнішніх 
зв’язків з урахуванням національних, 
стратегічних і поточних інтересів, які 
можуть бути реалізовані через наявні 
зв’язки. Вагому роль відіграє вияв-
лення можливостей послаблення або 
подолання впливу на них негатив-
них чинників і посилення тих чинни-
ків, що стимулюють розширення цих 
зв’язків, а також визначення конту-
рів раціональної структури співробіт-
ництва за його видами та напрямами 
з виокремленням поточних і довгостро-
кових пріоритетів [12]. 

Варто додати, що двосторонні від-
носини звично сприймаються як база 
для вирішення різних питань, але така 
логіка має бути переосмислена, при-
наймні частково. Стратегічне партнер-
ство автоматично не призводить до 
співпраці в усіх галузях і його однако-
вої ефективності в кожному випадку. 
Крім того, стратегічні партнерства 
фокусуються на двосторонніх відноси-
нах, але нерідко досягнення анонсова-
них цілей залежить від участі третіх 
країн. Важливим є розуміння, що стра-
тегічне партнерство буде дійсно стра-
тегічним лише тоді, коли воно виходить 
за межі економічного блоку відносин. 
У фокусі уваги має бути ефективне 
вирішення політичних питань і питань 
безпеки на системній і структурова-
ній основі, включаючи спільні зусилля 
в протистоянні геополітичним кризам 
і звичайним міжнаціональним загро-
зам. Щодо перспектив стратегічного 
партнерства, то головним завданням 
є розроблення механізму, здатного, 
з одного боку, формувати довгостро-
кові цілі співробітництва, а з іншого – 
запобігати появі проблем на шляху 
розвитку таких відносин [13].

Важливою концептуальною осно-
вою, яка є структурою для подальшої 
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реалізації планів, відкриваючи простір 
для нових досягнень із більш висо-
кою динамікою відносин і суттєвими 
результатами, є документальне оформ-
лення стратегічного партнерства. Воно 
призводить до посилення структурної 
взаємодоповнюваності й кореляції між 
двома країнами [14, c. 83].

Міжнародно-правове втілення стра-
тегічного співробітництва частіше за 
все представлене не як компоненти 
загального політичного процесу, 
а як окремі несистематизовані прояви 
у формі меморандумів, декларацій і хар-
тій, загальних документів, які можна 
зарахувати до актів м’якого права, що 
не визначають конкретні сфери співро-
бітництва та не містять детальних пла-
нів щодо їх реалізації [10].

Під час усебічного розгляду кон-
цепту стратегічного партнерства важ-
ливим убачається розуміння часу або 
моменту його укладання. Для ефектив-
ного фактичного втілення стратегічного 
співробітництва й досягнення спільних 
цілей «важливо, аби такий момент збі-
гався з кумуляцією багаторічного без-
перервного зростання в динаміці вза-
ємовідносин. Саме часовий компонент 
і своєчасне рішення про укладання 
договору про стратегічне партнерство 
є таким, що може серйозно вплинути 
на динаміку зміцнення відносин і їх 
подальше осмислення» [14, c. 83]. 

Отже, термін «стратегічне партнер-
ство» часто фігурує в риториці політи-
ків багатьох держав. Він широко вико-
ристовується політиками тоді, коли 
потрібно підкреслити особливу зна-
чущість відносин або моменту, проте 
в кожному конкретному випадку під 
цим терміном політики мають на увазі 
різний ступінь розроблення відносин 
і перспектив [11]. Стратегічне партнер-
ство посідає дедалі важливіше місце 
порівняно з іншими видами співробіт-
ництва, які засновані на об’єднанні 
проти спільної загрози або орієнтовані 
лише на окрему конкретну сферу спів-
робітництва [10].

Інструмент стратегічного партнер-
ства дедалі ширше використовується 

провідними країнами та інтеграцій-
ними об’єднаннями, виступаючи одним 
із важливих інструментів зовнішньої 
політики, він дає змогу підвищити 
результативність дій на міжнародній 
арені. Довгострокове, випробуване 
часом партнерство стає гнучким меха-
нізмом взаємодії країн, які об’єднує 
мета – вирішити стратегічні завдання 
для реалізації власних національних 
інтересів і підвищення загальної ста-
більності у світі. Поглиблення гло-
бальної та регіональної конкуренції, 
загострення боротьби за ринки збуту 
й природні ресурси на тлі наростання 
негативних тенденцій у міжнародній 
системі випробують міцність стратегіч-
них відносин. Додаткові виклики для 
консолідації країн-партнерів і водночас 
можливості для появи нових конфігу-
рацій міжнародного партнерства зумов-
люють перерозподіл міжнародного 
балансу сил і стрімкий розвиток нових 
глобальних взаємозв’язків [15]. 

Разом із тим партнери повинні вра-
ховувати низку обставин, пов’язаних 
із геополітичними та геоекономічними 
інтересами інших країн-партнерів. 
Серед складників, які визначають сут-
ність стратегічного партнерства, виді-
ляються «високий ступінь співробітни-
цтва й довіри; прозорість відносин, що 
означає широку взаємодію в міжнарод-
них справах і неспрямованість проти 
третіх країн; широта партнерства не 
тільки в економічній сфері, а й у полі-
тичній (наприклад, зміцнення регіо-
нальної безпеки тощо); тісна координа-
ція зовнішньополітичних кроків у всіх 
ключових напрямах світових і двосто-
ронніх проблем розвитку; характер від-
носин із країною-партнером як само-
достатня величина, що не піддається 
кон’юнктурним впливам; обов’язкова 
довготривалість відносин, оскільки 
вона містить комплекс політичних 
і військових гарантій» [7]. Варто також 
мати на увазі той факт, що сучасний 
світ змінюється дуже швидко, з’явля-
ються нові сфери й напрями міждер-
жавної взаємодії, які доповнюють зміст 
стратегічного партнерства. Важливим 
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питанням є утримання фокусу уваги 
на практичному втіленні та засобах 
реалізації стратегічного партнерства. 
Реалізація політики і стратегічного 
партнерства як однієї з її форм завжди 
є комплексним процесом, що, з одного 
боку, вимагає чіткої програми дій, 
а з іншого – здатності реагувати на 
мінливі обставини, згідно з основними 
положеннями програми. Крім того, 
доцільною є наявність інституційної 
структури, яка б була досить гнучкою, 
щоб уможливити досягнення результа-
тів [14, c. 83].

У статті розкривається зміст 
і сутність поняття стратегічного 
партнерства, витоки й засади фор-
мування цієї форми міжнародно-пра-
вової взаємодії. Динамізм сучас-
них зовнішньополітичних відносин 
сприяє активному проголошенню 
стратегічного партнерства між 
державами, що спрямоване на демон-
страцію винятковості або надзви-
чайної важливості таких відносин 
для країн-партнерів. Серед основопо-
ложних принципів такої двосторон-
ньої взаємодії важливими визнача-
ють існування принципово важливих 
цілей, досягнення яких можливе лише 
за серйозної координації зусиль сто-
рін у довгостроковій перспективі, 
і єдине розуміння цілей і принципів 
розвитку стратегічного партнер-
ства сторонами. Украй важливою є 
наявність актуальної правової бази 
партнерства, де закріплені зміст 
співробітництва та механізми його 
реалізації, а також існування уста-
лених інституційних механізмів, за 
допомогою яких стратегічне парт-
нерство реалізується. Теоретико-ме-
тодологічні засади стратегічного 
партнерства залишаються малови-
вченими й потребують детального 
аналізу наявного досвіду та розро-
блення керівних універсальних прин-
ципів для забезпечення ефективного 
практичного втілення двосторонніх 
відносин стратегічного значення. 
Загалом стратегічне партнерство в 

міжнародних відносинах розуміється 
як довгострокове взаємовигідне спів-
робітництво рівноправних суб’єктів 
міжнародних відносин для вирішен-
ня найважливіших завдань. Однак 
на практиці з еволюцією окремих 
відносин між акторами на міжна-
родній арені стає очевидною пере-
важна асиметричність у балансі сил 
між декларованими стратегічними 
партнерами, відсутність юридичної 
формалізації взаємних зобов’язань, 
загальна риторичність наповнення 
двосторонніх угод. У статті пору-
шено аспект проблеми практично-
го наповнення стратегічного спів-
робітництва з огляду на динамізм 
у міждержавних відносинах і певні 
чинники, які варто брати до розгля-
ду, звертаючись до формату стра-
тегічного партнерства між країна-
ми.

Ключові слова: стратегічне співро-
бітництво, партнерство, моделі міжна-
родних відносин, двостороннє співро-
бітництво.

Gandziura A. Strategic partnership 
implementation as an instrument 
of international bilateral relations

The article reveals the content and 
essence of strategic partnership concept, 
origins and formation principles of 
international legal cooperation. The 
dynamism of modern foreign policy 
relations promotes active proclamation 
of strategic partnership between the 
states, aimed at demonstrating the 
exclusiveness or the extreme importance 
of such relations for partner countries. 
Among the fundamental principles 
of such bilateral cooperation one can 
name the existence of fundamentally 
important goals, which can only be 
achieved if there is a serious long term 
coordination of the parties' efforts 
and a common understanding of the 
goals and principles of the strategic 
partnership development by the 
parties. It is extremely important to 
have an up-to-date legal framework for 
partnership, which sets out the content 
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of cooperation and mechanisms for its 
implementation, as well as the existence 
of established institutional mechanisms 
through which strategic partnership 
is implemented. The theoretical 
and methodological foundations of 
strategic partnership remain poorly 
investigated and require a thorough 
analysis of available experience and 
the development of universal guidelines 
to ensure the effective practical 
implementation of bilateral relations 
of strategic importance. In general, 
strategic partnership in international 
relations is understood as the long-
term mutually beneficial cooperation of 
equal subjects of international relations 
in order to solve the most important 
tasks. However, in practice, with 
the evolution of particular relations 
between actors on the international 
arena, the asymmetry in the balance of 
power between the declared strategic 
partners, the lack of legal formalization 
of mutual obligations, the general 
rhetoric of the bilateral agreements 
are evident. The article deals with the 
problem of practical filling of strategic 
cooperation in view of the interstate 
relations dynamism and certain 
factors that should be considered when 
referring to the format of strategic 
partnership between countries.

Key words: strategic cooperation, 
partnerships, models of international 
relations, bilateral cooperation.
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Дослідження сутності адміністра-
тивних правопорушень, їх класифі-
кація за ступенем суспільної небез-
пеки має надзвичайну важливість як 
для розвитку вітчизняної юридичної 
галузевої науки, так і для ефектив-
ного правозастосування. Загальноте-
оретична характеристика дозволяє 
визначити конкретні види відповідних 
правопорушень, розкрити їх поняття, 
охарактеризувати істотні ознаки, які 
відображають сутність і зміст таких 
правопорушень, з’ясувати специфічні 
особливості, спільні та відмінні риси, 
а також їх нормативне закріплення.

З огляду на істотний інтерес в адмі-
ністративно-правовій науці до про-
блематики адміністративних право-
порушень значне коло питань вже 
досліджувалося, проте окремі аспекти 
розуміння сутності й ознак адміністра-
тивного правопорушення досі лиша-
ються актуальними. Проблематиці 
поняття і специфіки адміністративного 
правопорушення в сучасній адміні-
стративно-правовій, у т. ч. адміністра-
тивно-деліктній доктрині присвячено 
достатньо уваги, проте слід з’ясувати 
співвідношення поняття «адміністра-
тивне правопорушення» із суміжними 
поняттями. У зв’язку із цим необхідно 
провести детальний аналіз теоретич-
них розробок, присвячених проблемам 
використання термінології у відповідній 
сфері для однозначного правильного 
розуміння такого юридичного явища, 
як «адміністративне правопорушення» 
з урахуванням ступеня його суспільної 
небезпеки та забезпечення якості нор-
мативно-правової бази.

Значний інтерес у науковому середо-
вищі до категорії «адміністративне пра-
вопорушення» викликає питання його 
співвідношення зі спорідненими понят-
тями, такими як «адміністративний 
проступок», «адміністративний делікт», 
а також їх відмінність від понять «кри-
мінальне правопорушення», «кримі-
нальний проступок», про що свідчать 
численні доктринальні джерела, моно-
графічні праці з відповідної адміністра-
тивно-правової тематики.

Так, Ю.П. Битяк вважає, що адмі-
ністративне правопорушення (просту-
пок) – це насамперед діяння, поведінка, 
вчинок, акт зовнішнього вираження 
ставлення особи до реальної дійсно-
сті, інших людей, держави, суспіль-
ства [1, с. 123]. Вчений використовує 
поняття «адміністративне правопору-
шення» й «адміністративний просту-
пок» як синоніми, вважає, що вони не 
мають суттєвих відмінностей, і останнє 
не є особливим різновидом адміністра-
тивних правопорушень [2, с. 174–175]. 
В.Б. Авер’янов, навпаки, стверджує, 
що поняття «адміністративного про-
ступку» має специфічний зміст, який 
виокремлює його з усієї сукупності 
адміністративних правопорушень, 
тобто співвідносить адміністративне 
правопорушення й адміністративний 
проступок як частину і ціле [3, с. 432]. 
На думку А.С. Васильєва, «адміністра-
тивні правопорушення» – специфічний 
різновид правопорушень, за здійснення 
яких застосовуються заходи адміні-
стративної відповідальності. Тому для 
уникнення термінологічної плутанини, 
автор пропонує іменувати їх більш 
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точно – «адміністративними проступ-
ками» [4, с. 33–34]. В.К. Колпаков 
справедливо зауважує, що зазвичай 
у сучасній літературі аналіз понять 
спирається на суто лінгвістично-кри-
мінологічну трактовку без урахування 
історичних коренів появи у праві 
та законодавстві терміна «проступок» 
[5, с. 162]. Вчений-адміністративіст – 
перший хто порушує проблему ґенези 
адміністративного проступку у вітчиз-
няній адміністративно-правовій науці, 
всебічно досліджує історико-правову 
природу адміністративного (управ-
лінського) правопорушення й адміні-
стративного проступку (делікту), ніїх 
онтологічні та гносеологічні власти-
вості. Автор наголошує на тому, що 
доктринальні й нормативні поняття 
і визначення галузевого рівня, в яких 
розкривається сутність, зміст і обсяг 
адміністративного проступку, можуть 
бути адекватно інтерпретовані тільки 
у разі їхньої органічної взаємодії із сис-
темою понять загальної теорії право-
порушення (делікту) [5, с. 165]. Однак 
слід підкреслити, що головним приво-
дом наукових суперечок є ототожнення 
законодавцем понять «адміністратив-
ний проступок» і «адміністративне 
правопорушення», це привело дослід-
ників до висновку, що адміністративні 
проступки є специфічним різновидом 
правопорушень, за вчинення яких 
застосовуються заходи адміністратив-
ної відповідальності. Так, наприклад, 
А.Т. Комзюк вважає, що поняття «адмі-
ністративне правопорушення» й «адмі-
ністративний проступок» не однакові, 
через те що «адміністративне право-
порушення є порушенням будь-якої 
адміністративно-правової норми неза-
лежно від того, чи передбачено за це 
відповідальність, а адміністративний 
проступок слід розглядати як різновид 
адміністративного правопорушення, 
за який встановлено адміністративну 
відповідальність» [6, с. 15]. Зазначену 
думку впроваджує Т.О. Коломоєць, 
зазначаючи, що «адміністративним 
правопорушенням слід вважати будь-
яке порушення норм адміністратив-

ного права, тоді як адміністративним 
проступком є протиправне вчинення 
діянь, за які законодавством передба-
чено накладення адміністративного 
стягнення» [7, с. 35–36]. Науковець 
обґрунтовано доводить необхідність 
застосування терміна «адміністратив-
ний проступок». Її думку підтримують 
В.С. Стефанюк [8, с. 12], К.А. Бугай-
чук [9, с. 7], О.І. Миколенко [10, с. 38], 
В.М. Бевзенко [11, с. 201] та ін. Так, 
О.А. Банчук, І.Б. Коліушко, підтри-
муючи переконання авторів проекту 
Концепції реформи адміністративного 
права України [12], звертають увагу 
на те, що чинний Кодекс України про 
адміністративні правопорушення опе-
рує поняттями «адміністративне право-
порушення» й «адміністративний про-
ступок» як рівнозначними та вважають 
це неправильним, пропонують відмо-
витися від звуженого використання 
терміна «адміністративне правопору-
шення» і наполягають на доцільності 
залишити лише поняття «адміністра-
тивний проступок», перейменувавши 
сам законодавчий акт на Кодекс Укра-
їни про адміністративні проступки 
[13, с. 32]. Аналогічне співвідношення 
подають С.В. Ківалов і Л.P. Біла, вва-
жаючи, що поняття «адміністративне 
правопорушення» за своєю сутністю 
є набагато ширшим, ніж поняття «адмі-
ністративний проступок», оскільки 
воно включає в себе всі протиправні 
дії у сфері державного управління, 
натомість адміністративний проступок 
включає в себе тільки ті протиправні 
дії, за які настає адміністративна відпо-
відальність [14, с. 303]. Таким чином, 
серед вчених-адміністративістів слід 
відзначити наявність прихильників 
використання поняття саме «адміні-
стративний проступок».

У свою чергу, опоненти запрова-
дження в національну правову систему 
поняття «адміністративного проступку» 
зазначають, що така термінологія супе-
речить положенням Конституції Укра-
їни (п. 22 ч. 1 ст. 92), оскільки вони 
нормативно не містять будь-які інші 
види протиправних діянь, окрім зло-



386

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/1

чинів і правопорушень: «Виключно 
законами України визначаються <…> 
діяння, які є злочинами, адміністра-
тивними або дисциплінарними право-
порушеннями, та відповідальність за 
них», тобто в документі, що має най-
вищу юридичну силу, йдеться саме про 
адміністративні правопорушення, а не 
про адміністративні проступки [15]. 
Д.М. Лук’янець вважає, що адміністра-
тивне правопорушення (проступок) 
є фактичною підставою адміністратив-
ної відповідальності. Характеризуючи 
елементи складу адміністративного 
правопорушення (проступку), автор не 
розмежовує поняття «адміністративне 
правопорушення» й «адміністративний 
проступок», поперемінно їх використо-
вує [16, с. 45–49]. Хоча вважає, що 
більш доцільним було б формально їх 
відділити та визначити «проступок» як 
суспільно-небезпечне діяння, яке пору-
шує норми адміністративного права, 
за котре передбачена адміністративна 
відповідальність [17, с. 318]. T.О. Коло-
моєць, В.K. Колпаков, досліджуючи 
проблеми адміністративно-деліктних 
відносин, наголошують, що «адміні-
стративні правопорушення», «адміні-
стративні проступки», «адміністративні 
делікти» – це діяння, вчинені відповід-
ним суб’єктом, які порушують встанов-
лені чинним законодавством заборони 
і тягнуть за собою покарання у вигляді 
адміністративних стягнень, визначені 
законом [18, с. 31]. О.І. Остапенко, 
характеризуючи сутність делікту 
(адміністративного правопорушення), 
зіставляє його з «адміністративним 
проступком», тим самим ототожнюючи 
усі три поняття: «адміністративне пра-
вопорушення», «адміністративний про-
ступок» і «адміністративний делікт». 
Автор пропонує законодавцю таку дефі-
ніцію адміністративного делікту: «Це 
передбачені законом суспільно шкід-
ливі (небезпечні), протиправні, винні 
дії чи бездіяльність, вчинені особою 
у конкретному місці за певних умов під 
час посягання на суспільні відносини, 
які охороняються законом» [19, с. 169]. 
Делікт (від лат. delictum) за енцикло-

педичним трактуванням – це право-
порушення, незаконна дія, проступок, 
злочин. У римському праві делікт тлу-
мачиться як заподіяння шкоди іншій 
особі, її сім’ї або майну, порушення 
правового припису або заборони. Як 
наслідок, за вчинення делікту особу 
притягували до адміністративної відпо-
відальності [20, с. 55]. У теорії держави 
та права деліктом визнається правопо-
рушення як суспільно небезпечне винне 
протиправне діяння деліктоздатного 
суб’єкта, за яке чинне законодавство 
передбачає юридичну відповідальність 
[21, с. 163]. За словниковим визна-
ченням «порушення» означає «відхи-
лення від правил, відступ від законів»; 
порушувати – «робити що-небудь всу-
переч наказам, закону» [22, с. 1074]. 
Проступок – «вчинок, що порушує 
які-небудь норми, правила поведінки, 
загальноприйнятий порядок; провина» 
[23, с. 598]. Правопорушення – це 
«свідомий вольовий акт суспільно 
небезпечної протиправної поведінки» 
[24, с. 155]. Термін «правопорушення» 
за своїм змістом об’ємний і в широкому 
сенсі слова – це антигромадське про-
типравне діяння, що заподіює шкоду 
і карається законом. Воно об’єднує 
цивільні, адміністративні, дисциплі-
нарні та найбільш небезпечний вид – 
кримінальні правопорушення. Правопо-
рушення за своєю суттю охоплюють всі 
діяння, що порушують встановлений 
законом (у широкому його розумінні) 
порядок реалізації прав, свобод, закон-
них інтересів і їх гарантій, а також 
здійснення обов’язків. Так, Б.О. Лог-
виненко вважає, що проступки мають 
ототожнюватися з існуванням заборон-
них норм, які повинні чітко визначити 
діяння, що визнаються суспільно шкід-
ливими та суспільно небезпечними. 
Наполягає на необхідності легального 
закріплення понять «правопорушення» 
та «проступок», а це гарантує дієві 
механізми, пов’язані з ефективною реа-
лізацією громадянами їх прав, свобод 
та інтересів, а також убезпечить як 
окрему взяту особистість, так і сус-
пільство загалом від суспільно шкідли-
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вих подій, зумовлених протиправними 
діями суб’єктів [25, с. 10].

Слід зазначити, що поняття «делікт» 
офіційно у законодавстві України не 
застосовується, але в науково-правовій 
літературі та на практиці вживається 
досить часто у широкому й вузькому 
сенсах. У широкому розумінні делік-
том визнається будь-яка недозволена 
дія, правопорушення, що має наслід-
ком застосування покарання до особи, 
котра його вчинила. Вузьке розуміння 
передбачає поділ деліктів за сферою 
їх виникнення та реалізації на приват-
ноправові та публічно-правові, серед 
останніх виділяють адміністративні 
делікти. Тобто за загальним значен-
ням делікт ‒ це правопорушення, про-
типравне діяння, а адміністративний 
делікт є різновидом таких діянь.

Науковці також розмежовують 
«адміністративні проступки» та «кримі-
нальні проступки», де перші є правопо-
рушеннями у сфері публічного управ-
ління, а другі – правопорушеннями 
в інших сферах суспільного життя, що 
охороняються нормами адміністратив-
ного права. Так, наприклад, В.О. Туля-
ков визначає кримінальний проступок 
за своїми властивостями як «проміжне 
діяння» між злочином і правопорушен-
ням, за скоєння якого настає кримі-
нальна відповідальність, не пов’язана із 
заходами виправно-трудового впливу, 
та який порушує «горизонтальні відно-
сини» управлінського та / або публіч-
но-договірного характеру, закріплене 
в нормах позитивного права, й опосе-
редковано посягає на природні права 
людини [26, с. 389]. Н.Ф. Кузнєцова 
під кримінальним проступком розуміє 
«умисне чи необережне малозначне 
за своїм характером і ступенем сус-
пільної небезпеки діяння» [27, с. 48]. 
Н.А. Мирошниченко пропонує таке 
визначення кримінального проступку: 
«діяння, що має знижений ступінь сус-
пільної небезпеки, за яке може бути 
призначено покарання, не пов’язане 
з позбавленням і обмеженням волі 
(штраф, позбавлення права обіймати 
певні посади чи займатися певною 

діяльністю, громадські роботи, виправні 
роботи, арешт) і яке не тягне за собою 
судимість» [28, с. 334]. М.І. Хавро-
нюк виділяє такі критерії відмежу-
вання адміністративних проступків від 
кримінальних: тяжкість наслідків; 
суспільну небезпеку; форму вини; пов-
торність вчиненого діяння тощо [29]. 
І.М. Копотун, М.В. Рудик вважають, 
що критеріями для визначення деяких 
адміністративних правопорушень як 
кримінальних проступків можуть стати: 
вчинення проступків поза сферою 
управління; ступінь їх небезпечності 
для суспільних відносин; вид стягнення 
[30, c. 253]. Р.Г. Пєсцов зауважує, що 
адміністративні та кримінальні про-
ступки повинні відрізнятися за видом 
і суворістю стягнень [31, с. 201]. Крім 
того, як зазначає Г.В. Федотова, до 
критеріїв відмежування злочину, кри-
мінального проступку й адміністра-
тивного правопорушення належить 
різна процесуальна форма досудового 
та судового розгляду матеріалів щодо 
цих діянь і різні суб’єкти процесуаль-
ної діяльності [32, с. 94]. І.П. Голосні-
ченко вважає, що проступки доцільно 
розділити на адміністративні та кри-
мінальні залежно від ступеня завданої 
ними шкоди суспільним відносинам, 
виду об’єкта правопорушення, суб’єкта 
юрисдикції, тяжкості та виду стягнень, 
що передбачаються за їх вчинення, 
суб’єкта правопорушення [33, с. 81]. 
Отже, із наведеного можна констату-
вати, що погляди науковців на розмеж-
ування адміністративного проступку 
і кримінального проступку не збіга-
ються, кожен пропонує власні критерії, 
тому в цілях забезпечення адекватної 
реакції законодавця на вчинення відпо-
відних протиправних діянь нагальною 
потребою є чітке нормативно-правове 
вирішення цієї проблеми.

Узагальнюючи думки вчених-адміні-
стративістів, можна констатувати, що 
термін «проступок» здебільшого вико-
ристовується як синонім при визна-
ченні поняття «адміністративне право-
порушення», без чіткого змістовного 
розмежування, тобто представники 
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адміністративно-правової науки зага-
лом сприймають як синоніми терміни 
«адміністративні правопорушення», 
«адміністративні проступки», «адміні-
стративні делікти». У фахових науко-
вих роботах з адміністративного права 
і процесу наведені визначення дефіні-
цій «адміністративне правопорушення», 
«адміністративний проступок» зазви-
чай мають дослідницький характер. 
Теоретичні позиції є логічними та чітко 
обґрунтованими, однак, на думку бага-
тьох вчених-адміністративістів, ототож-
нення цих термінів є застарілим і супе-
речить загальним досягненням сучасної 
юридичної науки. Таким чином, поділя-
ючи позицію науковців, згідно з якою 
адміністративне правопорушення (про-
ступок) є діянням, вчиненим відповід-
ним суб’єктом, що порушує встанов-
лені чинним законодавством заборони 
і тягне за собою покарання у вигляді 
адміністративних стягнень, визначе-
них законом, поняття «адміністративне 
правопорушення» й «адміністративний 
проступок» можна застосовувати як 
синоніми, оскільки таку позицію зафік-
совано і законодавцем.

У статті проведено правовий ана-
ліз співвідношення поняття «адмі-
ністративне правопорушення» із 
суміжними поняттями. Відзначено 
істотний інтерес в адміністратив-
но-правовій науці до проблематики 
адміністративних правопорушень 
загалом. З’ясовано, що значне коло 
питань вже досліджувалося науков-
цями, проте окремі аспекти розумін-
ня сутності й ознак адміністратив-
ного правопорушення, а також його 
співвідношення із суміжними понят-
тями досі лишаються актуальними. 
Обґрунтовано, що значний інтерес у 
науковому середовищі до категорії 
«адміністративне правопорушення» 
становить питання його співвід-
ношення зі спорідненими поняття-
ми, такими як «адміністративний 
проступок», «адміністративний 
делікт», а також їх відмінність від 
понять «кримінальне правопорушен-

ня», «кримінальний проступок», про 
що свідчать численні доктринальні 
джерела, монографічні праці з від-
повідної адміністративно-право-
вої тематики. Дослідження такого 
співвідношення дозволяє відобра-
зити весь ресурс і зміст поняття 
«адміністративне правопорушен-
ня», а також уникати терміноло-
гічної плутанини. Проаналізовано 
діаметрально протилежні позиції 
вчених, фахівців у сфері адміністра-
тивного, в т. ч. адміністративно-де-
ліктного права щодо співвідношення 
поняття «адміністративне право-
порушення» із суміжними поняття-
ми. Звернуто увагу на положення 
нормативно-правових актів щодо 
закріплення офіційних дефініцій. 
Акцентовано на тому, що погляди 
науковців на розмежування адмі-
ністративного проступку і кримі-
нального проступку не збігаються, 
кожен пропонує власні критерії, 
тому з метою забезпечення адек-
ватної реакції законодавця на вчи-
нення відповідних протиправних 
діянь нагальною потребою є чітке 
нормативно-правове вирішення цієї 
проблеми. Зроблено відповідні висно-
вки щодо співвідношення поняття 
«адміністративне правопорушення» 
із суміжними поняттями.

Ключові слова: адміністративне 
правопорушення, адміністративний 
проступок, адміністративний делікт, 
кримінальне правопорушення, кримі-
нальний проступок.

Novytska M. “Administrative 
offense” and related concepts: ratio 
analysis

The article analyzes the legal 
analysis of the relation between the 
term “administrative offense” and 
related concepts. Significant interest 
in the field of administrative law to 
the problems of administrative offenses 
in general was noted. It has been 
established that a considerable number 
of issues have already been investigated 
by scientists, but some aspects of 
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understanding the nature and features 
of an administrative offense, as well 
as its relation with related concepts 
remain relevant in the present day. It is 
substantiated that significant interest 
in the scientific environment in the 
category of “administrative offense” is 
the question of its relation to related 
concepts, such as “administrative 
offense”, “administrative tort”, as well 
as their difference from the concepts of 
“criminal offense”, “criminal offense”, 
as evidenced by numerous doctrinal 
sources, monographs on relevant 
administrative and legal subjects. The 
study of this relationship allows us to 
reflect the whole resource and content of 
the concept of “administrative offense”, 
as well as to avoid terminological 
confusion. The diametrically opposite 
positions of scientists and experts in 
the field of administrative, including 
the administrative-tort law regarding 
the relation of the concept of 
“administrative offense” with related 
concepts are analyzed. Attention 
is drawn to the provisions of legal 
acts on the consolidation of official 
definitions. Attention is drawn to 
the fact that the views of scientists 
on the delineation of administrative 
misconduct and criminal misconduct 
do not coincide, and each offers its 
own criteria, so in order to ensure an 
adequate response of the legislator 
to the perpetration of the relevant 
unlawful acts, a clear regulatory 
and legal solution to this problem is 
urgent. The relevant conclusions are 
drawn regarding the relation between 
the term “administrative offense” and 
related concepts.

Key words: administrative offense, 
administrative tort, administrative delict, 
criminal offense, criminal offense.
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Неправомірне використання позна-
чень суб’єкта господарювання є одним 
із розповсюджених порушень антимо-
нопольно-конкурентного законодавства. 
За даними річного звіту Антимонополь-
ного комітету України (далі – АМКУ), 
протягом 2018 р. було припинено 
25 порушень ст. 4 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», що 
посідає друге місце у структурі всіх 
порушень зазначеного Закону [1]. Наяв-
ність практики органів АМК та судова 
практика вказують на належний зміст 
диспозиції ст. 4 Закону України «Про 
захист від недобросовісної конкурен-
ції», який визначає зміст і кваліфіка-
цію такого правопорушення. Проте 
динамічний розвиток відносин еконо-
мічної конкуренції, приведення націо-
нального законодавства до стандартів 
ЄС як у сфері захисту прав інтелекту-
альної власності, так і прав спожива-
чів потребують докладного аналізу змі-
сту та складу такого правопорушення. 
Судова практика та практика АМКУ 
також вказує на наявність відмінних 
підходів до пріоритетності застосування 
антимонопольно-конкурентного законо-
давства або законодавства у сфері захи-
сту права інтелектуальної власності 
при визначенні складу делікту.

Питання змісту неправомірного 
використання позначень суб’єктів 
господарювання розглядалися представ-
никами науки цивільного, адміністра-
тивного, господарського, криміналь-
ного права. Зокрема, А.М. Апаровим, 
В.В. Лобченко при дослідженні змісту, 

форм і способів захисту ділової репута-
ції суб’єктів господарювання визначено 
кваліфікуючі ознаки ділової репутації 
суб’єкта господарювання як загального 
об’єкта делікту неправомірного вико-
ристання позначень [2]. О.В. Безухом 
приділено увагу висвітленню умов і від-
мінностей захисту від недобросовісної 
конкуренції та захисту інтелектуальних 
продуктів за допомогою спеціальних 
законів; акцентовано увагу на зіткненні 
права виключного використання об’єк-
тів промислової власності, які охороня-
ються на підставі спеціальних законів, 
і права переважного використання тих 
самих об’єктів на підставі пріоритету 
і захисту від недобросовісної конку-
ренції; детально досліджено недобросо-
вісну конкуренцію як господарське пра-
вопорушення [3]. О.О. Джуринський 
детально дослідив цивільно-правові 
аспекти захисту від недобросовісної 
конкуренції. Автором також підкрес-
лено комплексний характер законо-
давства про конкуренцію, що включає 
норми цивільного, адміністративного, 
процесуального права, та визначено 
цивільне законодавство основою такого 
регулювання [4]. Одним із повних моно-
графічних досліджень захисту права 
на ділову репутацію суб’єктів господа-
рювання є роботи І.Ф. Коваль, у яких 
детально досліджено склад такого 
делікту, як неправомірне використання 
позначень суб’єкта господарювання [5; 
6]. Детально склад правопорушення 
досліджено у роботах В.С. Кулішенко 
[7], І.А. Шуміло [8]. Заслуговує на увагу 
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також дослідження Б.Ю. Ребриша. 
На підставі комплексного аналізу осо-
бливостей колізійно-правового регу-
лювання зобов’язань, що виникають 
унаслідок недобросовісної конкуренції, 
в міжнародному приватному праві, ним 
сформульовано пропозиції та рекомен-
дації з удосконалення вітчизняного 
законодавства в цій сфері [9]. Адміні-
стративно-правові заходи забезпечення 
захисту від недобросовісної конкуренції 
в діяльності органів АМКУ досліджу-
валися П.Г. Харченком [10]. Незважа-
ючи на велику кількість досліджень, 
слід вказати на окремі питання, які 
залишилися поза увагою. Автори не 
визначають галузеву належність пра-
вопорушень у формі неправомірного 
використання позначень і неправомір-
ного використання ділової репутації 
загалом. У наведених дослідженнях не 
враховано останні зміни в антимоно-
польно-конкурентному законодавстві, 
законодавстві у сфері права інтелекту-
альної власності.

Метою дослідження є конкретизація 
змісту та складу делікту у формі непра-
вомірного використання позначень 
суб’єкта господарювання на підставі 
аналізу наукової літератури, законодав-
ства та практики його застосування.

Традиційно склад делікту склада-
ється з таких елементів, як: протиправ-
ність дій, шкода, причинний зв’язок 
між діями та спричиненою шкодою, 
вина. Для конкретизації змісту делікту 
у формі неправомірного використання 
позначень суб’єкта господарювання 
доцільно охарактеризувати кожен 
з елементів.

Першим елементом є протиправ-
ність дій. Відповідно до ст. 4 Закону 
України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції» протиправність дій 
полягає у використанні імені, комер-
ційного (фірмового) найменування, 
торговельної марки (знака для товарів 
і послуг), рекламних матеріалів, оформ-
ленні упаковки товарів і періодичних 
видань, інших позначень без дозволу 
(згоди) суб’єкта господарювання, який 
раніше почав використовувати їх або 

схожі на них позначення у господар-
ській діяльності [11]. Це правопору-
шення є однією із форм недобросовіс-
ної конкуренції. Тому йому притаманні 
як загальні ознаки недобросовісної кон-
куренції як генерального делікту, так 
і спеціальні ознаки делікту, передбаче-
ного ст. 4 Закону.

Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про захист від недобросовісної конку-
ренції» недобросовісною конкуренцією 
є будь-які дії у конкуренції, що супе-
речать торговим та іншим чесним зви-
чаям у господарській діяльності [11]. 
Системний аналіз положень Закону 
України «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції», «Про захист еконо-
мічної конкуренції», Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України, прак-
тики АМКУ та судової практики доз-
воляє виділити низку ознак недо-
бросовісної конкуренції. Зокрема, це 
заборона недобросовісної конкуренції 
нормами антимонопольно-конкурент-
ного, цивільного, адміністративного, 
кримінального законодавства.

Активна поведінка правопоруш-
ника випливає зі змісту диспозицій 
ст. 1, 4 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції». Правоза-
стосовча практика АМКУ підтверджує 
наведену тезу. В інформаційному листі 
АМКУ «Про особливості застосування 
положень законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції у зв’язку 
з набранням чинності Законом України 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про захист від недобросовісної конку-
ренції» від 18 грудня 2008 р. зазначено, 
що визначення недобросовісної конку-
ренції в українському законодавстві 
не передбачає бездіяльності суб’єктів 
господарювання [12].

Наявність відносин економічної 
конкуренції між суб’єктами госпо-
дарювання. Проте слід зазначити, 
що практика органів АМКУ вказує на 
необов’язковість здійснення такими 
суб’єктами господарювання госпо-
дарської діяльності на одному товар-
ному ринку. Тобто у разі визнання 
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факту недобросовісної конкуренції не 
потрібно встановлювати межі товар-
ного ринку, бар’єри входження на 
нього тощо. Слід зазначити, що не всі 
науковці дотримуються такої позиції. 
Зокрема, І.А. Шуміло, С.А. Кузьміна 
вказують на необхідність подібного 
кола споживачів, ідентичних або подіб-
них товарів [8, с. 11; 13, с. 118]. Проте 
з такою думкою важко погодитися, 
адже стан конкуренції не означає, що 
акт недобросовісної конкуренції може 
бути направлений виключно проти 
суб’єкта господарювання, який пере-
буває в межах одного товарного ринку 
з порушником. Відносини конкуренції 
можуть складатися між суб’єктами 
господарювання, котрі виробляють 
і невзаємопов’язані товари чи перебу-
вають на різних стадіях виробництва 
або розподілу товарів, проте можуть 
мати одну групу споживачів [14, с. 65]. 
Тобто при визначенні відносин еко-
номічної конкуренції між суб’єктами 
господарювання кваліфікуючою озна-
кою повинно бути сприйняття спожи-
вача щодо певного товару з неправо-
мірним використанням позначень, а не 
ті методики, які застосовуються відпо-
відно до Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» для визна-
чення меж товарного ринку. Головним 
у визначенні дій суб’єктів господарю-
вання як актів недобросовісної конку-
ренції є реакція споживача на ці дії.

Порушення торгових та інших 
чесних звичаїв у господарській діяль-
ності. Отже, при визначенні про-
типравності цього правопорушення 
слід враховувати не тільки поло-
ження чинного законодавства, але 
і звичаї ділового обігу. Відповідно до 
ст. 38 Господарського кодексу України 
[15] та ч. 2 ст. 3 Закону України «Про 
торгово-промислові палати в Україні» 
[16] суб’єкти господарювання за спри-
янням торговельно-промислової палати, 
а також заінтересованих організацій 
можуть розробляти правила професій-
ної етики в конкуренції для відповідних 
сфер господарської діяльності, а також 
для певних галузей економіки. Окрім 

указаних правових звичаїв, що діють 
у нашій державі, Закон України «Про 
міжнародне приватне право» передба-
чає можливість застосування у вітчиз-
няній судовій практиці тих звичаїв, 
що визнаються в іноземних правових 
системах [17]. Критеріями можуть 
бути також вимоги добропорядності, 
розумності, справедливості. Зазначені 
критерії є оціночними категоріями 
та потребують тлумачення органами 
АМКУ, судами при розгляді конкрет-
них фактів порушення норм цивільного 
законодавства, Закону України «Про 
захист від недобросовісної конкурен-
ції» та законодавства у сфері права 
інтелектуальної власності. Слід вка-
зати, що протягом тривалого періоду 
в усіх судових рішеннях у справах про 
оскарження рішень органів АМКУ про 
притягнення до відповідальності за дії, 
що суперечать чесним звичаям у під-
приємницькій діяльності, будь-які поси-
лання за зміст та ознаки конкретного 
звичаю були відсутні. Проте постано-
вою Верховного Суду України у справ 
№ 21/17 від 12 травня 2009 р. чітко 
розтлумачено порядок застосування 
ст. 1 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції»: суди 
повинні надавати належну оцінку вста-
новленню органами АМКУ факту пору-
шення конкретних правил, торгових 
та інших чесних звичаїв у підприєм-
ницькій діяльності, що були порушені, 
та доказам існування таких правил 
[18]. Тобто для визнання недобросовіс-
ною конкуренцією дій, які суперечать 
правилам, торговим та іншим чесним 
звичаям у підприємницькій практиці, 
необхідно встановити: які саме пра-
вила поведінки, що є звичаєм, були 
порушені особою; у чому полягають 
такі правила (їх зміст); якими доказами 
доведено зміст конкретного звичаю. 
Слід погодитися з думкою Б. Львова, 
котрий зазначає, що є помилковим ото-
тожнення чесних ділових звичаїв (чес-
ної ділової практики) зі звичаями діло-
вого обороту. Звичай за своєю суттю 
наближений до принципу, позаяк має 
загальний універсальний зміст і не 
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може бути конкретизований ситуа-
тивно [14, c. 66].

Спеціальними ознаками делікту є про-
типравність використання позначень 
суб’єкта господарювання; наявність прі-
оритету у сторони, що потерпіла, у вико-
ристанні певного позначення; наявність 
ділової репутації потерпілого суб’єкта 
господарювання, пов’язаної з вико-
ристанням такого позначення; імовір-
ність змішування діяльності порушника 
та потерпілого суб’єкта господарю-
вання [6, с. 192–193]. Слід зазначити, 
що судова практика виходить із пріо-
ритету конкурентного законодавства 
над правом інтелектуальної власності 
при розгляді справ, пов’язаних зі вста-
новленням тотожності назв. Поняття 
«пріоритет», яке в Законі України «Про 
захист від недобросовісної конкуренції» 
використовується в розумінні переваж-
ного права на користування результа-
тами правомірної, добросовісної та чес-
ної підприємницької діяльності, з огляду 
на відмінності у сферах регулювання за 
своїм правовим змістом не є тотожним 
поняттю «пріоритет» за Законом Укра-
їни «Про охорону прав на промислові 
зразки», «Про охорону прав на вина-
ходи і корисні моделі», «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг», 
що визначають пріоритет як першість 
заявки про реєстрацію відповідних прав 
(п. 25 Постанови Пленуму Вищого гос-
подарського суду України від 26 листо-
пада 2011 р. № 15 «Про деякі питання 
практики застосування конкурентного 
законодавства») [19].

Наступним елементом є шкода, зав-
дана деліктом. Слід зазначити, що Зако-
ном України «Про захист від недобро-
совісної конкуренції» не передбачено 
обов’язковість завдання шкоди таким 
деліктом. Національний підхід відпові-
дає положенням Паризької конвенції 
про охорону промислової власності.

Законодавчі положення підкріплені 
узагальненням судової практики. Для 
кваліфікації дій суб’єкта господарю-
вання як недобросовісної конкуренції 
не є обов’язковим з’ясування настання 
наслідків у формі відповідного недопу-

щення, усунення чи обмеження конку-
ренції, утиску інтересів інших суб’єктів 
господарювання (конкурентів, покуп-
ців) чи споживачів, зокрема через 
заподіяння їм шкоди (збитків) або 
іншого реального порушення їх прав 
чи інтересів, чи настання інших від-
повідних наслідків. Достатнім є вста-
новлення самого факту вчинення дій, 
визначених законом як недобросовісна 
конкуренція (п. 14 Постанови Пленуму 
Вищого господарського суду України 
від 26 листопада 2011 р. № 15 «Про 
деякі питання практики застосування 
конкурентного законодавства») [19]. 
Проте наявність шкоди як обов’язко-
вого елементу складу делікту виникає 
у разі звернення з позовом до суду про 
компенсацію шкоди, завданої непра-
вомірним використання позначень 
суб’єкта господарювання. З таким 
позовом може звернутися не тільки 
суб’єкт господарювання, але й спо-
живач певної продукції, який придбав 
продукт із незаконним позначенням 
і внаслідок цього отримав товар низь-
кої якості, або його законні очікування 
щодо купівлі товару певного виробника 
було порушено.

Отже, проведений аналіз дозволяє 
зробити такі висновки. Змістом непра-
вомірного використання позначень 
суб’єкта господарювання є недобросо-
вісна конкуренція у формі використання 
імені, комерційного (фірмового) найме-
нування, торговельної марки (знака 
для товарів і послуг), рекламних мате-
ріалів, оформленні упаковки товарів 
і періодичних видань, інших позначень 
без дозволу (згоди) суб’єкта госпо-
дарювання, який раніше почав вико-
ристовувати їх або схожі на них позна-
чення у господарській діяльності. Такі 
дії призводять до змішування діяльно-
сті порушника та потерпілого суб’єкта 
господарювання; порушують права 
та законні інтереси як суб’єктів госпо-
дарювання-конкурентів, так і спожива-
чів, торгові та інших чесні звичаї у гос-
подарській діяльності. Склад делікту 
потребує конкретизації у частині суб’єк-
тів правопорушення, вини та причин-
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но-наслідкового зв’язку між спричине-
ною шкодою та діянням. До суб’єктного 
складу делікту доцільно віднести само-
зайнятих осіб, що займаються незалеж-
ною професійною діяльністю. Наявність 
шкоди, причинно-наслідкового зв’язку 
між шкодою та діянням залежить від 
обраної суб’єктом форми та способів 
захисту. За неюрисдикційної форми 
захисту сам факт правопорушення 
є підставою для притягнення до відпові-
дальності. У такому разі діє презумпція 
винуватості порушника та потребують 
оцінки об’єктивні критерії добропоряд-
ності, розумності, справедливості. Такі 
самі критерії оцінки зазначених елемен-
тів складу делікту є доцільними у разі 
оскарження рішення органів АМКУ 
про притягнення до відповідальності за 
ст. 4 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» у судовому 
порядку. Юрисдикційна форма захисту 
прав споживачів і потерпілого суб’єкта 
господарювання, самозайнятої особи 
з метою компенсації завданих делік-
том збитків передбачає наявність всіх 
елементів складу делікту. Тобто склад 
делікту може бути як матеріальним, так 
і формальним. У подальших наукових 
дослідженнях видається доцільним при-
ділити увагу особливостям відповідаль-
ності за неправомірне використання 
позначень суб’єкта господарювання.

Стаття присвячено вирішенню 
наукової задачі конкретизації змісту 
та складу делікту у формі непра-
вомірного використання позначень 
суб’єкта господарювання на підставі 
аналізу наукової літератури, законо-
давства та практики його застосу-
вання. На підставі проведеного ана-
лізу уточнено зміст неправомірного 
використання позначень суб’єкта 
господарювання як недобросовісної 
конкуренції у формі використання 
імені, комерційного (фірмового) най-
менування, торговельної марки (зна-
ка для товарів і послуг), рекламних 
матеріалів, оформлення упаковки 
товарів і періодичних видань, інших 
позначень без дозволу (згоди) суб’єк-

та господарювання, який раніше 
почав використовувати їх або схожі 
на них позначення у господарській 
діяльності. Такі дії призводять до 
змішування діяльності порушника 
та потерпілого суб’єкта господарю-
вання; порушують права та законні 
інтереси як суб’єктів господарюван-
ня-конкурентів, так і споживачів, 
торгові та інших чесні звичаї у 
господарській діяльності. Конкре-
тизовано склад делікту у частині 
суб’єктів правопорушення, вини та 
причинно-наслідкового зв’язку між 
спричиненою шкодою та діянням. До 
суб’єктного складу делікту віднесено 
самозайнятих осіб, котрі займають-
ся незалежною професійною діяльніс-
тю. Зазначено, що наявність шкоди, 
причинно-наслідкового зв’язку між 
шкодою та діянням залежить від 
обраної суб’єктом форми та способів 
захисту. За неюрисдикційної форми 
захисту сам факт правопорушення є 
підставою для притягнення до від-
повідальності. У такому разі діє пре-
зумпція винуватості порушника та 
потребують оцінки об’єктивні кри-
терії добропорядності, розумності, 
справедливості. Такі самі критерії 
оцінки зазначених елементів складу 
делікту є доцільними у разі оскар-
ження рішення органів АМКУ про 
притягнення до відповідальності за 
ст. 4 Закону України «Про захист 
від недобросовісної конкуренції» у 
судовому порядку. Юрисдикційна 
форма захисту прав споживачів і 
потерпілого суб’єкта господарюван-
ня, самозайнятої особи з метою ком-
пенсації завданих деліктом збитків 
передбачає наявність всіх елементів 
складу делікту. Тобто склад делікту 
може бути як матеріальним, так і 
формальним.

Ключові слова: склад делікту, не-
добросовісна конкуренція, неправомір-
не використання позначень суб’єкта 
господарювання, торгові та інші чес-
ні звичаї у господарській діяльності, 
суб’єкт правопорушення, вина, причин-
но-наслідковий зв’язок.
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Pekar A. Unauthorized use 
of identification of business 
entities: contents and components 
of the delict

The article deals with the scientific 
task of specifying the content and 
components of the delict in the form of 
unauthorized use of the business entity’s 
identification based on the analysis of 
scientific literature, legislation and 
practice of its application. On the 
basis of the analysis, the content of 
the unauthorized use of identification 
of a business entity as unfair 
competition in the form of the use of 
name, commercial (trade name), trade 
mark (mark for goods and services), 
advertising materials, design of 
packing of goods and periodicals, 
other designations without consent of 
the business entity which was the first 
to use them or similar designations in 
business activity. Such actions lead 
to a confusion between the offender 
and the injured party; violate the 
rights and legitimate interests of both 
business entities and consumers, trade 
and other fair business practices. The 
components of the delict as regards 
the subjects of the offense, guilt and 
the causal link between the harm and 
the act were specified. Self-employed 
persons engaged in independent 
professional activity are included in 
the subjective components of the delict. 
It is noted that the existence of harm, 
causal link between the harm and the 
act depends on the subject’s chosen 
form and methods of protection. In a 
non-jurisdictional form of protection, 
the very fact of the offense is grounds 
for bringing to justice. In this case, the 
presumption of guilt of the offender 
is applied, while the objective criteria 
of fairness and reasonableness require 
assessment. The same criteria for 
assessment of the above elements of the 
delict are appropriate in case the appeal 
of the decision of the Antimonopoly 
Committee of Ukraine (AMCU) to 
hold them accountable under Art. 4 
of the Law of Ukraine “On Protection 

against Unfair Competition” in court. 
A jurisdictional form of protection of 
the rights of consumers and the injured 
business entity, self-employed person 
in order to compensate for damage 
caused by the delict, presupposes the 
combination of all elements of the 
delict. That is, the components of the 
delict can be both material and formal.

Key words: delict, unfair competition, 
unauthorized use of business entity’s 
identification, trade and other fair business 
practices, offender, guilt, causal link.
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Визначальним принципом, що засто-
совується у вирішенні питань щодо 
дітей, є принцип дотримання найкра-
щих інтересів дитини (англ. – the best 
interests of the child). Попри частий 
вжиток цієї правової категорії, її зміст 
залишається недостатньо визначеним. 
Питанням нормативного закріплення, 
тлумачення та сучасного визначення 
цього поняття, науковим і судовим під-
ходам присвячена наша стаття.

Питанням найкращих інтересів дитини 
та відповідному принципу присвячені 
наукові роботи Ж. Петрочко, Ю. Василь-
кової, Л. Волинець, С. Журила, О. Мель-
ника, С. Фурси та інших фахівців.

Принцип дотримання найкращих 
(найвищих) інтересів дитини закріпле-
ний у низці нормативно-правових актів 
державного та міжнародного рівнів.

Перші згадки про цей принцип 
зафіксовано в Декларації прав дитини 
1959 р. (п. 2). Згодом таку засаду було 
закріплено в низці міжнародно-пра-
вових актів, зокрема в Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок 1979 р., Конвенції про 
цивільно-правові аспекти міжнародного 
викрадення дітей 1980 р., Конвенції про 
захист дітей і співробітництво в галузі 
міжнародного усиновлення 1993 р., 
Конвенції про юрисдикцію, право, що 
застосовується, визнання, виконання 
та співробітництво щодо батьківської 
відповідальності та заходів захисту 
дітей 1996 р. [15, c. 2].

Основним нормативно-правовим 
актом, який закріплює принцип дотри-

мання найкращих інтересів дитини 
та є чистиною національного законо-
давства України, є Конвенція ООН про 
права дитини (далі – Конвенція), при-
йнята 20 листопада 1989 р. та ратифі-
кована Верховною Радою Української 
РСР 27 лютого 1991 р.

Згідно з положеннями ст. 3 Кон-
венції в усіх діях щодо дітей неза-
лежно від того, здійснюються вони 
державними чи приватними уста-
новами, що займаються питаннями 
соціального забезпечення, судами, 
адміністративними чи законодавчими 
органами, першочергова увага приді-
ляється якнайкращому забезпеченню 
інтересів дитини [1].

Відповідно до ст. 18 Конвенції батьки 
або у відповідних випадках законні опі-
куни несуть основну відповідальність 
за виховання і розвиток дитини. Най-
кращі інтереси дитини є предметом їх 
основного піклування [1].

Цей принцип відображений у низці 
інших статей Конвенції, зокрема ст. 9, 
20, 21, 37 та 40. Загалом у Конвенції 
поняття «найкращі інтереси дитини» 
згадується дев’ять разів [14, c. 70].

Комісар Ради Європи з прав 
людини Томас Хаммарберг у своїй 
промові у 2008 р. зазначив, що у пер-
шому ж проекті Конвенції про права 
дитини ООН, наданим урядом Польщі 
у 1978 р., було чітко висловлено пози-
цію щодо включення принципу якнай-
кращого забезпечення інтересу дитини 
в основний текст і надання йому ваго-
мої позиції [16, с. 350].
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Сімейний кодекс (далі – СК) Укра-
їни закріплює принцип дотримання 
найвищих інтересів дитини. Згідно 
з положеннями ч. 2 ст. 207 СК Укра-
їни усиновлення дитини провадиться 
у її найвищих інтересах для забезпе-
чення стабільних і гармонійних умов 
її життя [2].

Закон України «Про охорону дитин-
ства» визначає охорону дитинства 
в Україні як стратегічний загальнона-
ціональний пріоритет, що має важливе 
значення для забезпечення національ-
ної безпеки України, ефективності вну-
трішньої політики держави, і з метою 
забезпечення реалізації прав дитини 
на життя, охорону здоров’я, освіту, 
соціальний захист, всебічний розви-
ток і виховання в сімейному оточенні 
встановлює основні засади державної 
політики у цій сфері, що ґрунтуються 
на забезпеченні найкращих інтересів 
дитини [3].

Ст. 1 вказаного Закону визначено, 
що забезпечення найкращих інтересів 
дитини – це дії та рішення, спрямовані 
на задоволення індивідуальних потреб 
дитини відповідно до її віку, статі, 
стану здоров’я, особливостей розвитку, 
життєвого досвіду, родинної, культур-
ної та етнічної належності, які врахову-
ють думку дитини, якщо вона досягла 
такого віку і рівня розвитку, що може 
її висловити [3].

Таким чином, у законодавстві лише 
закріплюється обов’язок дотримання 
найкращих (найвищих) інтересів 
дитини, однак нормативного визна-
чення цього поняття немає. З огляду 
на відсутність законодавчого визна-
чення поняття найкращих інтересів 
дитини звернемося до наукових підхо-
дів і поглядів провідних учених.

С.Я. Фурса під інтересами дитини 
пропонує розуміти забезпечення умов, 
необхідних для повноцінного фізич-
ного, психічного і духовного розвитку 
дитини. Аналізуючи процес дотримання 
найвищих інтересів дитини у проце-
дурі усиновлення, авторка зазначає, 
що дотримання інтересів дитини – це 
головна мета усиновлення в нашій кра-

їні. Усиновлення дитини проводиться 
у її найвищих інтересах для забезпе-
чення стабільних і гармонійних умов її 
життя. Отже, інтереси дітей в інституті 
усиновлення є основною метою, заради 
якої він введений [12, с. 538–539, 542].

Як зазначає Ж.В. Петрочко, забез-
печенням найкращих інтересів дитини 
є задоволення її індивідуальних потреб 
відповідно до віку дитини, статі, стану 
здоров’я, особливостей розвитку, жит-
тєвого досвіду, родинної, культурної 
та етнічної належності з урахуванням 
думки дитини [14, с. 71].

О.В. Мельник вважає, що найкращі 
інтереси можуть бути ототожнені 
з поняттям благополуччя, яке охоплює 
матеріальну, духовну, емоційну, пси-
хічну та інші складові частини [13, с. 75].

Як можна помітити, науковці напов-
нюють поняття найвищих інтересів 
дитини доволі широким змістом. Із 
наведених доктринальних визначень 
вбачається, що найвищі інтереси 
дитини є комплексним поняттям, яке 
включає в себе низку елементів.

Органом, котрий найбільш часто 
має справу з поняттям найкращих інте-
ресів дітей, оцінює степінь дотримання 
цих інтересів і приймає визначальні 
для дітей і їхніх батьків рішення, є суд.

Найчастіше національні суди засто-
совують принцип дотримання найкра-
щих інтересів дитини у розгляді справ 
про позбавлення батьківських прав або 
про визнання батьківства, про усинов-
лення, визначення місця проживання 
дитини, надання доступу до спілку-
вання та / або усунення перешкод 
у спілкуванні з дитиною, забезпечення 
побачень із дитиною батькам або близь-
ким родичам, у розгляді заяв, поданих 
на підставі Конвенції про цивільно-пра-
вові аспекти міжнародного викрадення 
дітей 1980 р. тощо.

Перш ніж переходити до аналізу 
практики українських судів, вважаємо 
за необхідне звернутися до усталених 
підходів Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ), практика якого 
є визначальною для судової практики 
країн Європи.
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Одним із найбільш обговорюва-
них і застосовуваних рішень ЄСПЛ 
є рішення у справі М.С. проти України 
(заява № 2091/13) від 11 липня 2017 р.

У цьому рішенні ЄСПЛ, устано-
вивши порушення ст. 8 Конвенції, кон-
солідував ті підходи і принципи, що 
вже публікувалися у попередніх його 
рішеннях і зводяться до необхідності 
першочергового врахування інтересів 
дитини, які мають перевагу над інтер-
есами батьків. Визначення найкращих 
інтересів дитини потребує детального 
вивчення ситуації, урахування різнома-
нітних чинників, що можуть вплинути 
на інтереси дитини, дотримання спра-
ведливої процедури у вирішенні спір-
ного питання для всіх сторін.

У § 75 рішення по вказаній справі 
ЄСПЛ зазначив, що сьогодні існує 
широкий консенсус, у т. ч. в міжнарод-
ному праві, на підтримку ідеї про те, що 
в усіх рішеннях, які стосуються дітей, 
забезпечення їхніх найкращих інтересів 
повинно мати першочергове значення. 
Найкращі інтереси дитини залежно від 
їх характеру та серйозності можуть 
перевищувати інтереси батьків [4].

У вирішенні питань, що стосуються 
її життя, дитині, здатній сформулювати 
власні погляди, має бути забезпечено 
право вільно висловлювати ці погляди 
з усіх питань, які її стосуються, при-
чому поглядам дитини приділяється 
належна увага згідно з її віком і зрі-
лістю [4].

Аналогічний підхід ЄСПЛ вислов-
лений у § 54 рішення у справі Хант 
проти України (заява № 31111/04) 
від 07 грудня 2006 р., у якому зазна-
чено, що між інтересами дитини 
й інтересами батьків повинна існувати 
справедлива рівновага і, дотримуючись 
такої рівноваги, особлива увага має 
приділятися найважливішим інтересам 
дитини, які за своєю природою та важ-
ливістю мають переважати над інтере-
сами батьків [5].

Варто також звернути увагу на 
рішення ЄСПЛ у справах Мамчур 
проти України та Савіни проти Укра-
їни, в яких було визнано порушення 

Україною ст. 8 Конвенції – права на 
повагу до приватного і сімейного 
життя, в т. ч. й через недотримання 
принципу забезпечення найкращих 
інтересів дитини.

У § 100 рішення у справі Мамчур 
проти України (заява № 10383/09) 
від 16 липня 2015 р. ЄСПЛ зазначив, 
що при визначенні основних інтере-
сів дитини у кожному конкретному 
випадку необхідно враховувати дві 
умови: по-перше, у якнайкращих інтер-
есах дитини буде збереження її зв’яз-
ків із сім’єю, крім випадків, коли сім’я 
виявляється особливо непридатною 
або явно неблагополучною, по-друге, 
у якнайкращих інтересах дитини буде 
забезпечення її розвитку у безпечному, 
спокійному та стійкому середовищі, що 
не є неблагополучним [7].

У справі Савіни проти України 
(заява № 39948/06) від 18 грудня 
2008 р. ЄСПЛ вказує, що право батьків 
і дітей бути поряд один з одним стано-
вить основоположну складову частину 
сімейного життя і що заходи національ-
них органів, спрямовані перешкодити 
цьому, є втручанням у права, гаранто-
вані ст. 8 Конвенції [6].

У § 52 вказаного рішення ЄСПЛ 
зазначив, що, з іншого боку, держава 
має позитивний обов’язок вживати 
виважених і послідовних заходів зі 
сприяння возз’єднанню дітей зі сво-
їми біологічними батьками, дбаючи 
при досягненні цієї мети про надання 
їм можливості підтримувати регулярні 
контакти між собою та, якщо це мож-
ливо, не допускаючи розлучення братів 
і сестер [6].

Всі зазначені рішення ЄСПЛ засто-
совуються національними судами 
України при вирішенні сімейних справ 
у порядку цивільного судочинства. 
Деякі з рішень ЄСПЛ стають поворот-
ними та істотно змінюють практику, 
що складалася в Україні. Зокрема, 
такими поворотними рішеннями стали 
рішення у справах М.С. проти України 
та Хант проти України, в яких була 
проголошена перевага прав дитини над 
правами її батьків.
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Нижче розглянемо декілька при-
кладів правових позицій Верховного 
Суду щодо тлумачення категорії най-
кращих інтересів дитини та застосу-
вання цього принципу при вирішенні 
сімейних справ.

У постанові у справі № 712/ 
10623/17 від 4 липня 2018 р. Велика 
Палата Верховного Суду зазначила, 
що положення про рівність прав 
та обов’язків батьків у вихованні 
дитини не може тлумачитися на шкоду 
інтересам дитини. Кожна справа потре-
бує детального вивчення ситуації, вра-
хування різноманітних чинників, які 
можуть вплинути на інтереси дитини, 
у т. ч. її думки, якщо вона відповідно 
до віку здатна сформулювати власні 
погляди [8].

У зазначеній справі батько не нада-
вав дитині згоди на виїзд за кордон на 
навчання. Мати дитини звернулася до 
суду з позовною заявою про надання 
дозволу на виїзд дитини за кордон без 
згоди та супроводу батька на підставі 
судового рішення на час навчання 
дитини.

Батько заперечував проти задово-
лення позову та зазначав, що вимога 
матері суперечить чинному законо-
давству, яке визначає рівність прав 
та обов’язків батьків у вихованні 
дитини, а це може призвести до фак-
тичного позбавлення батька дитини 
передбаченої законодавством можливо-
сті брати участь у її вихованні та мож-
ливості спілкування з нею.

Суди трьох інстанцій визначили, що 
виїзд дитини за кордон з метою нав-
чання та здобуття освіти відповідає 
її найкращим інтересам. Тож правам 
дитини має бути надана перевага перед 
правами батька. На підставі вищезазна-
ченого позов матері був задоволений.

Схожим є підхід, висловлений 
у постанові Касаційного цивільного 
суду у справі № 534/1578/18 від 
18 березня 2020 р. У вказаній поста-
нові зазначено, що аналіз норм права 
та практики ЄСПЛ дає підстави для 
висновку про те, що рівність прав 
батьків є похідною від прав та інте-

ресів дитини на гармонійний розви-
ток і належне виховання, насампе-
ред повинні бути визначені інтереси 
дитини у ситуації спору, а вже тільки 
потім права батьків. Будь-які спори між 
батьками, у які залучена дитина і які 
вирішуються органом опіки та піклу-
вання або судом, завдають шкоди її 
фізичному та розумовому розвитку 
і суперечать принципу забезпечення 
найкращих інтересів дитини [9].

У постанові у справі № 372/ 
3324/17 від 14 квітня 2020 р. Касацій-
ний цивільний суд зазначив, що дитина 
є найбільш вразливою стороною в ході 
будь-яких сімейних конфліктів, судо-
вий розгляд сімейних спорів, у яких 
зачіпаються інтереси дитини, є осо-
бливо складним. Дитина є суб’єктом 
права і, незважаючи на незначний вік, 
неповну цивільну дієздатність, має пев-
ний обсяг прав. Одними з основних її 
прав є право висловлювати свою думку 
та право на врахування думки щодо 
питань, які стосуються її життя [11].

У постанові по справі № 341/ 
793/17 від 25 березня 2020 р. Каса-
ційний цивільний суд, розглядаючи 
справу про визначення місця прожи-
вання дитини, вказав, що виховання 
дитини має спрямовуватися на роз-
виток її особистості, поваги до прав, 
свобод людини і громадянина, мови, 
національних історичних і культур-
них цінностей українського та інших 
народів, підготовку дитини до свідо-
мого життя у суспільстві в дусі взає-
морозуміння, миру, милосердя, забез-
печення рівноправності всіх членів 
суспільства, злагоди та дружби між 
народами, етнічними, національними, 
релігійними групами. Міжнародні 
та національні норми не містять поло-
жень, які б наділяли будь-кого з бать-
ків пріоритетним правом на прожи-
вання з дитиною. При визначенні 
місця проживання дитини судами 
необхідно крізь призму врахування 
найкращих інтересів дитини вста-
новлювати та надавати належну пра-
вову оцінку всім обставинам справи, 
що мають значення для правильного 
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вирішення спору. Отже, при роз-
гляді справ щодо місця проживання 
дитини суди насамперед мають вихо-
дити з інтересів самої дитини, врахо-
вуючи сталі соціальні зв’язки, місце 
навчання, психологічний стан тощо, 
а також дотримуватися балансу між 
інтересами дитини, правами батьків 
на виховання дитини й обов’язком 
батьків діяти в її інтересах [10].

Аналіз актуальної практики дає під-
стави зробити висновок, що сьогодні 
Верховний Суд здебільшого справ ґрун-
товно та справедливо оцінює обставини 
справи, на підставі здійсненого аналізу 
визначає, що відповідає найкращим 
інтересам дітей, і приймає обґрунтовані 
рішення, за необхідності виправляючи 
помилки, допущені судами попередній 
інстанцій.

Принцип дотримання найкращих 
інтересів дитини широко застосовується 
судами та іншими органами державної 
влади у вирішенні питань щодо дітей. 
Водночас законодавчого та загально-
прийнятого визначення поняття «най-
кращі інтереси дитини» сьогодні не 
вироблено. Більше того, в законодав-
стві України вживаються різні назви 
цієї правової категорії – «найкращі 
інтереси» та «найвищі інтереси».

З огляду на відсутність норматив-
ного визначення тлумачення цього 
поняття здебільшого є прерогативою 
судів, котрі розглядають сімейні спори 
та вирішують питання щодо інтересів 
дітей. Основою судового тлумачення 
поняття «найвищі інтереси дитини» 
є практика ЄСПЛ, який надає широке 
визначення цього поняття та залишає 
для національних судів свободу роз-
суду при встановленні того, що від-
повідає найкращим інтересам дитини 
у кожному конкретному випадку.

На наш погляд, необхідним є закрі-
плення поняття найкращих інтересів 
дитини в національному законодавстві, 
зокрема у ст. 1 Закону України «Про 
охорону дитинства». Крім того, вважа-
ємо за доцільне уніфікувати положення 
законодавства та вживати загально-
прийнятий термін «найкращі інтереси 

дитини», не замінюючи його аналогом 
«найвищі».

Аналіз актуальної практики Верхов-
ного Суду дає підстави стверджувати, 
що на рівні суду касаційної інстанції 
існує правильне та розгорнуте розу-
міння принципу дотримання найвищих 
інтересів дитини, що відповідає прак-
тиці ЄСПЛ і положенням міжнародних 
актів. Водночас внесення необхідних 
змін до законодавства забезпечить пра-
вильне застосування цього принципу 
судами нижчих інстанцій, органами 
опіки та піклування та іншими держав-
ними органами, які приймають рішення 
у справах щодо дітей.

Дослідження автора присвячено 
поняттю «найкращі інтереси дити-
ни» як основній правовій категорії, 
що застосовується у розгляді справ 
щодо дітей. Автором проаналізова-
ні положення міжнародних норма-
тивно-правових актів і законодав-
чих актів України, які закріплюють 
принцип дотримання найкращих 
інтересів дитини. Зокрема, норми 
Конвенції ООН «Про права дитини», 
Сімейного кодексу України та Зако-
ну України «Про охорону дитин-
ства». Автор звернувся до наукових 
підходів до визначення поняття най-
кращих (найвищих) інтересів дити-
ни та навів тлумачення декількох 
провідних вчених. Значна частина 
статті присвячена судовому тлу-
маченню досліджуваного поняття, 
а саме практиці Європейського суду 
з прав людини. Автором проаналізо-
вані підходи до визначення понят-
тя найкращих інтересів у рішеннях 
по справах «М.С. проти України», 
«Хант проти України», «Савіни 
проти України» та «Мамчур про-
ти України». У статті виокремлені 
категорії справ, у яких українські 
суди найбільш часто звертаються 
до принципу дотримання найкра-
щих інтересів дитини й у яких цей 
принцип є визначальним. Виділені 
підходи Верховного Суду до визна-
чення поняття найкращих інтере-
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сів дитини, проаналізовані рішення 
Верховного Суду у сімейних спорах, 
ухвалені протягом 2018–2020 рр. У 
висновках автор наводить свої уза-
гальнення щодо дослідженої про-
блематики та пропонує шляхи вдо-
сконалення чинного законодавства. 
Зокрема, запропоновано доповнити 
ст. 1 Закону України «Про охорону 
дитинства» визначенням поняття 
«найкращі інтереси дитини». На 
думку автора, закріплення визна-
чення цього поняття на законодав-
чому рівні матиме позитивний вплив 
на правозастосування загалом і 
судову практику зокрема. Крім того, 
пропонується уникати вживання 
поняття «найвищі інтереси» та 
використовувати «найкращі інтере-
си дитини» (the best interests of the 
child), яке передбачено Конвенцією 
ОО про права дитини.

Ключові слова: цивільний процес, 
права дитини, найкращі інтереси дити-
ни, Європейський суд з прав людини.

Korniienko M. Principle of the best 
interests of the child and its application 
in civil proceedings of Ukraine

The author’s research is devoted to 
the concept of «the best interests of the 
child» as the main legal category used 
in cases concerning children. The author 
analyzes the provisions of international 
regulations and legislative acts of 
Ukraine, which enshrine the principle 
of the best interests of the child. In 
particular, the provisions of the UN 
Convention on the Rights of the Child, 
the Family Code of Ukraine and the Law 
of Ukraine “On Childhood Protection.” 
The author turned to scientific 
approaches to defining the concept 
of the best (the highest) interests of 
the child and gave an explanation to 
several leading scientists. Much of 
the article is devoted to the judicial 
interpretation of the concept of the 
best interests of the child, namely the 
approaches of the European Court of 
Human Rights. The author analyzes the 
approaches to defining the concept of 

best interests in decisions on the cases 
of M.S. v. Ukraine, Hunt v. Ukraine, 
Savina v. Ukraine and Mamchur v. 
Ukraine. The article highlights the 
categories of cases in which Ukrainian 
courts most often refer to the principle 
of the best interests of the child, and 
in which this principle is decisive. The 
author highlights the approaches of 
the Supreme Court to define the best 
interests of the child in family cases 
considered during 2018–2020. In the 
conclusions, the author provides her 
generalizations on the researched 
issues and suggests ways to improve 
the current legislation. In particular, 
the author proposed to supplement Art. 
1 of the Law of Ukraine “On Childhood 
Protection” by defining the concept 
of “the best interests of the child”. 
According to the author, consolidating 
the definition of this concept at the 
legislative level will have a positive 
impact on law enforcement in general 
and judicial practice in particular. 
In addition, the author proposes to 
avoid the use of the concept of “the 
highest interests of the child” and to 
use the concept of “the best interests 
of the child”, which is provided by the 
Convention on the Rights of the Child.

Key words: civil process, rights of 
the child, best interests of the child, 
European Court of Human Rights.
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