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До авторів і читачів
Редакція запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, студен-

тів, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування 
подаються (і публікуються) українською, російською і англійською мовами і повинні 
відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.: 
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26-30). Наукова 
стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, завдання поданого 
матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень. Ліво-
руч від найменування статті вказується УДК. Обсяг статей, як правило, до 10 аркушів 
(кегль – 14, через 1,5 інтервалу), інші матеріали – до 6 аркушів – у 2 примірниках. 
Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках. На-
прикінці тексту перед літературою вказуються ключові слова (до 5) мовою статті, 
резюме українською, російською та англійською мовами (всього до 15 рядків). Перелік 
джерел (література) розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел і 
сторінку, на яку зроблено посилання.

ДО МАТЕРІАЛІВ ДОДАЮТЬСЯ:

1. ФАЙЛ У ФОРМАТІ MS WORD З НАБОРОМ ТЕКСТУ, який висилається 
на адресу: yv@yurvisnyk.in.ua

2. СТАТТЯ У РУКОПИСУ – 2 прим.
3. РЕЦЕНЗІЯ-РЕКОМЕНДАЦІЯ особи, що має вчений ступінь за фахом, що 

відповідає предмету статті, чи відділу, кафедри науково-дослідного, вищого навчаль-
ного закладу або органу, організації (у формі виписки з протоколу).

4. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА: 
Прізвище, ім’я, по батькові автора 
Науковий ступінь, звання, почесне звання 
Місце роботи і посада 
Поштова адреса, телефони, факс, e-mail 
Номер квитанції передплати на журнал (чи дата і місце передплати) 
Найменування статті 
Автори, на праці яких є посилання в рукопису 
Дата відсилання рукопису 
5. ЗАЯВКА НА ВИСИЛКУ АВТОРСЬКИХ ПРИМІРНИКІВ (післяплатою – 

не менше 5).
Резюме і рецензія не подаються за матеріалами для рубрик: «Проблемна  

ситуація», «Версія», «Публіцистика», «Наукове життя», «Прошу слова!», «Зворотний  
зв’язок», «Критика і бібліографія», «Ювілеї», «Персоналії».

При визначенні черговості публікації матеріалів 
перевагу мають передплатники журналу 

Подані матеріали не рецензуються і не повертаються автору. Матеріали, подані 
з порушенням вимог стандартів, без зазначених додатків, не приймаються до ре-
дагування, публікації і не повертаються автору. Тому після подання матеріалу до 
публікації доцільно запросити редакцію особисто чи по телефону про дотримання 
вимог редакції. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення 
й уточнення найменування.

Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з дум-
кою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відпові-
дальність несе автор або особа, що надала матеріал.

Редакція веде листування тільки на сторінках журналу в рубриках «Проблемна 
ситуація», «Прошу слова!», «Зворотний зв’язок».

Журнал приймає замовлення на рекламу
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

УДК 342.722.1

О. Батанов,
доктор юридичних наук, професор,

провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування
Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

О. Миколаєнко,
аспірант відділу конституційного права та місцевого самоврядування

Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ  
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ  

ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Проблематика правового забезпе-
чення та реалізації принципу рівності 
та заборони дискримінації, що в остан-
ні роки набула широкого визнання як 
у загальнотеоретичному дискурсі, так 
і в рамках галузевих юридичних наук 
[1–4], є складною, методологічно ак-
туальною та практично значущою, що 
пов’язано з прагненням сучасної кон-
ституційної юриспруденції вийти на 
нові горизонти сприйняття конститу-
ційно-правової реальності. Адже одним 
із пріоритетних завдань держави щодо 
забезпечення сталого розвитку, відкри-
того суспільства, інтеграції України до 
світової спільноти є вдосконалення ро-
боти з основних напрямів реалізації та 
захисту прав людини, які визначають 
зміст та спрямованість діяльності орга-
нів державної влади та органів місцево-
го самоврядування.

Однією з найскладніших у теорії та 
практиці сучасного конституційного 
права є проблема рівності та заборо-
ни дискримінації щодо прав осіб, які 
належать до різних соціальних груп 
та верств населення, меншин тощо. 
Питання рівності та заборони дискри-
мінації – масштабна та складна галузь 
теоретичних дискусій та практичної по-
літики. Більш того, вона не може бути 

відокремлена від інших тематичних га-
лузей, таких як громадянська інтегра-
ція, мультикультуралізм, подолання та 
ліквідація різних фобій, розвиток між-
культурного діалогу, злагоди та толе-
рантності.

У світовій практиці інституціоналі-
зація та конституювання принципу рів-
ності та заборони дискримінації протя-
гом усієї еволюції соціально-політичної 
організації є суперечливим та неодно-
значним процесом, який породжує чис-
ленні стереотипи, комплекси, негативні 
установки та конфліктогенні ситуації. 
Конституційно-правова регламентація 
прав відповідних соціальних груп, які 
зазнавали дискримінації та щодо яких 
порушувався принцип рівності, носила 
фрагментарний та вкрай суперечливий 
характер, переважно методом тоталь-
ного ігнорування або через призму їх 
протиставлення правам більшості. По 
суті, десь до XIX ст. відповідні соціаль-
ні групи репрезентувалися в конститу-
ційно-правовому вимірі з позиції прав 
більшості, виключно за логікою воро-
жих, асоціальних, девіантних явищ та 
процесів, які офіціальні інституції іг-
норували та цілеспрямовано відкидали 
на позиції соціальних аутсайдерів та 
підпорядкованих суб’єктів, відмовляю-

© О. Батанов, О. Миколаєнко, 2018
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чи тим самим у праві на самобутність 
та громадянську, політичну та соціаль-
но-культурну самоідентифікацію.

Протягом останніх років вже част-
ково сформовано законодавчу базу з 
питань рівності та заборони дискримі-
нації, утворено центральні органи вико-
навчої влади та консультативно-дорадчі 
органи при Президентові України, які 
забезпечують формування та реаліза-
цію державної політики у сфері рівно-
сті та заборони дискримінації, запрова-
джено механізм підтримки та захисту 
осіб, які зазнають дискримінації тощо. 
Хоча тут також виникає низка питань, 
оскільки трудове законодавство та пра-
во соціального забезпечення не поз-
бавлено численних дискримінаційних 
положень або надмірних позитивних 
зобов’язань держави, які не є співмір-
ними із соціально-економічними мож-
ливостями держави. Це викликає над-
мірні очікування в багатьох громадян, 
що стосується соціального захисту, зо-
крема, щодо доступу до матеріальних 
благ, надання пільг чи інших привілеїв. 
Так, на думку експертів із питань за-
побігання дискримінації, незважаючи 
на наявність профільних законів Укра-
їни «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», «Про 
засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні», «Про попередження 
насильства в сім’ї» тощо, їх норми за-
лишаються переважно декларативними 
через такі причини: а) низька обізна-
ність жінок (особливо в сільській міс-
цевості) із міжнародними стандартами 
у сфері захисту від гендерної дискримі-
нації; б) невміння представників юри-
дичної професії, в тому числі суддів, 
ідентифікувати ті випадки, коли пору-
шення прав та законних інтересів жін-
ки стає наслідком дії дискримінаційних 
положень законодавства або гендерно 
нейтральних законодавчих актів, які на 
практиці призводять до дискримінаці-
йних наслідків; в) сприйняття текстів 
міжнародних документів як абстрак-
тних конструкцій, які не пропонують 
конкретних моделей вирішення реаль-
них життєвих ситуацій тощо [5]. 

У вимірі рівності та заборони дис-
кримінації одним із найбільш актуаль-
них питань залишається питання за-
безпечення рівності у правах, свободах 
та можливостях для тих, хто потребує 
особливої уваги та підтримки: особи з 
інвалідністю, малозабезпечені і багато-
дітні сім’ї, талановиті діти, бідні, мігран-
ти, тимчасово переміщені особи, неви-
ліковно хворі. Як свідчить позитивний 
зарубіжний досвід, із метою підтримки 
та захисту цих та інших категорій лю-
дей, які потребують особливої уваги, в 
державі має здійснюватися ефективна 
інклюзивна політика.

Сьогодні соціальна інклюзія розгля-
дається як процес збільшення ступеня 
участі всіх громадян у соціумі, насам-
перед тих, що мають труднощі у фі-
зичному чи розумовому розвитку. Він 
передбачає розробку і застосування 
таких конкретних рішень, які зможуть 
дозволити кожній людині рівноправно 
брати участь в академічному і суспіль-
ному житті. При інклюзії всі зацікав-
лені сторони повинні брати активну 
участь для отримання бажаного ре-
зультату. Отже, інклюзія – це процес 
реального включення осіб з інвалідні-
стю в активне суспільне життя, і вона 
однаковою мірою необхідна для всіх 
членів суспільства [6].

Протягом останніх десятиліть роз-
вивалась концепція соціального відтор-
гнення (соціальної ізольованості), яку 
Європейський Союз визначає як про-
цес, за якого окремі групи населення 
або окремі люди не мають можливості 
повною мірою брати участь у суспіль-
ному житті. Причинами соціального 
відторгнення можуть бути бідність, від-
сутність базових знань і можливостей, 
мовні бар’єри, недостатня активність 
і впевненість людей, дискримінація 
або расизм. Це, у свою чергу, не дає 
можливості працевлаштування, отри-
мання доходів і можливості навчання. 
Як наслідок, такі люди чи групи лю-
дей мають обмежений доступ до влади 
та прийняття рішень органами влади 
і, таким чином, часто не можуть взя-
ти участь у процесах розроблення та 
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прийняття рішень, що впливають на їх 
повсякденне життя [7]. Отже, соціаль-
не відторгнення є проявом прямого по-
рушення базових прав людини: права 
на якісну освіту, на медичні послуги, 
на прийнятний рівень життя, на захист 
своїх інтересів і загалом на участь в 
економічному, соціальному, культур-
ному, політичному житті.

Національна доповідь про людський 
розвиток «Україна: на шляху до соці-
ального залучення» визначає групи на-
селення, які перебувають у зоні ризи-
ку соціального відторгнення. До таких 
груп населення належать діти-сироти, 
багатодітні сім`ї, люди з інвалідністю, 
мігранти, діти трудових мігрантів, 
люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, бездо-
мні люди [8].

Концепція соціального залучення 
(інклюзії, включення), що є проти-
лежною концепції соціальної ізоляції, 
з’явилася як результат переходу біль-
шості суспільств до демократичних 
цінностей, поваги до основних прав 
та свобод людей. Ця концепція вини-
кла у відповідь на зростаючу соціальну 
нерівність, що стала наслідком нових 
умов на ринку праці та невідповідності 
існуючої системи соціального забезпе-
чення, що не могла задовольнити по-
треби різноманітних верств населення. 
Європейський Союз визначає соціальне 
залучення (соціальну інклюзію) як про-
цес, що забезпечує тих, у кого є ри-
зик бідності і соціального відторгнення, 
можливостями та ресурсами, необхід-
ними для того, щоб повною мірою бра-
ти участь в економічному, соціальному 
та культурному житті, досягти рівня 
життя та добробуту, що відповідають 
нормальним стандартам у суспільстві, 
в якому вони живуть. Соціальне за-
лучення забезпечує людям більш ши-
рокі можливості для участі у процесі 
прийняття рішень, що впливають на їх 
життя та доступ до основних прав.

У багатьох розвинутих країнах со-
ціальна інклюзія – це загальна практи-
ка, спрямована на вирішення багатьох 
соціальних проблем, включаючи нерів-
номірність прибутків, нерівність у сфе-

рах охорони здоров’я, освіти, труднощі 
забезпечення житлом тощо. Сьогодні 
соціальна інклюзія – це частина рам-
кових законів Європейського Союзу. 
Її чіткі межі важко визначити: кожна 
країна має своє розуміння соціальної 
інклюзії. Проте повсюдно визнається, 
що соціальна інклюзія стосується ін-
тересів і прав усіх людей, включно з 
тими, хто перебуває в соціальних за-
кладах, а соціально інклюзивне суспіль-
ство – це таке, де всі люди відчувають 
свою цінність, де аксіомою є повага 
щодо різності та несхожості індивідів, 
а основні потреби задовольняються для 
того, щоб уможливити гідне життя. 

Фактично соціальна інклюзія – це 
процес змін у політичній, економічній, 
соціальній сферах, спрямований на 
утвердження соціальної рівності.

За час існування ООН вона прагну-
ла до поліпшення становища людей з 
особливими потребами й умов їхньо-
го життя. Так, наприклад, ще 1971 р. 
було прийнято Декларацію щодо прав 
розумово відсталих осіб [9], у 1975 р. – 
Декларацію про права людей з інвалід-
ністю [10], у яких були встановлені 
норми щодо гарантування однакових 
умов і рівного доступу до обслугову-
вання. У результаті проведення Між-
народного року людей з інвалідністю 
(1981 р.) була ухвалена Всесвітня 
програма дій щодо людей з інвалідні-
стю [11]. Головним підсумком Десяти-
ліття людей з інвалідністю, проведе-
ного ООН у 1983–1992 роках, стало 
ухвалення Стандартних правил забез-
печення рівних можливостей для цієї 
категорії осіб [12]. 13 грудня 2006 року 
ГА ООН була прийнята Конвенція про 
права людей з інвалідністю [13], яка є 
правозахисним документом із чіткою 
орієнтацією на соціальний розвиток – 
це водночас договір із прав людини та 
інструмент розвитку. Конвенція набра-
ла чинності 3 травня 2008 року. Серед 
найвизначніших – конференція в мі-
сті Саламанка (Іспанія), в якій взяли 
участь 92 уряди та 25 міжнародних 
організацій (1994 р.). Саламанська де-
кларація [14] містить Заклик до урядів 
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усіх країн затвердити на законодавчо-
му рівні інклюзивну модель освіти та 
приймати до загальноосвітніх шкіл усіх 
дітей, якщо немає виняткових випад-
ків, які унеможливлюють це. Таким чи-
ном, було запропоновано, щоб інклю-
зія стала загальною формою освіти, а 
спецшколи або спецкласи існували для 
виняткових ситуацій. Положення Де-
кларації спонукають уряди до розвит-
ку інклюзивної освіти, а саме: до до-
кладання більших зусиль для розвитку 
дошкільних стратегій та професійної 
освіти, забезпечення організації та ре-
алізації програм підготовки педагогів і 
підвищення їхньої кваліфікації з огляду 
на принципи інклюзивної освіти.

На вимогу дотримання соціальних 
принципів Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії й їх держава-
ми-членами, з іншої сторони, набуває 
особливої актуальності питання щодо 
подальшої імплементації європейських 
практик соціальної інклюзії населення 
на засадах удосконалення інституту со-
ціальної політики України з підвищен-
ням ефективності соціальних програм 
з урахуванням вимог, зазначених у 
Главі 21 «Співробітництво в галузі за-
йнятості, соціальної політики та рівних 
можливостей» [15]. Посилюється важ-
ливість забезпечення соціальних гаран-
тій відповідно до зобов’язань України у 
зв’язку з ратифікацією Конвенції Між-
народної організації праці № 102 про 
мінімальні норми соціального забезпе-
чення та Європейського кодексу соці-
ального забезпечення. Про актуаль-
ність проблематики свідчать активні дії 
органів державної влади у сфері роз-
витку інклюзивної освіти.

До суб’єктів, на яких спрямована 
політика соціальної інклюзії, відносять-
ся: люди з обмеженими можливостями 
здоров’я; діти-сироти та діти, які зали-
шилися без піклування батьків; діти з 
прийомних сімей; обдаровані особисто-
сті; представники етнічних меншин; 
особи, які перебувають у пенітенці-
арних установах; студенти-іноземці; 

трудові мігранти; літні люди. Тобто це 
ті, для кого в процесі їх життєдіяль-
ності необхідно створювати спеціальні 
умови і застосовувати адаптивні тех-
нології освіти і соціалізації. Забезпе-
чення соціальної інклюзії є процесом, 
спрямованим на задоволення найріз-
номанітніших потреб дітей, молоді та 
дорослих різних вікових груп, включа-
ючи пенсіонерів, шляхом розширення 
їх участі в навчанні, соціальної або 
культурної діяльності, інших сферах 
життя суспільства.

Попри це, конституційно-правове 
забезпечення інклюзії в соціальній сфе-
рі в Україні залишається фрагментар-
ним та суперечливим. Переважною мі-
рою акценти в державній інклюзивній 
політиці зміщено в бік освітньої сфе-
ри, що, безумовно, звужує коло осіб, 
які потребують особливих підходів та 
мають особливі потреби. Це потреби, 
які пов’язані як із постійними, так і 
з тимчасовими причинами, і зумовле-
ні особливостями фізичного та (або) 
психічного стану людини, соціально-е-
кономічними, духовно-культурними, 
релігійними, етнонаціональними, ет-
нолінгвістичними та іншими фактора-
ми. Іншими словами, інклюзія означає 
прагнення до подолання нерівності, на-
буття свободи та нової якості життя.

Можна констатувати, що сьогод-
ні в Україні є лише окремі розрізнені 
фрагменти соціальної інклюзії (освіт-
ні організації, реабілітаційні центри, 
центри соціального захисту та соці-
ального обслуговування, медичні ор-
ганізації, підприємства та організації, 
громадські організації). Як правило, 
вони мають свої різні (локальні) цілі, 
відсутня єдина методична і правова 
база. Утім, сьогодні в Україні існу-
ють проблеми системного характеру, 
що зумовлені відсутністю цілісно-
го контексту інклюзивної політики в 
соціальній сфері. Це виражається у 
відсутності: комплексного міжвідомчо-
го підходу в довгостроковій політиці; 
розуміння і підтримки в суспільстві 
інтересів, пов’язаних із просуванням 
соціальної інклюзії, насамперед на 
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локально-регіональному рівні. Це пе-
редбачає формування та реалізацію як 
загальнодержавних, так і регіональ-
них концепцій та програм інклюзивної 
політики в соціальній сфері, а також 
здійснення ефективної соціальної ро-
боти в територіальних громадах. Такі 
моделі інклюзивної політики передба-
чають як рішення приватних проблем, 
так і в цілому формування нової куль-
тури суспільних відносин – інклюзив-
ної культури суспільства. 

Так, функціонально-телеологічною 
домінантою формування та реалізації 
регіональних та муніципальних моде-
лей та концепцій інклюзивної політики 
в соціальній сфері є реалізація чітких 
стратегій, що забезпечують комфортні 
умови для навчання і професійної під-
готовки дітей, молоді та дорослих, які 
мають особливі потреби і потребують 
соціокультурної адаптації. Завданнями 
таких моделей та концепцій є: 

1) включення політики соціальної 
інклюзії в довгострокові програми ста-
лого соціально-економічного та куль-
турного розвитку регіонів та територі-
альних громад; 

2) узгодження дій усіх зацікавлених 
інституцій для реалізації комплексного 
міжвідомчого підходу, що забезпечує 
процеси соціальної інклюзії в регіонах 
та територіальних громадах; 

3) забезпечення толерантного став-
лення, громадського розуміння та під-
тримки в просуванні прогресивних 
практик соціальної інклюзії; 

4) забезпечення безбар’єрного сере-
довища в містах, селищах та селах в 
отриманні всіх видів і рівнів послуг: від 
архітектурної, транспортної доступно-
сті до адаптивних освітніх програм та 
інклюзивних технологій; 

5) спеціалізована підготовка, пере-
підготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів педагогічної громади на реаліза-
цію інклюзивних підходів в освіті; 

6) створення інструментів сти-
мулювання виникнення громадських 
формувань, у тому числі молодіжних 
спільнот, орієнтованих на реалізацію 
інклюзивної політики; 

7) реалізація участі людей з інвалід-
ністю до трудового життя тощо.

Слід зазначити, що ефективна ло-
кально-регіональна модель інклюзивної 
політики може бути створена лише за 
наявності базових нормативних право-
вих документів як на рівні законодавчо-
го, так і на рівні підзаконного регулю-
вання, актів місцевого самоврядування, 
методичних матеріалів, програм і про-
ектів у сфері підготовки фахівців у сфе-
рі освіти, сімейного виховання, розвит-
ку інфраструктури, пенітенціарної та 
постпенітенціарної діяльності. Саме не-
розвиненістю нормативно-правової бази 
зумовлена фрагментарність системи 
соціальної інклюзії та високий ступінь 
інерційності розвитку навіть наявних її 
окремих елементів. Для реалізації дано-
го завдання необхідні як розроблення 
і прийняття спеціального закону про 
засади інклюзивної політики, так і си-
стема підзаконних актів, що регламен-
тують процес реалізації національної, 
регіональних і муніципальних програм і 
моделей інклюзивної політики.

Також однією з умов реалізації ре-
гіональної моделі інклюзивної політики 
є підготовка кадрів. На даний момент 
вирішення комплексу проблем у цій 
сфері є найменш забезпеченими як 
організаційно, так і методично. Відпо-
відним питанням досі не приділяється 
належної уваги у процесі підготовки 
фахівців у цій сфері як під час отри-
мання базової освіти, так і в системі 
перепідготовки та підвищення квалі-
фікації. Для вирішення поставленого 
завдання необхідно проведення акреди-
тації чинних програм у сфері інклюзив-
ної освіти з метою поширення зразків 
кращої практики; включення до про-
грам підвищення кваліфікації праців-
ників освітніх організацій методичних 
матеріалів, пов’язаних з інклюзивною 
освітою і соціалізацією осіб, які потре-
бують особливого підходу; проведення 
регулярних циклів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації з подальшою 
атестацією працівників організацій со-
ціального обслуговування, охорони здо-
ров’я, освіти, підприємств і організацій, 
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до функціональних обов’язків яких від-
несено роботу з об’єктами регіональної 
та муніципальної моделей інклюзивної 
політики в соціальній сфері тощо.

Також у житті територіальних гро-
мад можна відзначити суттєве погір-
шення ситуації з працевлаштування 
осіб, звільнених із місць позбавлення 
волі, неуважне, недбале ставлення до 
осіб, які перебувають на обслугову-
ванні в спеціалізованих установах, або 
ставлення, що принижує гідність щодо 
однолітків, які або мають обмежені 
фізичні можливості, або володіють не-
стандартною поведінкою, в тому числі 
щодо обдарованих і талановитих ді-
тей (вундеркіндів), що характерно для 
освітніх установ практично всіх рівнів.

Тому з огляду на те, що формуван-
ня відносин інклюзивної культури ви-
магає тривалого часу і системної, по-
слідовної роботи органів і посадових 
осіб публічної влади, насамперед міс-
цевого самоврядування, і високопро-
фесійних фахівців у сфері інклюзивної 
освіти та соціалізації, актуальними за-
лишаються питання квотування робо-
чих місць для людей з інвалідністю на 
підприємствах та організаціях, залу-
чення осіб з обмеженими можливос-
тями здоров’я до діяльності громад-
ських приймалень тощо.

Також в аспекті формування ефек-
тивної інклюзивної політики підвище-
ний інтерес представляють питання 
функціонування пенітенціарних уста-
нов (в’язниці, колонії, поселення або 
інші закриті установи, призначені для 
відбування кримінального покарання, 
а також для попереднього ув’язнення 
осіб, підозрюваних у злочині). Безпе-
речно, сьогодні з метою соціалізації в 
життя територіальних громад, адапта-
ції та подальшого працевлаштування 
осіб, звільнених із місць позбавлення 
волі, проводиться певна робота щодо їх 
навчання. Водночас це одна з найбільш 
складних для ресоціалізації категорій 
населення у зв’язку з небажанням ро-
ботодавців укладати з ними трудові 
угоди, з наявністю житлових проблем, 
що, у свою чергу, вимагає формування 

і реалізації сучасних підходів у соціаль-
ній роботі в територіальних громадах.

Нарешті, в територіальних громадах, 
регіонах та суспільстві в цілому важли-
во сформувати культуру ставлення до 
об’єктів локально-регіональної моделі 
інклюзивної політики в соціальній сфе-
рі, в основі якої – бажання допомог-
ти, співпереживання, толерантність. 
Це питання є найбільш принциповим 
як у функціонально-телеологічному та 
гносеологічному аспектах, так і з точки 
зору формування своєрідної аксіосфе-
ри соціальної інклюзії в територіальній 
громаді та суспільстві в цілому. Адже 
свобода, солідарність, рівність, мо-
ральність, альтруїзм, самоорганізація, 
самодисципліна, самовідповідальність, 
відданість справі, субсидіарність є сен-
соутворюючими цінностями демократії, 
прав людини та сучасного конституці-
оналізму.

Ключові слова: соціальна інклю-
зія, інклюзивна політика, рівність, дис-
кримінація, захист прав і свобод люди-
ни і громадянина, права людини.

Розглядається проблематика кон-
ституційно-правового забезпечення 
та реалізації принципу соціальної ін-
клюзії в Україні. У сучасному світі 
соціальна інклюзія розглядається як 
процес залучення в життя соціуму 
тих груп людей, які мають особли-
вості, що перешкоджають адаптації 
та повноцінному функціонуванню. У 
дослідженні розроблені рекомендацій 
щодо вдосконалення механізму здійс-
нення інклюзивної політики в Укра-
їні, правового забезпечення консти-
туційних прав людей з особливими 
потребами, а також щодо вдоскона-
лення конституційного законодав-
ства України.

Рассматривается проблематика 
конституционно-правового обеспе-
чения и реализации принципа соци-
альной инклюзии в Украине. В совре-
менном мире социальная инклюзия 
рассматривается как процесс вов-
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лечения в жизнь социума тех групп 
людей, которые имеют особенно-
сти, препятствующие адаптации 
и полноценному функционированию. 
В исследовании разработаны реко-
мендации по совершенствованию ме-
ханизма осуществления инклюзив-
ной политики в Украине, правового 
обеспечения конституционных прав 
людей с особыми потребностями, а 
также по совершенствованию кон-
ституционного законодательства 
Украины.

The problems of constitutional and 
legal support and implementation of the 
principle of social inclusion in Ukraine 
are considered. In the modern world, 
social inclusion is seen as the process 
of bringing into society the groups of 
people who have features that impede 
adaptation and full functioning. The 
study developed recommendations for 
improving the mechanism of inclusive 
policy implementation in Ukraine, the 
legal provision of constitutional rights 
of people with special needs, and also 
on improving the constitutional legis-
lation of Ukraine. 
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КАТЕГОРІЯ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ»  
В СУЧАСНОМУ МУНІЦИПАЛІЗМІ:  

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Розпочатий курс реформи місцевого 
самоврядування передбачає формуван-
ня дієвого місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади з 
метою створення і підтримки повноцін-
ного життєвого середовища для жите-
лів територіальних громад, надання їм 
високоякісних та доступних публічних 
послуг, становлення високоякісних ін-
ститутів прямого народовладдя та задо-
волення їх інтересів в усіх сферах жит-
тєдіяльності на відповідній території.

Муніципалізм як особливий режим 
функціонування самоврядної (муніци-
пальної) влади передбачає пріоритет 
прав і свобод людини і громадянина пе-
ред інтересами органів місцевого само-
врядування, обмеження й самообмежен-
ня цієї влади на користь громадянського 
суспільства та є невід’ємною складовою 
частиною конституціоналізму [1, с. 23].

О. Батанов, розглядаючи сучасний 
конституціоналізм у цілому, зазначає, 
що «муніципалізм (поряд із парламента-
ризмом), акумулюючи всі ідейні установ-
ки, системні якості, ознаки та атрибути 
конституціоналізму, є його концепту-
альним та інституціональним базисом: 
муніципалізм – на локальному рівні, а 

парламентаризм – загальнонаціонально-
му (загальнодержавному)» [2, с. 105].

Як і конституціоналізм, муніципа-
лізм має декілька категорій, які ви-
значають саму сутність цього поняття. 
Однією з таких категорій виступає ка-
тегорія «децентралізації».

Важливість вивчення цієї категорії 
полягає в тому, що в Україні розпочато 
реалізацію реформи місцевого самовря-
дування та децентралізації влади, яку 
визначено одним із ключових пріорите-
тів реформування відповідно до Страте-
гії сталого розвитку «Україна-2020» [3].

Крім того, В. Гройсман зазначив, 
що серед комплексу реформ, перед 
необхідністю проведення яких стоїть 
сьогоднішня Україна, децентралізацію 
публічної влади без перебільшення 
можна назвати реформою № 1. Без 
повноцінного і потужного місцевого са-
моврядування неможливо побудувати 
сильну державу [4].

Традиційно усталений погляд на 
децентралізацію як на процес, за яко-
го в рамках централізованої держави 
утворюються самостійні одиниці, що 
є носіями місцевого самоврядування 
(громади), потребує вироблення нових 

© Б. Пережняк, Ю. Бальцій, 2018
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підходів до аналізу його змісту.
У теоретичних і практичних дослі-

дженнях поняття «децентралізація» 
є багатоаспектним та розглядається 
різнопланово. На семантичному рівні 
децентралізація (від латинського de – 
протиставлення, centralis – централь-
ний) трактується як знищення, осла-
блення або скасування централізації 
[5, с. 249]. Тобто це система розподілу 
функцій і повноважень між держав-
ним і місцевими рівнями управління з 
розширенням прав останніх. Роль де-
централізації управління у процесах 
становлення інституту місцевого са-
моврядування є визначальною. Адже 
децентралізація є своєрідною системою 
управління, за якої частина функцій 
центральної влади переходить до орга-
нів місцевого самоврядування [6].

Схвалена Кабінетом Міністрів Укра-
їни 1 квітня 2014 року Концепція ре-
формування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади 
в Україні (далі Концепція) викликана 
політичними процесами, що відбува-
ються в державі й суспільстві на шля-
ху євроінтеграції. Вона передбачає 
децентралізацію, створення належних 
матеріальних (майно, зокрема земля, 
що перебувають у власності територі-
альних громад), фінансових (податки 
та збори, що пов’язані з територією 
відповідної адміністративно-територі-
альної одиниці) та організаційних умов 
для забезпечення виконання органами 
місцевого самоврядування власних і де-
легованих повноважень [7].

Питання децентралізації класично 
були досліджені у працях Ж. Веделя, 
який бачив децентралізацію, насампе-
ред, у передаванні владних повнова-
жень не державним службовцям і ор-
ганам, що представляють центральну 
владу, а іншим органам, що не знахо-
дяться в ієрархічному підпорядкуванні 
останній, переважно які обрані насе-
ленням [8, с. 392].

Проте варто зазначити, що в зару-
біжній науковій правовій літературі 
наділення органів місцевого самовряду-
вання окремими державними повнова-

женнями часто розглядають як спосіб 
не децентралізації, а деконцентраці.

Якщо принципи централізації і де-
централізації регулюють питання вза-
ємовідносин центру і місць, то для 
розподілу компетенції між різними 
органами одного рівня управління в 
латиноамериканських державах, як і 
в країнах Європи, використовуються 
принципи концентрації і деконцентра-
ції. Повноваження концентруються в 
руках одного органу, коли він здійснює 
всю повноту влади, надану даній ад-
міністративно-територіальній одиниці, 
тоді як система деконцентрації перед-
бачає розподіл функцій між різними 
органами однієї ланки [9, с. 34].

Передача повноважень із центру на 
місця здійснюється шляхом децентра-
лізації, що дозволяє привести послуги, 
які надає держава, у відповідність із 
потребами і запитами населення. При 
цьому сам перехід до децентралізації – 
це свого роду «глобальний зсув влади», 
що звільняє індивіда від державної опі-
ки і дозволяє будувати демократію зни-
зу догори.

В англійсько-українському словнику 
поняття «децентралізація» визначаєть-
ся як організаційна система, що перед-
бачає надання реальних повноважень 
ухвалювати рішення тим її підрозділам, 
які географічно чи організаційно пере-
бувають поза центром влади [10, с. 27].

Посилаючись на веб-сторінку «FAQ 
on Decentralization», децентралізація 
розглядається як процес передачі влад-
них повноважень і фінансових ресурсів 
з центрального до нижчих рівнів дер-
жавного управління, таких як регіони, 
провінції, райони і муніципалітети [11].

Ж.-П. Фагует розглядає централі-
зацію як передачу центральним (наці-
ональним) урядом визначених функцій 
з усіма необхідними для їх виконання 
адміністративними, політичними і еко-
номічними атрибутами до місцевих 
(або) органів влади, які є самостійними 
одиницями і суверенними в географіч-
них межах або функціональних сферах 
діяльності, які визначені на законодав-
чому рівні [12, с. 5].
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Вельми цікава точка зору на понят-
тя «централізація» М. Кальмана, який 
зазначає, що централізація потрібна 
для більш рівномірного економічного 
зростання і перерозподілу доходів, при 
цьому органи місцевого самоврядуван-
ня повинні реалізовувати власні про-
екти, а для цього їм необхідна власна 
податкова база, можливість прозори-
ми методами захистити свою частку у 
центральних податках і певна автоно-
мія у використанні частини зібраних 
податків [13, с. 7].

Оскільки «децентралізація» є од-
ним із важливих компонентів демо-
кратичних реформ, сприяє прозорості 
в діяльності влади, то, узагальнюючи 
вищенаведені визначення, можемо 
констатувати, що традиційно уста-
лений погляд на децентралізацію як 
на процес, за якого в рамках цен-
тралізованої держави утворюються 
самостійні одиниці, що є носіями 
місцевого самоврядування, потребує 
вироблення нових підходів до аналі-
зу його змісту. Сьогодні необхідною 
умовою стабільного розвитку суспіль-
ства та ефективного функціонування 
держави є забезпечення балансу за-
гальнодержавних інтересів не лише з 
інтересами територіальних громад, а 
й кооперація та координація цих інте-
ресів на різних рівнях виконавчої вла-
ди. Досить важливо розрізняти типи 
децентралізації, оскільки вони мають 
різні специфічні характеристики, по-
літичне значення і зумовлюють досяг-
нення успіху.

На сучасному етапі державотворен-
ня існує три типи децентралізації: по-
літична, адміністративна і фіскальна, а 
також три основні форми децентраліза-
ції: деконцентрація, деволюція і деле-
гування.

Політична децентралізація – це, 
по-перше, передача владних повнова-
жень органам влади на рівень управ-
ління, який нижчий за центральний; 
по-друге, спільна розробка і реалізація 
політики шляхом залучення зацікавле-
них сторін. Політична децентралізація 
проявляється шляхом деволюції.

Прихильники політичної децентра-
лізації вважають, що рішення, які при-
йняті шляхом широкого залучення гро-
мадськості, будуть кращими і більше 
відповідатимуть різноманітним інтере-
сам суспільства, порівняно з тими рішен-
нями, які прийняті політичною владою 
на національному рівні [14, c. 147–157]. 
Під цим визначенням розуміється, що 
вибори політичних представників від 
місцевих виборчих дільниць дозволяють 
громадянам краще знати їх політичних 
діячів, і, у свою чергу, політичним ді-
ячам – вчасно реагувати на потреби і 
бажання своїх виборців.

Таким чином, політична децентра-
лізація часто потребує конституційних 
чи визначених законами реформ, роз-
витку політичних партій, посилення 
законодавства, створення місцевих по-
літичних одиниць і підтримки ініціатив 
та інтересів різних громадських груп.

Фіскальна децентралізація – це 
делегування фінансових ресурсів та 
повноважень, формування дохідної 
частини бюджету [15]. Вона передає 
місцевим органам влади, приватним 
підприємствам фінансові засоби, пов-
новаження збирати місцеві податки, а 
також право визначати видатки місце-
вих бюджетів із метою виконання ними 
децентралізованих функцій.

Що стосується адміністративної де-
централізації, то вона спрямована на 
делегування владних повноважень сто-
совно процесу розроблення і прийнят-
тя рішень, ресурсів і повноважень для 
надання державних послуг у визначе-
них сферах із центрального до нижчих 
рівнів влади, галузевих управлінь під-
відомчих центральним органам влади, 
агенцій. 

Адміністративна децентралізація сто-
сується перерозподілу владних повно-
важень, фінансових ресурсів і відпові-
дальності щодо здійснення планування, 
фінансування і управління визначених 
державних функцій від центрального 
уряду і його органів до відповідних га-
лузевих одиниць місцевих органів вла-
ди, підпорядкованим одиницям на всіх 
рівнях державного управління, напівав-
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тономним державним органам влади, 
або регіональним органам влади, або 
асоціаціям (акціонерним товариствам), 
а також регіональним чи функціональ-
ним органам влади в межах визначеної 
території [16, c. 62].

Крім того, існує два шляхи здійснен-
ня самої адміністративної децентраліза-
ції: через такі форми, як деконцентра-
ція і делегування.

Деконцентрація вважається най-
слабшою формою децентралізації і 
найчастіше застосовується в унітарних 
державах. Вона включає в себе пере-
розподіл повноважень щодо процесу 
ухвалення рішень, фінансові і управ-
лінські повноваження, а також відпо-
відальність поміж різних рівнів цен-
тральних органів виконавчої влади. За 
таких умов територіальні або галузеві 
управління знаходяться в підпорядку-
ванні тільки центральним органам вла-
ди. Управлінські завдання за умов де-
концентрації розподіляються на органи 
одного й того ж суб’єкта управління.

Делегування вважається найбільш 
довершеною моделлю децентралізації, 
оскільки передбачає передачу важливої 
частини державних повноважень до ви-
ключної компетенції місцевих органів 
самоврядування.

Місцеві органи самоврядування от-
римують, таким чином, певні права в 
деяких сферах у відповідності до чин-
ного законодавства, діють незалежно 
та мають для цього власні джерела фі-
нансування. Процес прийняття рішень 
та їх упровадження повністю належить 
до компетенції місцевих органів само-
врядування, а у випадку конфлікту між 
ними та органами центральної влади 
відповідальні суди можуть втрутитись 
лише за наявності порушень законів чи 
Конституції.

Делегування – це фактично ком-
промісна модель децентралізації, яка 
знаходиться посередині між передачею 
повноважень та силою децентралізації. 
У цьому випадку органам місцевого са-
моврядування (не мережі органів цен-
тральної влади) передаються на вико-
нання певні державні функції, в той час 

як органи центральної влади проводять 
певний контроль за виконанням задач 
та, як правило, мають виділяти кошти 
з державного бюджету для виконання 
цих завдань та передавати їх до органів 
місцевого самоврядування.

Тому одним із найважливіших пи-
тань децентралізації є питання, до якої 
межі і за якими повноваженнями може 
здійснюватись децентралізація. Для 
відповіді на це запитання ми маємо 
звернутись ще до одного дуже важ-
ливого терміна, без якого неможливо 
уявити процес децентралізації – суб-
сидіарності. Тобто головним критерієм 
раціональної децентралізації виступає 
досягнення найвищої якості обслуго-
вування громадян, а головним прин-
ципом – субсидіарність, яка визначає 
найнижчу оптимальну межу втручання 
уряду в місцеві справи.

Як слушно зазначає А. Ткачук, якщо 
ви поїдете в будь-яку державу Європей-
ського Союзу і поспілкуєтеся із профе-
сійними державними службовцями чи 
політиками, ви часто будете чути цей 
термін, оскільки принцип субсидіар-
ності пронизує всю політичну систему 
Європейського Союзу. Принцип субси-
діарності в різних країнах тлумачать 
дещо по-різному, хоча в основному такі 
тлумачення збігаються [17, с. 6].

Принцип субсидіарності (англ. 
Subsidiary – допоміжний, доповнюю-
чий) – загальний принцип, який пе-
редбачає передачу повноважень на 
прийняття рішень із центрального на 
нижчі організаційні рівні [17, с. 6].

Незважаючи на те, що принцип суб-
сидіарності знайшов своє відображен-
ня в Бюджетному кодексі, він і досі 
відсутній у чинному Законі Україні 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» [18], проте він розкривається у 
ч. 3 ст. 4 Європейської хартії місцево-
го самоврядування [19]: «Муніципаль-
ні функції, як правило, здійснюються 
переважно тими властями, які мають 
найтісніший контакт із громадянином. 
Наділяючи тією чи іншою функцією 
інший орган, необхідно враховувати 
обсяг і характер завдання, а також ви-
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моги досягнення ефективності та еко-
номії». Ця ж стаття містить ще один 
дуже важливий принцип, який пояс-
нює підходи до децентралізації влади: 
«Якщо повноваження делегуються ор-
ганам місцевого самоврядування цен-
тральним чи регіональним органом, ор-
гани місцевого самоврядування мають 
право пристосовувати свою діяльність 
до місцевих умов».

Таким чином, децентралізація по-
вноважень має відбуватись із ура-
хуванням принципу субсидіарності, 
тобто шляхом передачі повноважень 
на максимально близький до громадя-
нина рівень управління, який при цьо-
му здатний виконати ці повноваження 
ефективніше, ніж інші органи.

Що стосується деволюції, то вона є 
прикладом найбільш завершеної форми 
децентралізації та може набувати різ-
них форм, але в основі її ідеї лежить 
збільшення повноважень на користь 
саме органів місцевого самоврядуван-
ня. При цьому головною метою дево-
люції є посилення органів місцевого 
самоврядування на користь жителів 
територіальних громад, таким чином – 
сприяння процесу демократизації всьо-
го суспільства. Ця модель, без запе-
речень, є виграшною для місцевих 
автономій і передбачає наявність спро-
можного та відповідального місцевого 
самоврядування.

Незважаючи на те, що вищекласифі-
ковані види децентралізації передбача-
ють делегування повноважень, влади і 
відповідальності до нижчих рівнів орга-
нів влади, центральні органи влади все 
ж залишають за собою право впливу і 
низку владних повноважень, які регла-
ментуються під час укладання відповід-
них контрактів (договорів, угод).

Таким чином, продовження най-
більш ефективної реформи Уряду 
України – децентралізації, і зміцнення 
місцевого самоврядування сприятиме 
посиленню спроможності органів міс-
цевого самоврядування, які є важли-
вим інститутом реального народовлад-
дя та дієвим інструментом реалізації 
інтересів територіальної громади.

Ключові слова: децентралізація, 
деконцентрація, делегування, місцеве 
самоврядування, територіальна громада.

У статті розглянуто поняття 
та зміст категорії «децентраліза-
ціі» в сучасному муніципалізмі. Про-
аналізовано три типи децентралі-
зації: політична, адміністративна і 
фіскальна, а також три основні фор-
ми децентралізації: деконцентрація, 
деволюція і делегування.

В статье рассмотрено понятие 
и содержание категории «децентра-
лизация» в современном муниципа-
лизме. Проанализированы три типа 
децентрализации: политическая, 
административная и фискальная, а 
также три основные формы децен-
трализации: деконцентрация, дево-
люция и делегирование.

The article examines the concept 
and content of the category of «decen-
tralization» in modern municipalism. 
Three types of decentralization are an-
alyzed: political, administrative, and 
fiscal, as well as the three main forms 
of decentralization – deconcentration, 
devolution, and delegation.
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ПІДВИЩЕННЯ СТАНУ КІБЕРБЕЗПЕКИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ: 

ЯКІСТЬ У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Інформатизація як явище сучасності 
призвела до переходу людства в інфор-
маційне (цифрове) суспільство, в якому 
були створені інформаційно-комуніка-
ційні технології (далі ІКТ) та інфор-
маційно-комунікаційні системи (далі 
ІКС). Вони стали важливим ресурсом 
та рушійною силою культурного, соці-
ально-економічного та технологічного 
розвитку сучасної цивілізації. У резуль-
таті технологічного розвитку галузі та-
кож було створено та вдосконалено 
ефективність систем захисту критичної 
інфраструктури від внутрішніх та зов-
нішніх загроз кібернетичного характе-
ру, адже ризики кібербезпеки постійно 
зростають як у їх поширеності, так і 
руйнівному потенціалі. Сьогодні прак-
тично всі національні стратегії щодо 
забезпечення кібербезпеки пов’язані 
з використанням у процесі людської 
діяльності комп’ютерних систем і те-
лекомунікаційних мереж (до останніх 
належить і мережа Інтернет). Викори-
стання комп’ютерних технологій, осо-
бливо в сукупності з телекомунікацій-
ними мережами, породило особливий 
(вірусний) клас загроз інформаційній 
безпеці. Ситуація набуває ще більшо-
го загострення разом із поширенням 
використання мережі Інтернет. Однак 
широких масштабів проблема кібербез-
пеки набула тоді, коли можлива шкода 

від реалізації загроз у сферах, де ви-
користовувались комп’ютерні системи 
та телекомунікаційні мережі, стала 
досягати великих обсягів. Це поясню-
ється значним коефіцієнтом «корисної» 
дії цих загроз, тому що обсяг ресурсів, 
що витрачаються на реалізацію загроз, 
є набагато меншим, ніж результати, 
що отримуються. При цьому прогресу-
ючі ризики, пов’язані з кібербезпекою 
(див. [1]), стали наближатися до за-
гроз, зв’язаних із природними катакліз-
мами (див. [2]), а новою небезпекою 
для кібербезпеки стало створення в 
багатьох країнах кібервійськ, які здат-
ні суттєво впливати на інфраструктуру 
«противника». Крім того, кіберзлочини 
завдають значних фінансових збитків 
національним економікам (див. [3]). 
У цьому контексті захист інформації 
має передбачати досягнення та збере-
ження властивостей безпеки в ресур-
сах користувачів, які спрямовані на 
запобігання відповідним кіберзагрозам, 
шляхом покращення якості характе-
ристик (модернізації) ІКТ, ІКС та по-
стійного вдосконалення інформаційно-
го законодавства. 

Метою статті є дослідження впливу 
якості кібербезпеки ІКС та її залежності 
від стану вдосконалення законодавства. 

Сьогодні існує чимало праць із пи-
тань кібербезпеки (див. роботи та-

© М. Василенко, 2018
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ких авторів, як Є. Бабич, О. Баранов, 
І. Валюшко, С. Гнатюк, М. Гуцалюк, 
І. Діордіца, Д. Дубов, В. Думанська, 
К. Ісмайлов, Ю. Нізовцев, Ю. Олій-
ник, І. Сопілко, О. Шаховал, В. Ше-
ломенцев, А. Шинкаренко). Однак, не 
дивлячись на чималу кількість робіт 
із кібербезпеки, праць, що досліджу-
ють зв’язок якості кібербезпеки ІКС 
та законодавства, практично не існує. 
Із позицій права важливим для визна-
чення обсягу юрисдикції поняття «кі-
бербезпека» і впливу на нього якості 
є знання об’єкта можливих загроз, а 
також видів і типів можливого збитку. 
Ці знання мають високу практичну цін-
ність, оскільки саме від них залежить 
зміст стратегій кібербезпеки, охоплен-
ня об’єктів, які підпадають під заходи 
щодо забезпечення кібербезпеки, рі-
вень і перелік інституцій та органів, 
склад і обсяги ресурсів, які повинні 
бути при цьому задіяні. Кібербезпека 
визначається як стратегічна проблема 
державного рівня [4, c. 27] і охоплює 
різноманітні контексти її проявів. Іс-
нуючі види діяльності, де задіяна кі-
бербезпека (за охопленням), не дозво-
ляють розглядати її як єдину науку з 
професійного сприйняття, а спрогно-
зувати потрібне поєднання з упевне-
ністю знань і навичок в цій галузі в 
теперішній час практично неможливо. 
Скоріше можна говорити про соціотех-
нічні та техніко-юридичні сторони пи-
тання, які породжують нову проблему, 
зумовлену саме якістю і пов’язану як 
із законодавством, так і з якістю тех-
нічних послуг. Очевидно, що процеси 
управління нерозривно пов’язані з ін-
формаційними процесами як у процесі 
підготовки управлінських рішень, так 
і безпосередньо у процесі управління. 
Сучасні системи управління, особливо 
великими територіально-розподіленими 
соціотехнічними системами (системи 
управління енергетичною інфраструк-
турою, повітряним і залізничним рухом, 
банківськими та фінансовими система-
ми, великими промислово-виробничи-
ми комплексами тощо), неможливо уя-
вити без використання комп’ютерних 

систем і телекомунікаційних мереж. Не 
викликає сумнівів, що якість законо-
давства представляє собою внутрішню 
сукупність соціальних та юридичних 
властивостей, притаманних його фор-
мі та змісту, що зумовлюють здатність 
законодавства задовольняти конкретні 
потреби суспільства. Технічна якість 
і її характеристики можуть трактува-
ти по-різному, розглядаючи її як набір 
властивостей виробу (послуги), що ха-
рактеризують його здатність задоволь-
нити встановлені або передбачувані 
потреби замовника. У нашому випадку 
йдеться про необхідність досягнення 
високої якості кібербезпеки як необхід-
ної умови розвитку інформаційного су-
спільства. Мова може йти про фунда-
ментальні системні загрози, пов’язані з 
порушенням власне обігу інформації на 
будь-якому з його етапів – створення, 
поширення, використання, зберігання 
й знищенні інформації, так і про загро-
зи, пов’язані з недостовірністю, несвоє-
часністю і неповнотою інформації. Крім 
того, до таких загроз слушно віднести 
загрози, пов’язані з несанкціонованим 
використанням та поширенням інфор-
мації, порушенням її цілісності та кон-
фіденційності. Проблема кібербезпеки 
має відношення до обігу інформації, 
зокрема до забезпечення суб’єктів ін-
формаційних відносин достовірною, 
своєчасною та повною інформацією, а 
також до недопущення несанкціонова-
ного використання і поширення інфор-
мації, порушення її цілісності та конфі-
денційності.

Проблеми закладені в самому інфор-
маційному суспільстві через широке 
використання в останні роки комп’ю-
терних систем і телекомунікаційних 
мереж для створення та розповсю-
дження інформації, коли була істотно 
підвищена ефективність інформаційно-
го впливу. Однак поряд із позитивом 
комп’ютерні системи та телекомуніка-
ційні мережі також дозволили істотно 
підвищити ефективність негативного 
інформаційного впливу. Значна части-
на з них пов’язана з використанням 
інтернет-технологій. Тому протидія 
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негативному інформаційному впливу 
здійснюється на технологічному рівні, 
тобто протидія може бути віднесена до 
заходів із кібербезпеки. Логічним для 
цієї ситуації буде те, що з кібербезпе-
кою пов’язана проблема нейтралізації 
негативних інформаційних впливів на 
технологічному рівні, а це, у свою чер-
гу, пов’язане з проблемою підвищення 
якості кібербезпеки.

Відзначимо, що категорія «якість» 
представляє собою безпосередню ви-
значеність предмету. завдяки якій він 
є саме цим, а не іншим предметом 
[5, c. 200]. Вважають, що внутрішня 
визначеність предмета становить ту 
специфіку, що відрізняє його від усіх ін-
ших; а саме ступінь вартості, цінності, 
придатності чого-небудь для його вико-
ристання за призначенням [6, с. 1423]. 
Крім того, сьогодні загальновідомо, що 
якість будь-якої продукції (відповідних 
систем) представляє собою сукупність 
властивостей продукції, яка зумовлює 
її придатність задовольнити певні по-
треби відповідно до призначення, а 
показники безпеки характеризують 
особливості кіберсистеми, що забез-
печують безпеку людини (персоналу) 
під час експлуатації або її споживання, 
монтажу, обслуговування, ремонту і т. 
д. Отже, якість у контексті вдоскона-
лення інформаційного законодавства 
виражає специфіку, оригінальність та 
неповторність не тільки ІКТ, ІКС, а й 
кіберсистеми в цілому. Із зазначеного 
випливає, що порушення функціону-
вання комп’ютерних систем і телеко-
мунікаційних мереж може призвести 
до погіршення або навіть припинення 
роботи соціальних і соціотехнічних 
систем, елементами яких вони є, а 
комп’ютерні системи та телекомуні-
каційні мережі зобов’язані належним 
чином проектуватися, будуватися, зда-
ватися в експлуатацію, експлуатувати-
ся, супроводжуватися проектантами і 
виробниками тощо. Недоліки в норма-
тивно-правовому та нормативно-техніч-
ному забезпеченні цих процесів, про-
рахунки в їх організації та реалізації, 
які можуть призвести до порушення 

функціонування комп’ютерних систем 
і телекомунікаційних мереж у процесі 
їх експлуатації, становлять суттєву за-
грозу кібербезпеці. Ефективність кібер-
безпеки проявляється в спроможності 
протидіяти різного роду кібератакам. 
Не викликає сумнівів той факт, що 
сигнал, входячи в систему, може змі-
нювати її характеристики як усередині 
системи, так і на її виході, він може 
вносити в саму ІКС вірус і виносити з 
неї несанкціоновану, але відому йому 
інформацію. Процес кібератаки на від-
бувається тоді, коли хакер, створивши 
комп’ютерний «вірус», направляє його 
в ІКС, де він реалізується у вигляді від-
повідного електричного або іншого сиг-
налу як усередині системи, так і на її 
виході. У зв’язку із цим можна говори-
ти про спосіб запобігання (профілакти-
ки) кібератак, розміщуючи на вході і на 
виході системи відповідні фільтри. Хто 
зможе це реалізувати більш технічно 
грамотно, той має перемогу в проти-
стоянні ідей і технологій, стимулюючи 
їх упровадження у практику. Схема-
тично, за уявленнями автора, це може 
виглядати так (рис. 1). 

Як бачимо з ілюстрації, ідея реаліза-
ції способу проявляється у пропозиції 
поставити два (або більше) фільтри в 
ІКС: один ставиться на вході, другий – 
на виході. При цьому в обох фільтрах 
може бути кілька рівнів захисту, на-
приклад, як у нашому випадку, існує 
чотири рівні захисту. У разі кібера-
таки на таку технічно модернізовану 
ІКС комп’ютерний вірус затримується 
або знищується фільтром у самій ІКС. 
Якщо він все ж таки маскується і по-
трапляє всередину ІКС, модернізована 
всередині система має його розпізнати 
і відправити в карантин. У крайньому 
випадку фільтри на виході мають не 
дозволити вірусу винести несанкціо-
новану інформацію з ІКС, захищаючи 
її в цілому. При цьому кібербезпека ні 
в якому разі не залишається річчю в 
собі, замкненою тільки на комп’ютер-
них системах та телекомунікаційних 
мережах. Із системних позицій заходи 
щодо забезпечення кібербезпеки на-
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самперед спрямовані на збереження 
якості функціонування соціальних і 
соціотехнічних систем, до складу яких 
входять відповідні комп’ютерні систе-
ми та телекомунікаційні мережі. Таким 
чином, законодавство має сприяти під-
вищенню якості конкретних ІКС, що 
використовуються. У той же час серед 
інформаційно-комп’ютерних технологій 
можливо виділити певну їх частину під 
умовною назвою «емерджентні техно-
логії», які проявляються в багатьох га-
лузях науки і техніки. Під «емерджент-
ною технологією» в контексті розгляду 
питань правового регулювання якості 
відповідних суспільних відносин пропо-
нується розуміти таку технологію, що є 
радикально новою, швидкозростаючою, 
узгодженою з існуючими технологіями, 
яка при цьому здійснює значний вплив 
на суспільне життя в різноманітних 
сферах, які неможливо передбачити на-
перед. Досить значна кількість техноло-
гій, що застосовуються в інформаційній 
сфері, зумовлює виникнення і розвиток 
таких «емерджентних технологій» та їх 
стрибкоподібний і глобальний вплив. 
Для емерджентних технологій, що за-
стосовуються в інформаційній сфері і 
діють у кіберпросторі, характерні тіс-
ний взаємозв’язок та взаємний вплив. 
При цьому загрози, що існують у кі-
берпросторі за весь час його існування, 
модифікуються та інтенсифікуються 

за умови використання емерджентних 
технологій, такі технології мають по-
тенціал їх збільшення.

Зазначимо, що в питанні правово-
го регулювання як реалізації функцій 
держави, зокрема щодо забезпечення 
кібербезпеки та її якості, слід виходи-
ти насамперед із загальної безпеки су-
спільства, особливо це стосується пра-
вових норм, що забороняють певні дії, 
зокрема, стосовно заздалегідь деструк-
тивних (руйнівних) технологій. Основ-
на проблема полягає в неочевидності 
деструктивності та можливих помилок 
в оцінці суті технологій, тому пошук 
можливих шляхів вирішення зазначе-
ної низки проблем є перспективним 
для подальших досліджень у галузі пра-
вової науки. Окрім цього, регулювання 
державою відносин стосовно викори-
стання емерджентних технологій має 
обмежуватися реалізацією економічної 
функції держави, яка полягає в забез-
печенні економічної багатоманітності. 
Мова повинна йти про заохочення віль-
ного ринку і державний вплив на не-
допущення зловживання монопольним 
станом та обмеження економічної кон-
куренції. Водночас надання різноманіт-
них пріоритетів та преференцій повин-
но бути обґрунтованим і випливати з 
реально існуючої необхідності.

Автор (М.В.) вважає, що якість ін-
формаційного законодавства суттєво 
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Умовні позначення: 
ІКС – інформаційно-
комунікаційна система 
1 – фільтр входу  
2 – фільтр виходу  

- кібератака 

Уточнення: 
У кожному фільтрі є 
кілька рівнів захисту 

Рис. 1. Кібератака на технічно модернізовану ІКС
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залежить від законодавчої техніки. На 
жаль, протягом майже чверті століття 
на це мало звертали увагу, а чинне ін-
формаційне законодавство практично 
не регулювало питання вдосконалення 
якості кібербезпеки, створивши преце-
денти до виникнення в різних галузях 
діяльності суттєвих небезпечних си-
туацій, пов’язаних із кіберзагрозами. 
Вважають, що для подолання таких 
загроз удосконалення інформаційного 
законодавства може вестись на двох 
принципово різних рівнях: або шляхом 
переважання підзаконних нормативних 
актів над законами в конкретній сфе-
рі правового регулювання громадських 
відносин, що є важливим, але водночас 
негативним щодо реалізації регулятив-
ного потенціалу права проявом, або у 
процесі законодавчої нормотворчості з 
адаптації національного законодавства 
до вимог ЄС [7, c. 72]. Однак із по-
зицій права це ті заходи, що реально 
можна реалізувати, але їх не можна 
вважати достатніми, хоча деякі заходи 
в даному напрямі відбулися. Так, Ука-
зом Президента України від 15 берез-
ня 2016 року № 96/2016 затверджена 
Стратегія кібербезпеки України [8], яка 
стала підґрунтям для розбудови націо-
нальної системи кібербезпеки, а Ука-
зом Президента України Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 грудня 2016 року «Про 
Доктрину інформаційної безпеки Укра-
їни» [9] було затверджено Доктрину ін-
формаційної безпеки, яка визначає на-
прями і пріоритети державної політики 
в інформаційній сфері. Наприклад, до 
прийняття Закону України «Про основ-
ні засади забезпечення кібербезпеки 
України» (05.10.2017 р.) (чинний від 
09.05.2018 р.) [10] в інформаційному 
законодавстві було відсутнє визначен-
ня не тільки поняття «кібернетична 
безпека (кібербезпека)», а й таких по-
нять, як «кібернетичний простір (кі-
берпростір)», «кібернетична загроза 
(кіберзагроза)», «кібернетична атака 
(кібератака)», «кібернетичний захист 
(кіберзахист)», «кіберзлочинність» 
тощо. Зазначений Закон створює заса-

ди національної системи кібербезпеки 
як сукупності політичних, соціальних, 
економічних та інформаційних відно-
син разом із організаційно-адміністра-
тивними та техніко-технологічними 
заходами державного і приватного 
секторів та громадянського суспіль-
ства. Ним визначено правові та орга-
нізаційні основи забезпечення захисту 
життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства та держави, 
національних інтересів України в кі-
берпросторі, повноваження і обов’яз-
ки державних органів, підприємств, 
установ, організацій, осіб та громадян, 
основних засад координації їх діяльно-
сті, а також базових термінів у сфері 
кібербезпеки. Отже, згідно із задекла-
рованими у преамбулі положеннями 
законом фактично встановлюються 
можливість та засади регулювання за 
допомогою норм вітчизняного права в 
кіберпросторі з метою забезпечення 
захисту життєво важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства та 
держави, а також національних інтере-
сів України. Так, аналіз приписів, що 
містяться в пунктах 1 та 4 частини 
1 статті 2 Закону, дозволяє зробити 
висновок про їх тотожність у багатьох 
аспектах. Узагальнюючи зазначене, 
можливо зробити висновок, що дія 
Закону не розповсюджуватиметься на 
внутрішні (локальні) комп’ютерні мере-
жі, що не взаємодіють, не підключені 
до глобальних комп’ютерних мереж. 
Обмеження щодо інформації, яка ста-
новить державну таємницю, діятимуть 
відповідно до приписів актів спеціаль-
ного законодавства в цій сфері. Вод-
ночас відносини, що складаються під 
час використання соціальних мереж, 
а також «приватних» інформаційних 
електронних ресурсів (однак, судячи 
з усього, мова йде про недержавні ре-
сурси), не регламентуються Законом 
«Про основні засади забезпечення кі-
бербезпеки в Україні» за певних умов: 
відсутності інформації, необхідність за-
хисту якої встановлено законом. Про-
те, не дивлячись на значне покращення 
рівня інформаційного законодавства, 
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простежується значне «відставання» 
від світової практики законодавчого 
регулювання кібербезбезпеки, зокрема 
від ЄС, до законодавства якого Украї-
на адаптує свою законодавству базу у 
відомих галузях господарства. Заува-
жимо, що (на кінець весни 2018 р.) на 
офіційному сайті європейського права 
(http://eur-lex.europa.eu/) із цього 
питання було розміщено більш ніж 
чотири сотні юридичних документів, 
із яких більше тридцяти було видано 
вже в 2018 році. Відставання Украї-
ни в цьому зрозуміле: воно пов’язане 
із часовим відставанням, відомими 
подіями та недержавним мисленням 
осіб, які за це відповідали. В ЄС ще у 
2004 році (розуміння важливості про-
блеми кібербезпеки певно було) ство-
рено Європейське агентство з мереже-
вої та інформаційної безпеки (ENISA). 
У подальшому це Агентство (2012 р.) 
оприлюднило огляд «Національні стра-
тегії кібербезпеки. Практичний посіб-
ник з розвитку та виконання» [11], в 
якому було визначено термін «кібер-
безпека» і констатовано факт, що в на-
ціональних стратегіях країн-членів не 
існує загальноприйнятого та однознач-
ного визначення кібербезпеки. Однак 
у цьому огляді мова про якість ніяким 
чином не йшлася. Відомий правовий 
«цифровий розрив» між Україною та 
ЄС продовжує збільшуватися як кіль-
кісно, так, у першу чергу, і якісно. 
При цьому в Україні відбувається ще 
більша за ЄС фрагментарність у фор-
муванні правової основи національної 
кібербезпеки: більша частина норма-
тивно-правових актів регулювання у 
сфері безпеки та інформаційних техно-
логій навіть і не згадують цю пробле-
му щодо кібербезпеки, не кажучи вже 
про її якість (див. нещодавно схвалену 
урядова Концепція розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 
2018–2020 роки [12]).

Отже, в Україні почалося формуван-
ня національної політики кібербезпеки, 
яка включає сукупність національ-
них та міжнародних актів, насампе-
ред: Конвенцію про кіберзлочинність, 

ратифіковану Законом України від 
07.09.2005 р. № 2824-1V; Стратегію 
кібербезпеки України; Закон України 
«Про основні засади забезпечення кі-
бербезпеки України»; Рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України 
від 29.12.2016 р. «Про загрози кібер-
безпеці держави та невідкладні заходи 
з їх нейтралізації»; Порядок формуван-
ня переліку інформаційно-телекому-
нікаційних систем об’єктів критичної 
інфраструктури держави, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.08.2016 р. № 563 тощо. 
Однак сформована національна політи-
ка кібербезпеки має певні суттєві роз-
біжності за спрямуванням та змістом з 
європейською політикою, в тому числі 
з оновленою в 2013 р. версією Страте-
гії кібербезпеки ЄС [13].

Таким чином, підвищення якості кі-
бербезпеки повинне носити системний 
характер, виходячи із сучасних ризиків 
та викликів у кіберпросторі, а інститу-
ційне середовище забезпечення кібер-
безпеки – постійно вдосконалюватися. 
Ефективність заходів у цій сфері по-
винна досягатися завдяки здійсненню 
оперативної оцінки загроз організо-
ваної кіберзлочинності, що дозволить 
визначати сучасні загрози та ризики 
в кіберпросторі, а також їх завчасно 
ліквідовувати, і хоча ІКС існує в ме-
жах правового поля (інформаційного 
законодавства), проте першоосновою 
протидії кібератакам є технічна сторо-
на питання. Рівні технічного захисту 
(фільтри) законодавчо не завжди вста-
новлюються шляхом введення спеці-
альних (національних та міжнародних) 
стандартів, проте в цілому простежу-
ється взаємодія ІКС та інформаційного 
законодавства. 

Ключові слова: кібербезпека, ін-
формаційно-комунікаційні системи, 
якість, фільтри, ступені захисту, інфор-
маційне законодавство.

Стаття досліджує вплив якості 
кібербезпеки на інформаційно-кому-
нікаційні системи та її залежність 
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від стану вдосконалення інформа-
ційного законодавства. Доведено, що 
якість інформаційно-комунікаційних 
технологій технічно мало залежить 
від чинного законодавства. У цьому 
сенсі підвищення стану кібербез-
пеки інформаційно-комунікаційних 
систем можливе за умови наявно-
сті відповідних фільтрів із різними 
ступенями захисту. Рівні технічно-
го захисту (фільтри) законодавчо 
не завжди встановлюються шляхом 
введення спеціальних (національних 
та міжнародних) стандартів, про-
те в цілому простежується прогре-
суюча взаємодія ІКС та інформацій-
ного законодавства.

Статья исследует влияние каче-
ства кибербезопасности на инфор-
мационно-коммуникационные систе-
мы и ее зависимость от состояния 
совершенствования информационно-
го законодательства. Доказано, что 
качество информационно-комму-
никационных технологий техниче-
ски мало зависит от действующего 
законодательства. В этом смысле 
повышение состояния кибербезопас-
ности информационно-коммуникаци-
онных систем возможно при наличии 
соответствующих фильтров с раз-
личными степенями защиты. Уровни 
технической защиты (фильтры) за-
конодательно не всегда устанавли-
ваются путем введения специальных 
(национальных и международных) 
стандартов, однако в целом просле-
живается прогрессирующее взаимо-
действие ИКС и информационного 
законодательства.

The article investigates the impact 
of the quality of cyber security on in-
formation and communication systems 
and its dependence on the state of im-
proving information legislation. It has 
been proven that the quality of informa-
tion and communication technologies is 
technically little dependent on current 
legislation. In this sense, enhancing 
the cybersecurity status of information 
and communication systems is possible 

with the presence of appropriate fil-
ters with different degrees of protec-
tion. However, the levels of technical 
protection (filters) are not always le-
gally established by the introduction of 
special (national and international) 
standards, whereas, in general, there 
is a progressive interaction of ICS and 
information legislation.
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МІСЦЕ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ У СТРУКТУРІ 
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

Як у юридичній, так і економічній 
літературі часто використовуються по-
няття, які займають особливе місце в 
ряді правових цінностей. Саме до та-
ких понять і належить поняття фінан-
сової системи. Як правило, фінансова 
система розвинених країн включає такі 
ланки фінансових відносин: бюджетну 
систему; спеціальні державні позабю-
джетні фонди; державний кредит; фі-
нанси підприємств різних форм власно-
сті; фінансовий ринок. 

Уперше український законодавець 
почав писати про фінансову систему в 
Законі про економічну самостійність, 
в якому на основі Декларації про дер-
жавний суверенітет України визна-
чався зміст, мета і основні принципи 
економічної самостійності України як 
суверенної держави, механізм госпо-
дарювання, регулювання економіки і 
соціальної сфери, організації фінансо-
во-бюджетної, кредитної та грошової 
системи Української РСР. Таким чи-
ном, уперше законом встановлювалося, 
що українська держава має власну фі-
нансову систему. Пізніше Законом про 
бюджетну систему України було зазна-
чено, що бюджет є складовою части-
ною фінансової системи України, однак 
при цьому жодний нормативний акт не 
розкривав поняття фінансової системи. 

Фінансова система складається з 
окремих ланок. Відмітимо, що таке роз-
межування фінансової системи зумов-
лене відмінностями в завданнях кожної 
ланки, а також у методах формування 
і використання централізованих та де-
централізованих фондів грошових ко-
штів. Загальнодержавні централізовані 

фонди грошових ресурсів створюються 
шляхом перерозподілу частини ВВП.

Важлива роль, яку виконує держа-
ва у сфері економічного і соціального 
розвитку, призводить до необхідно-
сті централізації в її розпорядженні 
значної частини фінансових ресурсів. 
Формами їх використання є бюджет-
ні і позабюджетні фонди, за рахунок 
яких забезпечуються потреби держави 
у вирішенні економічних, політичних і 
соціальних завдань. Децентралізовані 
фонди грошових коштів утворюються з 
грошових доходів і накопичень самих 
підприємств.

Незважаючи на розмежування сфер 
діяльності, застосування особливих 
способів та форм утворення і викори-
стання грошових фондів у кожній окре-
мій ланці, фінансова система є єдиною, 
тому що базується на єдиному джерелі 
ресурсів усіх ланок даної системи.

Взаємозв’язок і взаємозалежність 
складових ланок фінансової системи 
зумовлені єдиною сутністю фінансів. 
Через фінансову систему держава впли-
ває на формування централізованих і 
децентралізованих грошових фондів, 
фондів накопичення і споживання, ви-
користовуючи для цього податки, ви-
трати державного бюджету, державний 
кредит. Тож саме бюджетна система 
займає особливе місце у структурі фі-
нансової системи держави. І тут потріб-
но зауважити, що Державний бюджет 
виступає головною ланкою фінансової 
системи. Він являє собою форму утво-
рення і використання централізованого 
фонду грошових коштів для забезпечен-
ня функцій органів державної влади.

© П. Латковський, 2018
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Державний бюджет є основним фі-
нансовим планом країни, що затвер-
джується Верховною Радою у формі 
закону. Через держбюджет держава 
концентрує в себе значну частку наці-
онального доходу для фінансування на-
родного господарства, соціально-куль-
турних заходів, зміцнення оборони 
країни і утримання органів державної 
влади та управління. За допомогою 
бюджету відбувається перерозподіл на-
ціонального доходу, що створює мож-
ливість маневрувати коштами і ціле-
спрямовано впливати на темпи і рівень 
розвитку суспільного виробництва. Це 
дозволяє здійснювати єдину економіч-
ну і фінансову політику на всій тери-
торії країни.

В умовах переходу на ринкові відно-
сини державний бюджет зберігає свою 
важливу роль. Змінюються лише мето-
ди його впливу на суспільне виробни-
цтво шляхом створення іншого режиму 
витрачання бюджетних коштів. У су-
часних умовах розвиток суспільного 
виробництва забезпечується не мето-
дами бюджетного фінансування та до-
тування, а за допомогою економічних 
методів, використання яких дозволяє 
перейти до фінансового регулювання 
економіки.

Відповідно до статті 23 Бюджетного 
Кодексу України в межах загального 
обсягу бюджетних призначень за бю-
джетною програмою окремо за загаль-
ним та спеціальним фондами бюджету 
Міністерство фінансів України (місце-
вий фінансовий орган) за обґрунтова-
ним поданням головного розпорядника 
бюджетних коштів здійснює перерозпо-
діл бюджетних асигнувань, затвердже-
них у розписі бюджету та кошторисі, в 
розрізі економічної класифікації видат-
ків бюджету, а також у розрізі класи-
фікації кредитування бюджету – щодо 
надання кредитів із бюджету. У межах 
загального обсягу бюджетних призна-
чень головного розпорядника бюджет-
них коштів перерозподіл видатків бю-
джету і надання кредитів із бюджету за 
бюджетними програмами, включаючи 
резервний фонд бюджету, додаткові до-

тації та субвенції, а також збільшення 
видатків розвитку за рахунок зменшен-
ня інших видатків (окремо за загаль-
ним та спеціальним фондами бюджету) 
здійснюються за рішенням Кабінету 
Міністрів України, погодженим із Комі-
тетом Верховної Ради України з питань 
бюджету, в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України [1]. 

Згідно з п. 5 статті 2 Бюджетного Ко-
дексу України бюджетна система Укра-
їни – це сукупність державного бюдже-
ту та місцевих бюджетів, побудована 
з урахуванням економічних відносин, 
державного і адміністративно-територі-
альних устроїв і врегульована нормами 
права. Таке визначення бюджетної сис-
теми в цілому відповідає сформованому 
у вітчизняній економічній та юридич-
ній науці поняттю бюджетної систе-
ми як сукупності всіх видів бюджетів 
країни. Структура бюджетної системи 
має формально-організаційну складову 
частину (державний і місцеві бюджети, 
побудовані з урахуванням державного і 
адміністративно-територіальних устро-
їв та врегульовані нормами права) та 
економічну складову частину (діюча 
система міжбюджетних правовідносин, 
інструмент для забезпечення фінансо-
вих потреб держави та матеріального 
добробуту населення) [2, с. 15]. 

Організація та принципи побудо-
ви бюджетної системи, її структура, 
взаємозв’язок між окремими ланка-
ми становлять поняття «бюджетний 
устрій». На жаль, ця важлива катего-
рія фінансового права залишилася не-
визначеною у чинній редакції Бюджет-
ного кодексу. Сьогодні простежується 
неврегульованість на законодавчому 
рівні понять «бюджетна система» і 
«бюджетний устрій». Визначення бю-
джетного устрою містилося в Законі 
України «Про бюджетну систему Укра-
їни», який втратив чинність у зв’язку 
з прийняттям Бюджетного Кодексу. 
У статті 3 цього Закону бюджетний 
устрій визначався як організація і 
принципи побудови бюджетної сис-
теми, її структури, взаємозв’язок між 
окремими ланками бюджетної системи. 
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Бюджетний устрій України визначаєть-
ся з урахуванням державного устрою 
і адміністративно-територіального поді-
лу України. 

Відмітимо, що однією з найважливі-
ших характеристик бюджетного устрою 
держави є структура його бюджетної 
системи, побудова якої залежить, у 
першу чергу, від форми державного 
устрою країни. Під формою державного 
устрою розуміється територіально-полі-
тична організація держави, включаючи 
політико-правовий статус його складо-
вих частин і принципи взаємовідносин 
між собою центральних і регіональних 
державних органів.

В унітарних державах є два рівні бю-
джетної системи: державний бюджет і 
місцеві бюджети. Бюджетна система 
федеративної держави складається із 
трьох рівнів: державного (федерально-
го) бюджету, бюджетів суб’єктів феде-
рації і місцевих бюджетів. Два перших 
рівня бюджетної системи федератив-
ної держави відносяться до державних 
фінансів. Конституція РФ, наприклад, 
визначає самостійність органів міс-
цевого самоврядування, яка забезпе-
чується за рахунок власних джерел 
доходів, і не включає їх до складу дер-
жавних фінансів.

Разом із тим, наприклад, бюджетна 
система США включає федеральний 
бюджет, бюджети 50 штатів і місцеві 
бюджети (графств, муніципалітетів, та-
уншипов). У США не існує єдиної сис-
теми місцевих органів влади, оскільки 
кожен штат має право вирішувати це 
питання на свій розсуд відповідно до 
встановленої ним же адміністратив-
но-територіальною системою. Графства 
є основними адміністративно-терито-
ріальними одиницями, на які діляться 
штати, причому у країні налічується 
понад три тисячі графств, але розмір їх 
територій і чисельність населення різ-
ні. Особливістю американської системи 
місцевого самоврядування є тауни і та-
уншипи, тобто самоврядні громади, що 
входять у графство [3, с. 395–397]. 

У Канаді бюджетна система скла-
дається з федерального бюджету, бю-

джетів 10 провінцій, а також місцевих 
бюджетів (громад, областей, графств).

Можливе існування конфедератив-
ної (союзної) держави, що представляє 
собою утворений на постійній основі 
союз суверенних держав, націлений, як 
правило, на досягнення політичних або 
військових цілей. Зазвичай держави, 
що входять до складу конфедерації, ма-
ють власні бюджетні системи. У той же 
час може створюватися і бюджет кон-
федерації, що формується із внесків, 
що входять у конфедерацію держав.

Рівні бюджетної системи залежать 
від наявності в країні різних рівнів дер-
жавного і муніципального управління; 
рівень бюджетної системи відповідає 
рівню управління. Верхній рівень бю-
джетної системи в унітарних державах 
представлений завжди одним бюдже-
том – бюджетом центрального уряду, 
якщо це федеративна держава – феде-
ральним бюджетом та бюджетами дер-
жаних позабюджетних фондів. Другий 
рівень бюджетної системи, як і третій, 
представлений різними видами бюдже-
тів залежно від специфіки тих дер-
жавних і муніципальних утворень, які 
зумовлюють відмінності в державному 
устрої конкретних країн.

Таким чином, вид бюджету завж-
ди пов’язаний із конкретним органом 
влади, основною фінансовою базою 
діяльності якого він є. У державах з 
федеративним устроєм бюджети се-
редньої ланки бюджетної системи мо-
жуть співвідноситися з федеральним 
бюджетом по-різному: або відповідно 
до принципу рівності бюджетів суб’єк-
тів федерації у взаємовідносинах із фе-
деральним бюджетом (симетрична фе-
дерація із симетричними бюджетними 
правами суб’єктів федерації); або, на-
впаки, взаємовідносини суб’єктів фе-
дерації з федеральним центром харак-
теризуються нерівністю (асиметрична 
модель бюджетної системи федератив-
ної держави). 

Істотні відмінності в організації та 
характері функціонування бюджетних 
систем існують у державах із лібе-
рально-демократичною і адміністратив-
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но-командною системами управління. 
У перших найважливішим принципом 
побудови бюджетної системи є само-
стійність кожного бюджету, зумовлена 
широкими демократичними правами 
кожного органу влади; в державах з 
адміністративно-командною системою 
управління бюджетна система будуєть-
ся за принципом єдності, коли кожен 
бюджет виступає як частина єдиного 
державного бюджету країни, а тому 
не може бути самостійним, і принци-
пом централізму, що означає не лише 
високу міру централізації бюджетних 
коштів на верхньому рівні бюджетної 
системи, але й майже безмежні можли-
вості перерозподілу коштів між ланка-
ми бюджетної системи і видами бюдже-
тів на основі централізованих рішень, 
що приймаються. Саме такою була 
бюджетна система до проголошення 
незалежності української держави, 
що базувалася на принципах єдності і 
централізму. У демократичних держа-
вах, що характеризуються ринковими 
методами господарювання, бюджетні 
системи можуть розрізнятися мірою 
самостійності кожного бюджету, що 
входять у бюджетну систему країни. 

Залежно від цього розрізняють бю-
джетні системи американського і євро-
пейського типу, є також японська мо-
дель, що істотно відрізняється від них. 
Інші моделі, а це австралійська, серед-
земноморська, китайська, арабська та 
інші, поєднують ознаки названих.

У перших самостійність кожного 
бюджету доведена до її логічного завер-
шення так, що бюджети всередині сис-
теми американського типу є не лише 
самостійними, але й автономними; тут 
принцип «один податок – один бюджет» 
реалізується повністю. У бюджетних 
системах європейського типу самостій-
ність кожного бюджету органічно по-
єднується з можливістю отримання ор-
ганами влади другого і третього рівнів 
стабільної фінансової допомоги з інших 
бюджетів за наявності різких коли-
вань у рівні соціальної забезпеченості 
громадян на території країни. У таких 
бюджетних системах (наприклад, у 

ФРН) використовують методи бюджет-
ного вирівнювання соціальної забезпе-
ченості громадян різних територій, що 
зумовлено соціально-орієнтованою мо-
деллю економіки. Бюджетна система 
країни подібно до розширеного бюдже-
ту може бути представлена в розшире-
ному варіанті – тоді в неї входить не 
лише сукупність бюджетів усіх рівнів, 
але і зведення позабюджетних фондів. 
Поняття розширеної бюджетної систе-
ми використовується у практиці міжна-
родних співставлень, коли разом із чи-
сто бюджетними показниками важливо 
врахувати кількісні параметри позабю-
джетних фондів (такий напрямок влас-
тивий для консолідованого бюджету, 
який є зведенням бюджетів усіх рівнів 
на відповідній території) [4, с. 27–29]. 

Проф. О. Солдатенко, досліджую-
чи актуальні питання вдосконалення 
бюджетного законодавства, зазначає, 
що аналіз бюджетного законодавства 
свідчить про те, що Україна пройшла 
довгий і складний шлях його рефор-
мування. Беручи до уваги те, що бю-
джетний процес і досі залишається 
найполітизованішою консервативною 
бюрократичної процедурою, вчена 
вказує на потребу в подальшому його 
вдосконаленні, аргументуючи це тим, 
що, по-перше, вітчизняне бюджетне за-
конодавство побудоване на принципах 
колишньої радянської держави, яке не 
відповідає вимогам сучасності та Євро-
пейським стандартам; по-друге, воно 
характеризується неузгодженістю нор-
мативно-правової бази, регулюванням 
важливих бюджетних питань підзакон-
ними актами, що ставить під сумнів 
верховенство права. Погоджуючись із 
вченою, зазначимо, що наведені вище 
аргументи висувають на перший план 
такі першочергові завдання у сфері 
вдосконалення бюджетного законодав-
ства України, як уніфікація понятій-
ного апарату та забезпечення чіткого 
розподілу повноважень між органами 
влади у сфері організації та контролю 
бюджетного процесу в Україні. Адже 
комплексне реформування бюджетного 
законодавства забезпечить можливість 
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швидкої економічної інтеграції України 
до ЄС [5, с. 37–42]. 

Тож бюджетне законодавство за-
ймає важливе місце у структурі фі-
нансового законодавства, так само як 
і бюджетна система займає важливе 
місце у структурі фінансової системи 
країни. Бюджетна система є головною 
ланкою відображення економічних від-
носин у процесі впливу держави на 
реальний сектор економіки. Бюджет 
слугує не тільки засобом державного 
регулювання, він також може вплива-
ти на зростання економіки та соціаль-
ної сфери, прискорення темпів науко-
во-технічного прогресу, вдосконалення 
матеріально-технічної бази суспільного 
виробництва. Бюджет завжди був і 
залишається важливим інструментом 
впливу на розвиток економіки і соці-
альної сфери. Саме в бюджеті переплі-
тається великий спектр різноманітних 
інтересів та суперечностей, які висту-
пають небезпечною зброєю в руках ор-
ганів державної влади. У зв’язку з тим, 
що кризові процеси у фінансовій систе-
мі української економіки остаточно ще 
не подолано, стримуються можливості 
виходу економіки на необхідний рівень 
сталого зростання. Першочерговим 
завданням має стати підвищення ефек-
тивності витрачання бюджетних коштів 
та здійснення фінансового контролю за 
такими процесами. 

Будь-яка держава покликана забез-
печувати проведення єдиної фінансової, 
кредитної та грошової політики, стій-
кість своєї грошової одиниці, ефектив-
не і економне використання державних 
фінансових ресурсів. Це передбачає 
забезпечення в області фінансів і бю-
джету більш високого ступеня центра-
лізації, ніж, скажімо, в соціальній сфері 
або охороні громадського порядку.

Однією з першорядних цілей місце-
вого самоврядування є забезпечення 
розумної децентралізації в управлінні 
країною. Така децентралізація дає, як 
відомо, ряд найважливіших переваг. 
Вона сприяє розвитку ініціативи і са-
мостійності місцевої влади, підвищен-
ню їх відповідальності за стан справ 

на місцях, наближенню їх до потреб і 
запитів населення, посиленню контро-
лю за їх діяльністю з боку громадян і 
їх організацій. Однак будь-яка децен-
тралізація має об’єктивні межі. Вона 
повинна поєднуватися з необхідною 
централізацією. А у сфері фінансової 
та бюджетної діяльності співвідношен-
ня централізації і децентралізації має 
свої особливості.

З огляду на виняткову важливість 
пошуку найбільш доцільних форм по-
єднання централізації і децентралізації 
в області фінансів і бюджету потрібно 
розробити спеціальну Програму розвит-
ку бюджетної системи, в якій необхід-
но намітити ряд конкретних напрямків 
її подальшого розвитку. Метою Програ-
ми повинно стати формування і розви-
ток системи бюджетного устрою, що 
дозволяє органам влади суб’єктів і міс-
цевого самоврядування проводити са-
мостійну податково-бюджетну політику 
в рамках законодавчо встановленого 
розмежування повноважень і відпові-
дальності між органами влади різних 
рівнів. Головне завдання – домогтися 
того, щоб ця система забезпечувала 
економічну ефективність, бюджетну 
відповідальність, соціальну справедли-
вість, політичну консолідацію і терито-
ріальну інтеграцію.

Ключові слова: бюджетна систе-
ма, фінансова система, бюджетний 
устрій, бюджетне законодавство.

Стаття присвячена вивченню 
місця бюджетної системи у струк-
турі фінансової системи країни. На 
основі системного аналізу чинного 
законодавства зроблено висновок 
щодо необхідності вдосконалення 
правового регулювання бюджетної 
системи, підвищення ефективнос-
ті витрачання бюджетних коштів, 
здійснення фінансового контролю за 
такими процесами, адже бюджетна 
система є головною ланкою відобра-
ження економічних відносин у проце-
сі впливу держави на реальний сек-
тор економіки. 
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Статья посвящена изучению ме-
ста бюджетной системы в струк-
туре финансовой системы стра-
ны. На основе системного анализа 
действующего законодательства 
сделан вывод о необходимости со-
вершенствования правового регу-
лирования бюджетной системы, 
повышения эффективности расхо-
дования бюджетных средств, осу-
ществления финансового контроля 
над такими процессами, ведь бюд-
жетная система является главным 
звеном отражения экономических 
отношений в процессе воздействия 
государства на реальный сектор 
экономики.

The article is devoted to the study 
of the place of the budget system in 
the structure of the financial system of 
the country. On the basis of systematic 
analysis of the current legislation, the 
conclusion is made on the need to im-
prove the legal regulation of the bud-
get system, increase the efficiency of 
spending budget funds, and financial 

control over such processes, as the bud-
get system is the main link of reflection 
of economic relations in the process of 
state influence on the real sector of the 
economy.
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арбітражний керуючий

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОВИЙ АНАЛІЗ  
ПРАВОВОГО СТАТУСУ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО 

ТА ЙОГО СТАНОВИЩЕ В СИСТЕМІ  
ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ

Нагальною темою в українському 
суспільстві став правовий статус ар-
бітражного керуючого та його стано-
вище в системі інституту банкрутства, 
оскільки банкрутство в Україні стало 
чи не панацеєю в усіх галузях господар-
ства. Досліджуючи питання «правового 
становища», як рівнозначного поняття 
«правового статусу» арбітражного ке-
руючого, приходимо до висновку, що в 
науці конституційного права та в теорії 
держави і права спостерігаються нео-
днакові тлумачення поняття правового 
статусу особи [43; 45; 46; 49; 50; 52; 
53; 55; 56]. 

На переконання П.М. Рабіновича, 
«правовий статус особи – це комплекс 
її суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків» [10, c. 84]. О.В. Петришин, 
визначаючи особливості адміністратив-
но-правового статусу посадової особи, 
зауважив, що «правовий статус даних 
суб’єктів є спеціальним відносно до 
правового статусу громадян і не може 
розглядатися поза зв’язком зі змістом 
і обсягом основних (конституційних) 
прав, свобод, обов’язків і відповідаль-
ності особи» [11]. В.В. Кравченко 
стверджував, що «правовий статус осо-
бистості – це її юридично закріплене 
становище в державі й суспільстві, що 
становить важливу складову частину 
суспільного статусу особистості, харак-
теризує зв’язки особистості з державою 
та державно організованим суспіль-
ством» [14; 15]. Такі вчені, як A.M. Ко-
лодій та А.Ю. Олійник, у цьому понятті 
вбачають інший зміст та стверджують, 
що «правовий статус особи – це юри-

дичне закріплення положення людини 
і громадянина в сучасному суспільстві» 
[16]. Більш широке визначення право-
вого статуса особи наводиться у пра-
цях О.Ф. Скакун: «Це система закрі-
плених у нормативно-правових актах і 
гарантованих державою прав, свобод, 
обов’язків, відповідальності, відповідно 
до яких індивід як суб’єкт права (тобто 
як такий, що має правосуб’єктність) ко-
ординує свою поведінку в суспільстві» 
[18; 19]. М. Бартошек притримується 
думки, що поняття «правовий статус» 
і «правове становище» (латинське сло-
во «status» у перекладі означає поло-
ження, стан кого-небудь або чого-не-
будь, а також становище) розуміються 
як загальне становище окремої особи 
(особистості) в суспільстві, сукупність 
усіх (або частини) її юридичних прав 
та обов’язків [20, с. 300]. Загалом такої 
думки притримуються більшість вче-
них, у тому числі і М.І. Матузов вва-
жає, що ці поняття є тотожними й не 
вбачає практичної чи теоретичної не-
обхідності в їх розмежуванні, оскільки 
поняття «правовий статус» і «правове 
становище» збігаються і за етимологі-
єю, і за змістом [21, с. 224]. Н. Мітіна у 
визначенні ролі арбітражного керуючо-
го вважає, що слід виходити з того, що 
він – «суб’єкт різноманітних відносин, 
які мають різну галузеву належність. 
Звичайно, основними групами серед 
вказаних відносин є господарсько-пра-
вові та трудо-правові. … Незмінним 
залишається лише те, що на всіх ста-
діях керуючий має право на отримання 
винагороди» [9, с. 26]. Посилаючись 
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на їхні дослідження, можемо зробити 
висновок, що зміст правового станови-
ща «статусу» особи ці науковці визна-
чають як складне явище, що органічно 
поєднує як соціальний, так і юридич-
ний аспекти, і розділяти поняття «пра-
вовий статус» і «правове становище» 
недоцільно.

Навчитися праворозумінню, право-
застосуванню та вирішенню казусів – 
банкрутства, без теорії конкурсного 
права і антикризової правової науки не-
можливо. Антикризовий менеджмент зі 
спеціальністю «арбітражний керуючий» 
має бути окремою галуззю науки – Ін-
ститутом арбітражного управління, 
оскільки банкрутство – це ціла наука 
складних взаємовідносин боржника з 
кредиторами та іншими суб’єктами, які 
склались у боржника в результаті нее-
фективного ведення господарської ді-
яльності, примусового, вимушеного або 
свідомого доведення підприємства до 
банкрутства, що потребують проведен-
ня грамотних заходів із виявлення (за 
наявності) ознак фіктивного банкрут-
ства, фактів доведення до банкрутства, 
фактів приховування стійкої фінансо-
вої неспроможності та незаконних дій 
із боку керівника та органів управлін-
ня боржника, можливості виведення 
боржника із стратегічної кризи, так-
тичної або кризи платоспроможності, 
проведення реабілітаційних заходів 
санації – відновлення його платоспро-
можності або проведення ліквідаційних 
заходів з обов’язковим проведенням 
розрахунків із кредиторами. 

Тривалий час питання щодо визна-
чення правового статусу арбітражного 
керуючого продовжує залишатися дис-
кусійними. Базове визначення статусу 
арбітражного керуючого надається в 
абз. 2 ч. 1 ст. 1, та у ч. 1 ст. 4 Закону 
№ 2343 [2], а за тлумаченням змісту 
пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 ПК України 
[6] арбітражний керуючий – це про-
фесія однієї з категорій самозайнятих 
осіб, платник податку, який є фізичною 
особою – підприємцем або провадить 
незалежну професійну діяльність за 
умови, що така особа не є працівни-

ком у межах такої підприємницької 
чи незалежної професійної діяльності. 
Однак на вимогу часу українське сус-
пільство потребує правильного визна-
чення правового статусу арбітражного 
керуючого. Арбітражний керуючий – 
це професія, а повноваження, якими 
наділяється фізична особа – суб’єкт 
незалежної професійної діяльності, 
визначаються чинним законодавством 
про банкрутство та іншими норматив-
но-правовими актами. Регулятором цієї 
професії є держава. Отже, держава по-
ряд із арбітражним керуючим повинна 
нести відповідальність за норми, які 
на законодавчому рівні визнаються як 
прогалини в законодавстві, в силу яких 
арбітражний керуючий став заручни-
ком Закону «АБО» [2].

Саме становище арбітражного керу-
ючого у правовідносинахі з питань бан-
крутства через призму його правового 
статусу як комплексної категорії стало 
важливим питанням сьогодення, у зв’яз-
ку із чим змістовне наповнення його 
компонентів повинно бути збалансова-
ним, а неприпустимі випадки наділення 
арбітражного керуючого повноважен-
нями без достатньо чітких механізмів 
регулювання інституту банкрутства та 
інституту арбітражного управління, з 
надзвичайно великим навантаженням 
на його діяльність відповідальності, 
зокрема адміністративно-правової та 
кримінально-правової відповідальності, 
як у якості службових, так і посадових 
осіб, суб’єктів незалежної професійної 
діяльності, як це певною мірою має 
місце на даний час, – потребує вдоско-
налення правового регулювання діяль-
ності арбітражного управління. Пра-
вовий статус арбітражного керуючого 
та його повноваження повинні негайно 
видозмінюватись у залежності від утво-
рення сприятливих умов щодо виник-
нення негативних ситуацій, як своєрід-
ний імунітет проти корупції. Інститут 
арбітражного управління віддає пере-
вагу ефективному веденню бізнесу та 
розробці системи антикризового управ-
ління. На антикризовому управлінні 
зосереджують увагу як вітчизняні, так 
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і зарубіжні вчені, праці яких заслуго-
вують на увагу: так, Л.О. Лігоненко 
зазначає, що «антикризове управлін-
ня – це спеціально організоване, по-
стійно діюче управління, що має на 
меті негайне виявлення ознак кризово-
го стану, а також їх ліквідацію задля 
забезпечення відновлення діяльності 
окремого підприємства та запобігання 
його банкрутству» [7]. 

С.Ю. Кулакова написала, що «Анти-
кризова програма підприємства – цен-
тральна ланка антикризового управлін-
ня, що пов’язує його мету і систему 
цілей, способи їх досягнення із завдан-
ням виходу з нестабільного положення 
і забезпечення подальшого динамічного 
розвитку суб’єкта господарювання» [8]. 
На жаль, як свідчить практика, правове 
становище арбітражного керуючого у 
правовідносинах із питань банкрутства 
та в суспільстві стало неприпустимо 
залежним, початок якому заклав Закон 
про банкрутство від 14.05.1992 року 
[1] та посилив чинний Закон 2343 [2], 
який фактично зробив арбітражного 
керуючого «ручним», створив умови 
для «мережевого арбітражного керу-
ючого» – це коли арбітражні керуючі 
між собою обмінюються довіреностями 
на представництво інтересів боржника 
в судах або на комітетах кредиторів із 
метою створити прецедент іншому ар-
бітражному керуючому для усунення 
його із справи про банкрутство, пе-
ретворивши арбітражного керуючого 
на «свого або нашого», – зазвичай це 
арбітражні керуючі, які є штатними 
працівниками-юристами в банківських 
або приватних концернах/холдингах 
або працюють у юридичних фірмах або 
адвокатських бюро чи конторах. задо-
вольняючи їх вимоги, не виключенням 
є і арбітражний керуючий, який бере 
до себе в контору менш досвідчених 
арбітражних керуючих, які працюють 
на нього за довіреностями. Діями ар-
бітражних керуючих, наділених знач-
ними повноваженнями, управляють 
регіональні адміністрації, різні фінансо-
во-промислові групи, групи кредиторів, 
винайняті ними адвокати, і звичайно, 

самі ж арбітражні керуючі, які мають 
політичну підтримку або адміністратив-
ні зв’язки з правоохоронними органа-
ми, органами влади. 

Тобто в арбітражних керуючих 
втрачена самостійність, а разом із 
нею і незалежність, яка передбачена 
ч. 1 ст. 99 діючого Закону 2343 [2]. 
Наявність у чинному законодавстві 
України прогалин у регулюванні право-
вого статусу арбітражного керуючого 
зумовлює потребу в дослідженні тео-
ретичних питань правового розуміння 
та регулюванні діяльності арбітражно-
го керуючого, розробленні відповідних 
науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо розвитку і вдосконалення укра-
їнського законодавства в цій сфері 
шляхом комплексного дослідження 
правових статусів арбітражного керу-
ючого у відповідності до класифікації 
та визначень теорії держави і права та 
спеціальної правосуб’єктності статусу 
арбітражного керуючого. 

Чинним Законом 2343 [2] арбітраж-
ний керуючий наділений спеціальним 
статусом суб’єкта незалежної профе-
сійної діяльності. 

До першого правового професійно-
го статусу арбітражного керуючого 
можна віднести: початковий – набу-
вальний статус, передумовою набуття 
якого законодавець ставить отримання 
громадянином України правосуб’єк-
тності (праводієздатність) на підставі 
Свідоцтва про право на здійснення ді-
яльності арбітражного керуючого, тому 
що вона полягає в здатності фізичної 
особи мати права, виконувати обов’яз-
ки, нести відповідальність, отримувати 
винагороду за свою діяльність, сплачу-
вати податки і збори тощо. Проте, от-
римавши відповідне свідоцтво, фізична 
особа – арбітражний керуючий, ще 
тільки отримує від держави «має» мати 
право на здійснення діяльності арбіт-
ражного керуючого (ч. 3 ст. 4 Закону 
№ 2343) і набуває другого правового 
статусу арбітражного керуючого лише 
після призначення його господарським 
судом у встановленому порядку [4], в 
справі про банкрутство як: розпоряд-



34

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/3

ника майна, керуючого санацією або 
ліквідатора із числа осіб, які отримали 
відповідне свідоцтво і внесені до Єди-
ного реєстру арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих са-
нацією, ліквідаторів) України [3] (див. 
абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону 2343 [2]).

Правосуб’єктність – це загальна 
здатність бути суб’єктом права і мати 
правовий статус, а в нього закладено 
триєдине поняття, яке охоплює пра-
воздатність, дієздатність та деліктоз-
датність [23]. У теорії держави і права 
О.Ф. Скакун [18; 19] виділяє два види 
підстав виникнення правовідносин – 
це: 1). матеріальні (загальні): а) наяв-
ність суб’єктів права (не менше двох) 
як учасників правовідносин; б) наяв-
ність об’єкта правовідносин – матері-
альних і нематеріальних благ, із при-
воду яких (володіння ними, їх охорона 
та захист) суб’єкти права вступають 
у взаємовідносини; 2) юридичні (спе-
ціальні): а) норма права; б) право-
суб’єктність учасників правовідносин: 
правоздатність, дієздатність, деліктоз-
датність; в) юридичний факт (підстава 
виникнення, зміни і припинення право-
відносини). Цим двом видам підстав ви-
никнення правовідносин відповідають 
два аспекти їх змісту: 1) матеріальний 
(фактичний) – фактична поведінка (дія 
чи бездіяльність) учасників суспільних 
відносин, яку правомочний може, а 
правозобов’язаний повинен здійснити, 
тобто реальні дії з реалізації суб’єк-
тивних прав і юридичних обов’язків; 
2) юридичний – права й обов’язки сто-
рін; ширше – суб’єктивне право, юри-
дичний обов’язок, повноваження, юри-
дична відповідальність (для посадових 
осіб) [18, с. 394]. 

Виходячи із цього юридичного змісту 
теоретичних понять, можемо констату-
вати, що правовий статус арбітражно-
го керуючого – це складне поєднання і 
переплетіння наданих йому правомоч-
ностей, які класифікуються на: 1) спе-
ціальну правосуб’єктність статусу ар-
бітражного керуючого, 2) загальний 
(конституційний, законний) статус ар-
бітражного керуючого, 3) спеціальний 

юридичний, 4) галузевий та 5) індиві-
дуальний статуси арбітражного керую-
чого. До спеціальної правосуб’єктності 
[18; 19] статусу арбітражного керуючо-
го відносяться відносини, що пов’язані 
з професійним статусом арбітражного 
керуючого, а також ті, що передують 
виникненню арбітражного управління. 
Важливим елементом правового стату-
су арбітражного керуючого є те, що ці 
правомочності у відповідності до видів 
класифікації становлять фактичний по-
чаток правового статусу арбітражного 
керуючого, а з їх початком пов’язуєть-
ся призначення арбітражного керуючо-
го у справу про банкрутство, наділен-
ня його відповідними повноваженнями 
в залежності від судової процедури 
(розпорядження майном, процедури 
санації боржника або ліквідації бан-
крута), надання оцінки належного або 
неналежного виконання арбітражним 
керуючим своїх повноважень, здійс-
нення оплати його послуг, можливість 
притягнення його до відповідальності 
(кримінальної, адміністративної, дис-
циплінарної) тощо, наповнюють і фор-
мують уяву про статус арбітражного 
керуючого в суспільстві. До другого 
правового статусу арбітражного ке-
руючого можна віднести правосуб’єк-
тність арбітражного керуючого, яким 
законодавець наділяє його правом 
провадження діяльності арбітражно-
го керуючого та наділяє спеціальним 
юридичним статусом арбітражного ке-
руючого, це є момент винесення ухва-
ли (постанови) про призначення його 
арбітражним керуючим в справу про 
банкрутство: розпорядником майна, 
керуючим санацією, ліквідатором від-
повідно до вимог цього Закону [2], до 
моменту припинення здійснення ним 
повноважень. Таким чином, арбітраж-
ний керуючий отримує другий право-
вий професійний статус, який ділиться 
на три спеціальні статуси (підстатуси): 
1) – розпорядник майна; 2) – керую-
чий санацією; 3) – ліквідатор. І пер-
ший, і другий правовий стан і статуси 
арбітражного керуючого створюють 
умови для виникнення правового ста-
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новища арбітражного керуючого, який 
визначає його положення в інституті 
банкрутства, встановлює його роль та 
місце у правовідносинах із питань бан-
крутства. Таким чином, арбітражний 
керуючий наділяється третім правовим 
статусом – службової особи, і може 
здійснювати повноваження: розпоряд-
ника майна, керуючого санацією, лік-
відатора на всіх цих стадіях судових 
проваджень у справі про банкрутство, 
а в статусі ліквідатора він ще й поєд-
нує в собі статус службової і посадової 
особи [2]. Аналіз чинного законодав-
ства України дозволяє дійти висновку 
про те, що юридична відповідальність 
арбітражного керуючого включає гос-
подарсько-правову, цивільно-правову, 
адміністративну, дисциплінарну та 
кримінальну відповідальності, що на-
дає нам підстави зробити висновок, 
що засобів покарання, застереження 
і засобів адміністративного впливу на 
діяльність арбітражних керуючих (роз-
порядників майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів) значно більше, ніж по-
вноважень у арбітражного керуючого 
порівняно з можливістю їх безпере-
шкодного виконання, а нормативними 
актами, які регулюють цю відповідаль-
ність, більш ніж достатньою мірою пе-
редбачено притягнення арбітражного 
керуючого до відповідальності, який на 
різних стадіях банкрутства несе різну 
ступінь деліктоздатності [22]. 

Призначення арбітражного керу-
ючого у справу про банкрутство та 
прирівнювання арбітражного керу-
ючого до статусу службової особи 
підприємства – боржника, автома-
тично перетворило його діяльність у 
«правове становище» та надало мож-
ливість усім контролюючим органам 
втручатись у його діяльність. Щодо 
контролю за діяльністю арбітражно-
го керуючого, то слід виділити такі 
види: перший – це судовий контроль; 
другий здійснюється комітетом кре-
диторів шляхом надання арбітражним 
керуючим звітів передбачених Зако-
ном 2343 [2]; до контрольних функцій 
також входить можливість оскаржен-

ня дій арбітражного керуючого; пра-
во комітету кредиторів на звернення 
з клопотанням про усунення арбіт-
ражного керуючого та призначення 
нового арбітражного керуючого; тре-
тій – це адміністративний контроль, 
який здійснюється з боку державного 
органу з питань банкрутства. Прога-
линами в законодавстві вміло корис-
туються кредитори, та здебільшого 
маніпулюючи своїм привілейованим 
становищем, самі ж і створюють для 
арбітражного керуючого неприпусти-
мі умови для законного виконання по-
вноважень арбітражного керуючого. 
У такій ситуації становище арбітраж-
ного керуючого стає критично-залеж-
ним від прийняття рішень комітетом 
кредиторів, господарським судом, ор-
ганом контролю за діяльністю арбіт-
ражного керуючого, правоохоронни-
ми органами тощо. 

Правовий статус арбітражного ке-
руючого має низку особливостей, його 
діяльність поширюється далеко за межі 
виділеної індивідуальної господарської 
справи, є взаємозалежною, багаторів-
невою, складнопідрядною, комплек-
сною конструкцією системи складних 
взаємовідносин, який поділяється на: 
адміністративно-господарський, госпо-
дарсько-правовий, господарсько-про-
цесуальний, кримінально-правовий 
статуси арбітражного керуючого і де-
талізується на загальний, спеціальний, 
галузевий та індивідуальний правові 
статуси, а правове становище арбіт-
ражного керуючого утворює сума за-
гального, спеціального та індивідуаль-
ного статусів, співвідношення яких 
варіюється залежно від конкретних 
ситуацій у правовідносинах із питань 
банкрутства. Ці правовідносини є ба-
зою правового регулювання інституту 
арбітражного управління у правовідно-
синах з питань банкрутства. Як зазна-
чає Ю.В. Твердохліб, «хоча завдання 
арбітражного керуючого варіюються 
незалежно від введеної господарським 
судом процедури, мета арбітражного 
управління залишається єдиною – пов-
не виведення підприємства-боржника 
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із кризи, оздоровлення його фінансо-
вого становища та господарської ді-
яльності …» [24, с. 105]. Загальний 
(конституційний, законний) статус 
арбітражного керуючого безпосеред-
ньо пов’язаний із спеціальною право-
суб’єктністю арбітражного управління 
[18; 19]. Цей статус також відображає 
відносини, що пов’язані зі статусом 
арбітражного керуючого як суб’єк-
та незалежної професійної діяльності 
(набуття фізичною особою такого ста-
тусу, отримання свідоцтва у встанов-
леному законодавством порядку, вклю-
чення до Єдиного реєстру арбітражних 
керуючих, трудові правовідносини із 
найманими працівниками, відносини 
щодо сплати податків і зборів ЄСВ 
тощо). Спеціальний юридичний статус 
арбітражного керуючого відображає 
особливості правового становища ар-
бітражного керуючого як суб’єкта пра-
ва наділеного певними повноваження-
ми. Він базується на загальному, але 
детально характеризує і доповнює 
права, обов’язки та відповідальність, 
передбачену законодавством для ар-
бітражного керуючого [18; 19], виник-
нення в арбітражного керуючого, ви-
значеного автоматизованою системою, 
підстав щодо виконання повноважень 
розпорядником майна. Регулює питан-
ня щодо виникнення правовідносин 
в арбітражного керуючого у справах 
про банкрутство у процедурах розпо-
рядження майном, санації боржника 
та ліквідації банкрута, питання щодо 
праводієздатності та деліктоздатності 
діяльності арбітражного керуючого. 
Надання ним згоди у формі заяви про 
участь у справі розпорядником майна, 
керуючим санацією, ліквідатором, яка 
повинна містити повідомлення, ви-
значені ч. 2 ст. 114 Закону 2343 [2], 
та винесення господарським судом 
ухвали про відкриття провадження у 
справі про банкрутство, або постано-
ви про визнання боржника банкрутом 
і призначення арбітражного керуючого 
у справу про банкрутство за правила-
ми встановленими Законом 2343 [2], 
у момент винесення ухвали на арбіт-

ражного керуючого покладаються спе-
ціальні обов’язки та виникають пра-
вовідносини пов’язані з банкрутством 
боржника. Їх можна поділити на види: 
організаційні, управлінські, контроль-
ні та трудові відносини арбітражного 
керуючого. Галузевий статус арбіт-
ражного керуючого відображає осо-
бливості прав та обов’язків учасників 
правовідносин певної сфери, зумовлені 
нормами певної галузі права [18; 19]. 
Однак норми Закону про неспромож-
ність не містять чіткого розмежування 
за галузевим принципом, вони за сво-
їм змістом поділяються на матеріальні, 
процесуальні та організаційно-правові, 
внаслідок чого є приклади явних су-
перечностей та недоглядів, особливо у 
справах про банкрутство банківських 
установ, фермерських господарств, 
сільськогосподарських товариств, мі-
стоутворюючих підприємств тощо. 
На жаль, на практиці цей фільтр не 
завжди використовується правильно. 
Якщо раніше спеціалізація арбітраж-
них керуючих визначалась з ураху-
ванням виконання ними повноважень 
арбітражного керуючого у справах про 
банкрутство, виходячи з приналеж-
ності суб’єкта підприємницької діяль-
ності до видів економічної діяльності 
(КВЕД), форми власності, його катего-
рії, то тепер вона визначається за ор-
ганізаційно-правовими формами госпо-
дарювання (КОПФГ) та за 275 видами 
економічної діяльності (КВЕД) [24] 
і обирається арбітражним керуючим 
самостійно. Індивідуальний статус ар-
бітражного керуючого, пов’язаний з її 
персональними якостями, здібностями 
і фізичними особливостями (стать, вік, 
сімейний стан, стан здоров’я тощо) 
[18; 19]. Цей статус поєднує загаль-
ний і спеціальний статуси, які містять 
у собі якість індивідуалізації. Напри-
клад: фізична особа – арбітражний 
керуючий (розпорядник майна, керу-
ючий санацією, ліквідатор) може бути 
пенсіонером і одночасно арбітражним 
керуючим, має право отримувати за 
свою працю винагороду, що передбаче-
на ст. 115 Закону про банкрутство [2].
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Аналіз цих п’яти правових статусів 
за видами класифікації надає нам під-
стави зробити висновок, що вони фор-
мують єдиний підхід до дефініції право-
вого статусу арбітражного керуючого, 
який в узагальненому вигляді визначає 
юридично закріплене становище арбіт-
ражного керуючого в суспільстві. Звер-
таємо увагу на те, що загальний (кон-
ституційний, законний), спеціальний 
та індивідуальний статуси поєднуються 
між собою, і серед них найбільш наси-
ченим є спеціальний. Галузевий статус 
переплітається із спеціальним, але на 
практиці є дуже слабким, а індивіду-
альний – матеріально незабезпеченим 
без гарантій в отриманні винагороди.

На підставі проведеного теорети-
ко-правового аналізу правового статусу 
арбітражного керуючого можемо зроби-
ти висновок, що суть правового стату-
су арбітражного керуючого полягає у 
правильному впорядкуванні відносин 
між арбітражним керуючим і держа-
вою, доповненні його правового статусу 
ознаками реальності: реальний (гаран-
тований, забезпечений, що закріплений 
нормами права; правильне визначення і 
законодавче закріплення його правового 
становища в суспільстві, змістовне на-
повнення його компонентів, створення 
збалансованих способів взаємодії спеці-
альної правосуб’єктності арбітражного 
керуючого, загального (конституційно-
го, законного) статусу арбітражного 
керуючого, спеціального юридичного, 
галузевого та індивідуального статусів 
арбітражного керуючого, які повинні 
бути змістовно наповненими та збалан-
сованими між собою). Отже, вдоскона-
лення статусів арбітражного керуючого 
за видами класифікації надасть можли-
вість врегулювати колізії, що виника-
ють безпосередньо під час здійснення 
арбітражного управління у правовідно-
синах із питань банкрутства, а вірне 
закріплення у джерелах права (законі) 
гарантованих державою суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків арбіт-
ражного керуючого сформує повагу до 
професійного статусу арбітражного ке-
руючого. 

Ключові слова: арбітражний ке-
руючий, правове становище, правовий 
статус: загальний, спеціальний, галузе-
вий, індивідуальний, інститут банкрут-
ства, інститут арбітражного управлін-
ня, правоздатність, деліктоздатність, 
судові процедури: розпорядження май-
ном, санація, ліквідація.

У статті досліджено та охарак-
теризовано правовий статус ар-
бітражного керуючого, проведено 
правовий аналіз його правового ста-
новища як рівнозначного поняття 
правового статусу арбітражного 
керуючого у правовідносинах із пи-
тань банкрутства у відповідності 
до класифікації та визначень теорії 
держави і права. Розкрито питання 
спеціальної правосуб’єктності ар-
бітражного керуючого. Надано оцін-
ку загальному (конституційному, 
законному), спеціальному юридично-
му, галузевому та індивідуальному 
статусам арбітражного керуючого, 
визначено шляхи вдосконалення за-
конодавства у сфері врегулювання 
інституту банкрутства та інсти-
туту арбітражного управління як 
засобу окремого регулювання діяль-
ністю арбітражного керуючого, об-
грунтовано необхідність напрямів 
удосконалення правового статусу 
арбітражного керуючого на основі 
теорії держави і права, аналізу чин-
них нормативно-правових актів.

В статье исследован и охарак-
теризован правовой статус арби-
тражного управляющего, проведен 
правовой анализ его правового поло-
жения как равнозначного понятия 
правового статуса арбитражного 
управляющего в правоотношениях 
по вопросам банкротства в соот-
ветствии с классификацией и опреде-
лениями теории государства и пра-
ва. Раскрыты вопросы специальной 
правосубъектности арбитражного 
управляющего. Дана оценка общему 
(конституционному, законному), 
специальному юридическому, отрас-
левому и индивидуальному стату-
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сам арбитражного управляющего, 
определены пути совершенствова-
ния законодательства в сфере уре-
гулирования института банкрот-
ства и института арбитражного 
управления как средства отдель-
ного регулирования деятельностью 
арбитражного управляющего, обо-
снована необходимость направлений 
совершенствования правового ста-
туса арбитражного управляющего 
на основе теории государства и пра-
ва, анализа действующих норматив-
но-правовых актов.

The article investigates and de-
scribes the legal status of the arbitra-
tion manager, conducts a legal analy-
sis of his legal status as an equivalent 
concept of the legal status of the arbi-
tration manager in the legal relation 
of bankruptcy in accordance with the 
classification and definitions of the 
theory of state and law. The questions 
of the special legal personality of the 
arbitration manager are revealed. The 
assessment of the general (constitu-
tional, legal), special legal, branch 
and individual status of the arbitration 
manager, the ways of improvement of 
the legislation in the field of regula-
tion of the bankruptcy institute and the 
institute of arbitration management as 
a means of separate regulation of the 
activity of the arbitration manager is 
determined, the necessity of directions 
of improvement of the legal status of 
the arbitration manager based on the 
theory of state and law, analysis of ex-
isting legal acts is justified.
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ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОГО 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ АБО ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ

Становлення правової держави і 
модернізація демократичних принци-
пів суспільного життя передбачають 
визнання переваги загальнолюдських 
цінностей. Конституція України, яка 
була прийнята Верховною Радою Укра-
їни 28 червня 1996 р., передбачає, що 
людина, її життя, здоров’я, честь та гід-
ність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною 
цінністю (ст. 3). Проголосивши зазна-
чені цінності, Україна прямує до пра-
вової держави, яка відповідно до Кон-
ституції гарантує кожному не тільки 
право на свободу та особисту недотор-
канність (ст. 29), а й дійовий механізм 
реалізації конституційних норм. Одні-
єю з дійових ланок такого механізму 
є кримінально-правові засоби, якими 
передбачено відповідальність за пося-
гання на життя, здоров’я, свободу та 
недоторканність громадянина.

Злочини, передбачені у ст. 146 КК 
України, є доволі поширеними в сучас-
ному світі. Кожного року їх жертвами 
стають близько 15 тисяч осіб, зокрема 
в Україні. Високий ступінь тяжкості 
незаконного позбавлення волі та викра-
дення людини, значне зростання за ос-
танній час даного виду злочину поста-
вили питання про необхідність видання 
таких нормативно-правових актів, які б 
змогли забезпечувати ефективний за-
хист прав і свобод громадян. Дані два 
склади злочинів були криміналізовані в 
КК України 2001 року в одній статті – 
ст. 146, що досі викликає зауваження 
науковців. Це стало причиною того, що 
дослідження складу злочину в комп-
лексі, передбаченого ст. 146 КК Укра-

їни, здійснено досі не було. Зазвичай 
правознавці досліджують лише один 
із складів зазначеної статті, тобто або 
незаконне позбавлення волі, або викра-
дення людини.

Об’єктивна сторона злочину, закрі-
пленого ст. 146 КК України, передбачає 
такі діяння: 1) незаконне позбавлення 
волі; 2) викрадення людини. Вчинення 
одного із зазначених діянь є достатнім 
для встановлення об’єктивної сторони 
злочину. Склад цього злочину – фор-
мальний.

Незаконне позбавлення волі поля-
гає у протиправному перешкоджанні 
людині обирати за своєю волею місце 
знаходження. Воно може виявитися 
в затриманні потерпілого в тому міс-
ці, де він знаходитися не бажає, або 
поміщенні його в таке місце, яке він 
не має змоги вільно залишити. Це ді-
яння може бути здійснене шляхом 
застосування фізичного насильства 
(наприклад, потерпілого зв’язують і 
зачиняють у підвалі, поміщують у за-
здалегідь підготовлене місце тощо), а 
також шляхом психічного насильства 
(наприклад, під загрозою застосування 
зброї потерпілого примушують залиша-
тися у приміщенні). Воно може бути 
вчинене і шляхом обману (наприклад, 
людину заманюють у будь-яке місце і 
зачиняють із метою позбавлення волі). 
Наприклад, громадяни Ч. та В. 8 квітня 
2007 року під час сварки в лісі зі своїм 
знайомим Т. нанесли останньому удари 
рукою та ногами по тулубу, змусивши 
потерпілого залізти в багажник авто-
мобіля. Після цього кришку багажника 
зачинили і, утримуючи Т. у багажнику 
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не менше 10 хв., доїхали до території 
дачного кооперативу, де випустили 
потерпілого з багажника автомобіля. 
Конотопським міськрайонним судом 
Сумської області громадяни Ч. та В. за-
суджені за ч. 2 ст. 146 КК як незаконне 
позбавлення волі людини, вчинене за 
попередньою змовою групою осіб [8].

За статтею 146 КК карається лише 
незаконне позбавлення волі, тому від-
повідальність виключається, якщо 
особу було позбавлено волі внаслідок 
необхідної оборони (ст. 36 КК), право-
мірного затримання особи, що вчинила 
злочин (ст. 38 КК), або крайньої не-
обхідності (ст. 39 КК). Виключається 
відповідальність у випадках, коли бать-
ки застосовують примусово-виховні 
заходи щодо своїх неповнолітніх дітей. 
Питання законного позбавлення волі 
регулюються Конституцією та іншими 
законами України.

Найнебезпечнішою формою неза-
конного позбавлення волі є викраден-
ня людини, тобто протиправне таємне 
або відкрите захоплення потерпілого, 
переміщення його з того місця, де він 
знаходився, та подальше утримання 
потерпілого викрадачем або іншою осо-
бою. Викрадення майже завжди супро-
воджується фізичним або психічним 
(погрози) насильством.

Незаконне позбавлення волі та ви-
крадення людини припускають дії, що 
вчиняються проти волі потерпілої осо-
би. Тому згода останньої на вчинення 
щодо неї таких дій виключає відпові-
дальність за ст. 146 КК, за винятком 
випадків згоди на такі дії малолітнього 
(ч. 2 цієї статті). Не може також йти 
мови про згоду потерпілого, якщо ос-
танній визнаний судом недієздатним 
унаслідок психічної хвороби або не-
доумства [7, c. 62].

Слід зазначити, що в науковій лі-
тературі розмежовуються склади ви-
крадення людини та незаконного 
позбавлення її волі, які український 
законодавець об’єднав в одну стат-
тю КК України. Об’єктивна сторона 
викрадення людини є основним кри-
терієм відмежування від незаконного 

позбавлення волі. Об’єктивна сторона 
злочину незаконного позбавлення волі 
відповідно до найбільш поширеного в 
теорії кримінального права визначення 
«виражається в незаконному позбав-
ленні людини свободи пересування у 
просторі і часі, у протиправному пере-
шкоджанні вибирати за своєю волею 
місце перебування. Воно може вира-
жатися в позбавленні потерпілого сво-
боди пересування шляхом насильниць-
кого або обманного проштовхування в 
закрите приміщення, інший будинок, 
підвал, гараж і т.д. і утриманні в цьо-
му місці проти його волі, що позбав-
ляє потерпілого можливості вести себе 
на свій розсуд» [4, c. 220]. Способом 
здійснення даного злочину є фізичне 
або психічне насильство або те й інше 
одночасно, а також обман. На відміну 
від викрадення людини, даний злочин 
здійснюється без переміщення люди-
ни всупереч його волі з одного місця 
в інше. Закінченим злочин визнаєть-
ся з моменту фактичного позбавлення 
волі. Згода самої людини на ізоляцію 
в певному місці виключає склад зло-
чину. Однак подальше протиправне 
утримання особи, яка перебуває в пев-
ному місці з власної волі (наприклад, 
сезонного робітника після закінчення 
терміну контракту), є незаконним поз-
бавленням волі. Вважаємо обґрунтова-
ною точку зору О.І. Рарога про те, що 
доставлення людини обманним шляхом 
у віддалену місцевість або місце, звід-
ки вона не в змозі швидко вибратися 
(острів, печера і т.п.), не може розгля-
датися як незаконне позбавлення волі, 
оскільки людина з власної волі, хоча 
і не здогадуючись про наслідки, була 
туди переміщена [6, c. 61]. Утримання 
дитини, яка заблукала, всупереч її волі 
слід кваліфікувати як незаконне поз-
бавлення волі.

Зіставлення ознак, що характеризу-
ють об’єктивну сторону складів злочи-
нів викрадення людини та незаконного 
позбавлення волі, призводить до вис-
новку, що ці злочини відрізняються за 
змістом діяння: незаконне позбавлення 
волі виражається тільки в незаконному 
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обмеженні свободи людини, а викра-
дення людини – в захопленні людини, 
вилученні її зі звичайного, звичного, 
природного мікросоціального середови-
ща і переміщенні її з одного місця в 
інше з метою подальшого утримання.

Приховання злочину – вживання за-
ходів до приховання слідів злочину та 
участі в ньому конкретних осіб. Заходи 
з приховування злочину можуть пере-
дувати його вчиненню, застосовувати-
ся під час або після його вчинення. До 
факторів, що зумовлюють приховуван-
ня злочинів, відносяться всі чинники, 
що детермінують приховання злочинів 
взагалі, а саме: умисел на приховання, 
особистісні якості злочинця, об’єкт по-
сягання, місце, час скоєння злочину та 
ін. До числа типових способів прихо-
вування злочинів даного виду можна 
віднести: розроблення детальних пла-
нів приховання злочину; використан-
ня тайників; маскування зовнішності, 
голосу, почерку; незаконне заволодін-
ня автотранспортними засобами; за-
лякування потерпілих та їх родичів із 
метою попередження звернення в пра-
воохоронні органи; аналіз діяльності 
правоохоронних органів із розкриття 
аналогічних злочинів.

Діяння як у формі незаконного поз-
бавлення волі, так і у формі викраден-
ня людини вважаються закінченими з 
моменту фактичного обмеження свобо-
ди переміщення потерпілого. При цьо-
му необхідно враховувати, що і неза-
конне позбавлення волі, і викрадення 
людини належать до триваючих злочи-
нів, тому зазначені діяння вважаються 
вчинюваними аж до часу фактичного 
звільнення потерпілого. Виходячи із 
цього, дії особи, яка приєднується до 
утримування потерпілого, що перебу-
ває у стані позбавлення волі, можуть 
бути кваліфіковані як співвиконання 
або інша співучасть у вчиненні даного 
злочину [3, c. 107].

Так, 26 червня 2009 року К., пе-
ребуваючи на території подвір’я сво-
го сусіда Б. за адресою м. Березань 
Київської області, на ґрунті неприяз-
них стосунків у процесі конфлікту, за-

стосувавши фізичну силу, заштовхав 
Б. у погріб та зачинив на замок, чим 
незаконно позбавив волі потерпіло-
го, спричинивши останньому мораль-
ні страждання та легкі тілесні ушко-
дження. Дії К. Березанським міським 
судом Київської області кваліфіковані 
за ч. 1 ст. 146 КК як незаконне поз-
бавлення волі людини [9].

Отже, відповідно до диспозиції 
ч. 1 ст. 146 КК України відповідальність 
настає за незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини. Таким чином, 
відповідальність за самостійні види поз-
бавлення свободи не диференційована.

Суб’єкт незаконного позбавлення 
волі або викрадення людини, передба-
чених ст. 146 КК, є загальним, тобто 
це фізична осудна особа, яка досягла  
16-ти років на момент вчинення злочи-
ну. Якщо злочин, передбачений об’єк-
тивною стороною ст. 146 КК Украї-
ни, вчинить службова особа, то вона 
несе кримінальну відповідальність за 
ст.ст. 365, 365-1, 371, 375 КК України.

Суб’єктивну сторону розглядувано-
го злочину становить прямий умисел 
з обов’язковим усвідомленням особою 
незаконності діяння, що нею вчиню-
ється. Мотив і мета для кваліфікації 
значення не мають. При цьому відпо-
відальність за необережне незаконне 
позбавлення свободи взагалі відсутня. 
Натомість зарубіжний досвід свідчить, 
що необережне незаконне позбавлення 
свободи в разі, якщо воно призвело до 
тяжких наслідків або смерті потерпіло-
го, має бути криміналізоване.

Досліджуваний склад злочину перед-
бачає ряд кваліфікуючих та особливо ква-
ліфікуючих ознак. Так, кваліфікуючими 
ознаками є: 1) вчинення щодо малоліт-
нього; 2) з корисливих мотивів; 3) щодо 
двох чи більше осіб; 4) за попередньою 
змовою групою осіб; 5) способом, небез-
печним для життя чи здоров’я потерпі-
лого; 6) таке, що супроводжувалося за-
подіянням йому фізичних страждань; 7) 
із застосуванням зброї; 8) здійснюване 
протягом тривалого часу. До особливо 
кваліфікуючих ознак ст. 146 КК Укра-
їни віднесено: 1) вчинення таких діянь 
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організованою групою; 2) спричинення 
тяжких наслідків.

З урахуванням наукової доктрини 
та зарубіжного досвіду можемо зро-
бити такі зауваження: 1) ознака «вчи-
нення щодо малолітнього» має бути 
змінена на «вчинення щодо неповноліт-
нього»; 2) необхідно конкретизувати в 
законодавстві поняття «тривалий час», 
а саме встановити його строком у сім 
діб; 3) встановити додаткову кваліфіку-
ючу ознаку – незаконне позбавлення 
свободи або викрадення людини, вчи-
нене для приготування до злочину або 
полегшення його вчинення. В умовах 
триваючої збройної агресії Російської 
Федерації доцільним є і встановлення 
за прикладом КК ФРН окремого скла-
ду злочину – «насильницьке вивезен-
ня особи за територію країни або пе-
решкоджання повернення такої особи 
з-за кордону».

У результаті проведеного дослі-
дження можемо зробити наступні ре-
комендації щодо внесення зміни в КК 
України в такому вигляді:

«Стаття 146. Незаконне позбавлен-
ня волі людини.

1. Незаконне позбавлення волі – 
карається обмеженням волі на строк 
до трьох років або позбавленням волі 
строк до 5 років.

2. Те саме діяння, вчинене щодо 
неповнолітнього або з корисливих мо-
тивів, щодо двох чи більше осіб або 
за попередньою змовою групою осіб, 
або способом, небезпечним для життя 
чи здоров’я потерпілого, або таке, що 
супроводжувалося заподіянням йому 
фізичних страждань, або із застосуван-
ням зброї, або здійснюване протягом 
тривалого часу, або вчинене для при-
готування до злочину або полегшення 
його вчинення, – карається обмежен-
ням волі на строк до п’яти років або 
позбавленням волі на строк до 8 років.

3. Діяння, передбачене частинами 
першою або другою цієї статті, вчине-
ні організованою групою, або такі, що 
спричинили тяжкі наслідки, – караєть-
ся позбавленням волі на строк від вось-
ми до 12 років.

Примітка. Тривалим часом визна-
ється час понад 7 діб.

Стаття 146-1. Викрадення людини
1. Викрадення людини – карається 

обмеженням волі на строк до трьох ро-
ків або позбавленням волі на той самий 
строк.

2. Те саме діяння, вчинене щодо 
неповнолітнього або з корисливих мо-
тивів, щодо двох чи більше осіб або 
за попередньою змовою групою осіб, 
або способом, небезпечним для життя 
чи здоров’я потерпілого, або таке, що 
супроводжувалося заподіянням йому 
фізичних страждань, або із застосуван-
ням зброї, або здійснюване протягом 
тривалого часу, або вчинене для при-
готування до злочину або полегшення 
його вчинення, – карається обмежен-
ням волі на строк до п’яти років або 
позбавленням волі до восьми років.

3. Діяння, передбачені частинами 
першою або другою цієї статті, вчине-
ні організованою групою, або такі, що 
спричинили тяжкі наслідки, – карають-
ся позбавленням волі на строк від вось-
ми до 12 років.

Стаття 146-2. Насильницьке виве-
зення особи за територію країни або 
перешкоджання поверненню такої осо-
би із-за кордону.

1. Насильницьке вивезення особи за 
територію країни шляхом обману, по-
гроз, застосування насильства або пе-
решкоджання поверненню такої особи 
із-за кордону – карається обмеженням 
волі на строк до трьох років або поз-
бавленням волі до п’яти років.

Ключові слова: незаконне позбав-
лення волі, викрадення людини, проти 
волі потерпілої особи, ізоляція, обман, 
тривалий час, спосіб позбавлення волі.

У статті розглядаються питан-
ня, пов’язані зі складом злочину, пе-
редбаченого статтею 146 КК Укра-
їни. Автором відмічається, що дана 
стаття містить два окремих скла-
ди злочину, що не є цілком вірним. 
У зв’язку із цим вносяться пропози-
ції про виділення даних норм в яко-
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сті самостійних, про вдосконалення 
їх структур, зокрема що стосується 
кваліфікуючих ознак.

В статье рассматриваются во-
просы, связанные с составом престу-
пления, предусмотренным статьей 
146 УК Украины. Автором отмеча-
ется, что данная статья содер-
жит два самостоятельных состава 
преступления, что не совсем верно. 
Поэтому вносятся предложения о 
выделении данных норм в качестве 
самостоятельных, о совершенство-
вании их структур, в частности 
касательно квалифицирующих при-
знаков.

Article deals with the issues con-
nected with the corpus delicti of article 
146 of the Ukrainian Criminal Code. 
Author reveals that this article con-
tains two separate corpus delicti, which 
is not really reasonable. Based on that 
the author suggests to distinguish 
these two norms as separate, comments 
on improvement of their structures, 
namely in relation to aggravating cir-
cumstances.
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ, 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ В ЄС  
НА РИНКУ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Як відомо, ЄС був створений шля-
хом укладення договорів між сувере-
нними державами, і сьогодні у важли-
вих випадках згода всіх держав-членів 
залишається єдиним правилом визнан-
ня. Багато в чому ЄС, створивши свій 
внутрішній ринок, завдячує міжнарод-
ному праву, зокрема праву міжнарод-
них договорів. 

Внутрішній ринок ЄС розвивається 
через конфлікт між національним та 
глобальним виміром правої інтеграції. 
На сучасному внутрішньому ринку ЄС 
відбувається синтез великої кількості 
видів ринків, які взаємодіють між со-
бою, але, на нашу думку, головним із 
них є споживчий ринок – ринок спо-
живчих товарів і послуг.

Метою роботи є розмежування ком-
петенцій ЄС між органами, які здій-
снюють заходи з ринкового нагляду, та 
органами, що забезпечують виконання 
законодавства щодо безпеки продукції.

Незважаючи на чисельні публікації 
в галузі правового регулювання ринко-
вих відносин в ЄС, на сьогодні залиша-
ються невирішеними ще багато питань, 
пов’язаних із розвитком правової сфери 
регулювання споживчого ринку непро-
довольчих товарів, що зумовлено висо-
кою динамікою відносин та швидким 
технологічним розвитком. Досліджен-
ня цих питань у правовій площинні є 

досить важливим і потребують ґрунтов-
ного наукового вивчення. Для подаль-
шого дослідження ринкового нагляду 
та оцінки відповідності в ЄС важливим 
є розуміння компетенцій органів ЄС у 
цих сферах. Відповідно до вимог ЄС 
ринковий нагляд повинен бути інститу-
ційно відокремлений від функції оцінки 
відповідності.

Успішна політика безпеки на спо-
живчому ринку ЄС у своєму підґрунті 
має ефективний та дієвий нагляд за 
ринком. Саме зусилля держав-членів, 
спрямовані на виявлення та видалення 
небезпечної продукції з ринків, забез-
печують політичній структурі можли-
вість належної реалізації та життєз-
датності. Така позиція є корисною не 
тільки для європейських споживачів, 
адже компанії-виробники також вима-
гають однакових умов для інновацій та 
процвітання [1]. Ринковий нагляд ви-
значено важливим інструментом забез-
печення виконання Директив «Нового 
підходу», зокрема за допомогою захо-
дів перевірки відповідності продукції 
чинним директивам, застосування за-
ходів для приведення невідповідної 
продукції у відповідність до вимог, а 
також застосування санкцій у відповід-
них випадках [2].

Методологічний інструментарій до-
слідження обрано з урахуванням мети 
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і задач, а також предмета та об’єкта на-
укового дослідження. Формально-логіч-
ний та формально-юридичний методи 
зробили можливим проведення аналізу 
правових норм щодо здійснення ринко-
вого нагляду на споживчому ринку ЄС 
та України, дозволили виявити недолі-
ки чинного законодавства в досліджу-
ваній сфері та обґрунтувати висновки 
й пропозиції щодо його вдосконалення.

Свого часу зміцнення та захист до-
бробуту європейських споживачів було 
визначено наріжним камінням спожи-
вчої політики ЄС на 2007–2013 роки, 
проголошеної як «Розширення прав і 
можливостей споживачів, підвищення 
їхнього добробуту за допомогою ефек-
тивного захисту» [3]. Нагляд за ринком 
став важливим інструментом для до-
сягнення цілей цієї стратегії. До най-
важливіших змін, які викликали «Нові 
законодавчі рамки» у законодавчому 
середовищі ЄС, слід віднести введення 
комплексної політики щодо ринкового 
нагляду. Це значно змінило баланс за-
конодавчих положень ЄС від принципо-
во орієнтованих на встановлення вимог 
до продукції, які мають бути виконані, 
коли продукція вводиться в обіг, до рів-
нозначного наголосу на аспектах пра-
возастосування протягом усього життє-
вого циклу продукції [4].

Варто зазначити, що ринковий наг-
ляд у ЄС є важливою складовою части-
ною міжнародного нагляду за ринком. 

У структурі ООН з 1947 року актив-
но діє одна з п’яти регіональних комі-
сій – Європейська економічна комісія 
(United Nations Economic Commission 
for Europe – UNECE), до складу якої 
входить Робоча група (РГ. 6) з питань 
політики в галузі стандартизації та 
співробітництва з питань нормативно-
го регулювання. Саме в межах роботи 
означеної групи під егідою постійної 
міжурядової групи експертів, які кон-
сультують національні уряди з питань 
політики щодо стандартів, технічного 
регулювання, процедур оцінки відпо-
відності встановленим нормам, нагляду 
за ринком, а також з інших суміжних 
питань, у 2002 році було створено Кон-

сультативну групу Market Surveillance 
(MARS) Group, яка стала місцем для 
дискусій представників державних ор-
ганів, міжнародних організацій, наці-
ональних органів із захисту прав спо-
живачів, експертів у сфері нагляду за 
ринком. Сьогодні активно формується 
міжнародна група контролю за рин-
ком Ex-MARS [5]. На засіданні Групи 
MARS, що пройшло в Женеві (Швей-
царія) з 26 по 27 вересня 2016 року, 
представник Європейської комісії озна-
йомив учасників засідання з програм-
ним документом щодо транскордонного 
співробітництва, прийнятого в лютому 
2016 року, в якому була представлена 
типова форма транскордонного спів-
робітництва між органами нагляду за 
ринком Європейського Союзу з метою 
здійснення ефективного нагляду в ме-
жах єдиного ринку, незважаючи на те, 
що правоохоронні повноваження окре-
мих органів з нагляду за ринком обме-
жені національними кордонами країни.

Розроблення Моделі загальної про-
цедури нагляду за ринком (GMSM) 
ведеться з 2007 року, а експерти/дер-
жавні органи використовують її для 
створення власних програм із нагляду 
за ринком та планування заходів у цій 
сфері.

Слід виокремити велике значення 
у процесі вдосконалення механізму 
ринкового нагляду в ЄС результатів 
проекту, який здійснювався в період із 
2006 по 2009 років PROSAFE. 

PROSAFE – це Європейський фо-
рум із забезпечення безпеки продукції, 
який є некомерційною професійною ор-
ганізацією для органів ринкового наг-
ляду, спрямованою на поширення еле-
ментарного рівня знань та практичного 
досвіду в рамках нагляду за ринком 
організацій держав – членів Європей-
ського економічного простору (ЄЕА). 
Головна мета його діяльності полягає 
в підвищені безпеки користувачів про-
дуктів та послуг у ЄС. PROSAFE був 
створений співробітниками з нагля-
ду за ринком із різних країн по всій 
Європі. Перше засідання відбулось у 
1990 році, з тих пір більшість країн 
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ЄС і кандидатів у члени ЄС були пред-
ставлені на нарадах для того, щоб за-
безпечити високий рівень прозорості. 
У Статуті PROSAFE містяться керівні 
принципи для цієї організації і її чле-
нів. На засіданні Генеральної Асамблеї 
PROSAFE у травні 2016 року, який 
відбувся в Любляні (Словенія), проект 
Статуту PROSAFE був узгоджений усі-
ма його членами. 

Починаючи з 2006 року PROSAFE 
взяв на себе ініціативу щодо координа-
ції ряду спільних дій між різними ор-
ганізаціями з нагляду за ринком в ЄС. 
Проект під назвою «Посилення нагляду 
за ринком в Європі на основі передо-
вих методів» (EMARS) (здійснювався 
з 2006–2009 роках) реалізовувався за 
фінансової підтримки Генерального ди-
ректорату з охорони здоров’я та захи-
сту споживачів, а також Європейської 
асоціації вільної торгівлі (EFTA) та низ-
ки європейських країн [6] та EMARS II 
(2009–2011 роках), мав високе значен-
ня у вдосконалені методів механізму 
ринкового нагляду. Мета проекту по-
лягала в підвищенні безпеки продукції 
для споживачів і посиленні ефектив-
ності нагляду за ринком із мінімальним 
навантаженням для промисловості. 

Наразі Європейське співробітництво 
з питань ринкового нагляду здійсню-
ється через неформальні групи органів 
із нагляду за ринком, які називаються 
групами адміністративного співробіт-
ництва (AdCos). Члени цих груп при-
значаються державами – членами і 
представлять національні компетентні 
органи нагляду за ринком по секторах. 
Вони зустрічаються кілька разів на рік 
для обговорення питань нагляду за 
ринком у сфері їхніх компетенції, а та-
кож із метою забезпечення ефективно-
го, комплексного і послідовного нагля-
ду за ринком. Їхніми основними цілями 
є: досягнення правильного і однакового 
застосування положень законодавства 
в межах єдиного ринку; підвищення 
ефективності нагляду за ринком, для 
єдиного ринку; встановлення відповід-
них каналів зв’язку між національними 
урядами та комісією; налагодження і 

координація спільних дій із нагляду за 
ринком у разі перетину кордонів; обмін 
досвідом, посилення співпраці в облас-
ті практики оцінки відповідності, а та-
кож окремі випадки.

Європейське законодавство визна-
чає ринковий нагляд як діяльність, що 
провадиться, і заходи, що вживаються 
державною владою, для забезпечення 
відповідності продуктів вимогам, вста-
новленим у відповідних актах гармо-
нізованого законодавства ЄС. Нагляд 
повинен забезпечувати, щоб продукти 
не становили ризику для здоров’я, без-
пеки або будь-якого аспекту захисту 
суспільного інтересу (гл. 1, ст. 2 Рег-
ламенту № 765/2008 Європейського 
Парламенту та Ради) [7]. Ринковий 
нагляд має на меті забезпечити однако-
вий рівень захисту громадян у межах 
внутрішнього ринку, а також однорідне 
нормативне поле для суб’єктів еконо-
мічної діяльності [7].

Шляхи постачання продукції на 
внутрішній ринок ЄС потребують ко-
ординації нагляду за ринком за межа-
ми національних кордонів країн-членів. 
Таке співробітництво попереджає поя-
ву небезпечної продукції, від якої від-
мовились на ринку однієї країни-члена 
ЄС, на внутрішньому ринку ЄС через 
інші шляхи доступу на цей ринок. Та-
ким чином, ринковий нагляд гарантує 
громадянам рівноцінний рівень захисту 
здоров’я та безпеки на всій території 
єдиного ринку ЄС незалежно від похо-
дження продукції та зумовлює підви-
щення ефективності законодавства ЄС, 
яке прагне захисту й інших суспільних 
інтересів та досягнення цілей ЄС [8]. 

Компетенція ЄС у галузі ринково-
го нагляду на споживчому ринку по-
лягає головним чином у здійсненні 
правотворчої діяльності, встановленні 
однакових правил і норм на європей-
ському рівні, які діють безпосередньо 
(регламент як акт уніфікації) або від-
повідно до яких держави-члени ЄС зо-
бов’язані приводити своє національне 
законодавство у відповідність до гармо-
нізованого законодавства ЄС (директи-
ви як акти гармонізації). Правотворча 



48

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/3

діяльності ЄС у сфері ринкового наг-
ляду на споживчому ринку, як і в ін-
ших сферах, реалізується передусім 
його законодавчими інститутами: Єв-
ропейським Парламентом і Радою, які 
можуть доручати Європейській Комісії 
як виконавчому інституту ЄС вживати 
додаткових заходів у формі виконавчих 
або делегованих актів [9].

Правотворча діяльність ЄС реа-
лізується його інститутами шляхом 
прийняття законодавчих актів, що ре-
гулюють суспільні відносини у сфері 
ринкового нагляду на внутрішньому 
ринку. У зв’язку із цим варто відзна-
чити, що термін «законодавство» в ЄС 
застосовується в широкому і вузькому 
сенсі [9]. У широкому сенсі термін «за-
конодавство» застосовується до всьо-
го вторинного права ЄС. До вступу в 
силу змін до Установчих Договорів за 
Лісабонським договором термін «зако-
нодавство» використовувався в доку-
ментах ЄС тільки в широкому сенсі. 
У результаті внесених змін змінилося 
і тлумачення терміну «законодавство 
ЄС», під яким розуміється не все вто-
ринне право, а лише законодавчі акти. 
Термін «законодавчі акти» вперше 
включений до установчих документів 
Лісабонським договором та відповідно 
до статті 289 ДФЄС означає правовий 
акт, який має обов’язкову юридичну 
силу, прийнятий Радою та Європей-
ським Парламентом за звичайною зако-
нодавчою процедурою або спеціальною 
законодавчою процедурою [10].

Горизонтальна складова частина 
ринкового нагляду в ЄС встановлює 
загальні принципи ринкового нагляду, 
тоді як вертикальна (або секторальна) 
встановлює правила ринкового нагляду 
для окремих типів продукції [11]. За-
гальна безпека продукції встановлюєть-
ся Директивою 2001/95/ЄС [12]. Вона 
також визначає обов’язки держав-чле-
нів щодо нагляду за ринком для забез-
печення безпеки споживчої продукції. 
Загальна безпека продукції встановлю-
ється також настановами ЄС щодо ви-
конання директив «Нового підходу». За-
гальний порядок та умови розміщення 

продукції на внутрішньому ринку ЄС, 
проведення робіт з оцінки відповідності 
та акредитації, а також механізм ринко-
вого нагляду окреслені в Регламентах 
№ 764/2008 [13] та № 765/2008 [15], 
у Рішенні № 768/2008 [14] від 9 липня 
2008 р. 

Європейська Комісія шляхом вико-
ристання системи електронних засобів 
розробляє та підтримує загальну си-
стему архівації та обміну інформацією 
щодо наглядової діяльності на внутріш-
ньому ринку та інформації щодо будь-
якої невідповідності товару гармонізо-
ваному законодавству як ЄС, так і 
держав-членів. Система відображає но-
тифікацію та інформацію, передбачену 
ст. 22 Регламенту ЄС 765/2008 [15]. 
Відповідно до цієї статті держави-чле-
ни зобов’язані надавати Європейській 
Комісії інформацію, що є в їх розпо-
рядженні, про продукти, які станов-
лять ризик, зокрема дані, що стосу-
ються ідентифікації продукту, його 
походження та ланцюгу його поставок, 
пов’язаного із ним ризику, сутності і 
тривалості вжитого національного за-
ходу та будь-яких добровільних захо-
дів, ужитих суб’єктами господарської 
діяльності.

Ефективною та дієвою у сфері 
непродовольчих товарів є система 
RAPEX, передбачена у статті 12 Ди-
рективи 2001/95/ЄС [12]. Водночас 
узгоджений нагляд за ринком ЄС по-
требує повного обміну інформацією 
про національні заходи в цій сфері, що 
не передбачено в даній системі. Доступ 
до системи RAPEX є відкритим не тіль-
ки для країн – членів ЄС, але й для 
країн-кандидатів, третіх країн і міжна-
родних організацій у рамках угод між 
ЄС і цими країнами або міжнародними 
організаціями, згідно з умовами, визна-
ченими в таких угодах. Останні ґрун-
туються на взаємності й включають 
положення про конфіденційність, що 
відповідають положенням, які застосо-
вуються в ЄС (ч. 4 ст. 12 Директиви 
2001/95/ЄС) [12].

ІТ-системи відіграють провідну роль 
у полегшенні обміну інформацією між 
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різними системами, наприклад, RAPEX, 
ICSMS, CIRCA та іншими. Часто ви-
никають ситуації, коли в різні системи 
треба ввести однакові дані в різних 
форматах. Із метою уникнення дублю-
вання планується розроблення сумісної 
ІТ-системи, яка забезпечить взаємодію 
з існуючими прикладними програмами. 
Зокрема, ICSMS є ІТ-системою Євро-
пейської Комісії, яка забезпечує комп-
лексну комунікаційну платформу для 
спостереження між органами влади 
країн – членів ЄС [16].

Слід наголосити, що ICSMS – це не 
тільки механізм для надійного обміну 
інформацією між органами влади, а й 
платформа для впровадження політи-
ки ринкового нагляду [4]. Кінцевою 
метою ICSMS є допомога у виконанні 
однієї з основних цілей ЄС, що пов’я-
зана із забезпеченням надійності та 
узгодженості у впровадженні та засто-
суванні європейського законодавства 
із забезпечення операторів і громадян 
можливістю отримувати всі переваги 
внутрішнього ринку. Система дозво-
ляє отримувати доступ до інформації, а 
саме: про результати випробувань про-
дукту; ідентифікаційні дані економіч-
ного оператора; оцінку ризику; аварії; 
про заходи, вжиті наглядовими органа-
ми влади для спільного, швидкого та 
ефективного розповсюдження інформа-
ції не тільки серед владних органів, але 
й громадськості [4]. 

Свого часу було розпочато розро-
блення нової платформи ICSMS-AISBL 
за фінансової підтримки ЄС [17]. 
ICSMS розвивається й далі, здійснює 
збирання, зберігання й обмін інформа-
цією та передовим досвідом між усіма 
суб’єктами, що мають безпосереднє 
відношення до ринкового нагляду. Це 
включає публікацію результатів ви-
пробувань, результатів спільних дій, 
керівних принципів і роз’яснень для 
здійснення підготовки органів нагля-
ду за ринком, тематичних досліджень, 
статистики та загальної інформації про 
ринок нагляду за товарами [18].

ICSMS складається із внутрішньої 
та громадської зон:

– внутрішня зона призначена тіль-
ки для авторизованих користувачів: 
органів нагляду за ринком, митних ор-
ганів та органів ЄС. Вона містить всю 
наявну інформацію (опис продукту, ре-
зультати випробувань, вжиті заходи);

– громадська зона для споживачів, 
користувачів і виробників. Інформація, 
яку видно у громадській зоні, містить 
лише несекретні дані, які стосуються 
продукції [18].

Сьогодні актуальним напрямком є 
створення синергії між GRAS-RAPEX 
і ICSMS, незважаючи на те, що вони 
мають дуже різні функції і тому допоки 
використовуються окремо. Адже інфор-
мація, пов’язана з нещасними випад-
ками і травмами, викликаними небез-
печними продуктами, на внутрішньому 
ринку повинна стимулювати зусилля зі 
здійснення заходів нагляду за ринком 
[19]. Сьогодні синергія між ICSMS та 
RAPEX дозволяє користувачам створю-
вати RAPEX-проекти повідомлень на 
основі даних, вже частково доступних 
в ICSMS. Додаткові дані, необхідні для 
завершення повідомлення оповіщення 
RAPEX, повинні бути додані вручну 
через тире [19]. Також Європейською 
Комісією розглядається доцільність 
створення Громадських споживчих баз 
даних безпечних товарів (Consumer 
Product Safety Information Database), 
які зможуть включити в себе платфор-
му для скарг і реєстрації травм. Ця 
платформа буде брати до уваги успіхи, 
досягнуті EUROSAFE, ОЕСD та інших 
відповідних інструментів, наявних у цій 
області.

Загалом наразі заходи з ринкового 
нагляду та контроль за безпекою про-
дукції, співпраці на рівні ЄС включа-
ють у себе:

– систему оперативної інформації 
(RAPEX) – систему оповіщення, яка 
полегшує швидкий обмін інформаці-
єю між країнами ЄС і Європейською 
Комісією;

– загальну систему інформаційної 
підтримки ICSMS для обміну інформа-
цією, яка включає в себе кращі заходи, 
результати спільних дій, інформацію 
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про програми спостереження на націо-
нальних ринках держав-членів;

– заходи із захисту, які зобов’язу-
ють країни ЄС повідомляти про будь-
які дії, вжиті ними, які обмежують 
вільне переміщення продукту, оскільки 
він становить небезпеку або іншим чи-
ном не відповідає вимогам;

– функціонування груп адміністра-
тивного співробітництва (Administrative 
Cooperation Groups, AdCos); 

– фінансування спільних дій, яким 
Європейська Комісія фінансує діяль-
ність із ринкового нагляду, що спільно 
здійснюються національними органами 
держав-членів;

– регулярні контакти і обговорення 
політики з національними представни-
ками в Групі експертів внутрішнього 
ринку для продукції.

Що стосується України, то Главою 
3 «Технічні бар’єри в торгівлі» (статті 
53-58) розділу IV «Торгівля і питання, 
пов’язані з торгівлею» Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС визначе-
но обов’язок сторін поглиблювати та 
вдосконалювати технічне співробітни-
цтво шляхом адаптації українського 
законодавства в цій сфері до «aquis 
communautaire», зокрема, через рефор-
мування заходів здійснення ринкового 
нагляду, що в подальшому сприятиме 
розвитку бізнесу та підтримці реалі-
зації угоди СОТ про Технічні бар’єри 
в торгівлі. Тільки після повного уз-
годження галузевого та горизонталь-
ного законодавства, інституцій та стан-
дартів України та ЄС до Угоди буде 
додано Протокол щодо оцінки відповід-
ності та прийнятності промислової про-
дукції (Угода АСАА) як невід’ємний її 
додаток для вільного просування укра-
їнських товарів на внутрішньому рин-
ку ЄС без додаткових процедур оцінки 
відповідності [19]. 

Відповідно до графіка наближення 
законодавства Україна має наблизити 
своє горизонтальне законодавство про-
тягом одного року з дати набрання чин-
ності Угодою (до початку 2017 року), 
а секторальне законодавство, що охо-
плює 27 секторів, – протягом 2-5 ро-

ків із дати набрання чинності Угодою 
(2017–2020 рр.). Відповідальним за 
реалізацію зобов’язань України щодо 
гармонізації горизонтального законо-
давства є Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України (Міністер-
ство економічного розвитку України), 
щодо секторального законодавства – 
центральні органи виконавчої влади, що 
здійснюють функції технічного регулю-
вання у визначених сферах (Постанова 
КМУ від 16.12.2015 р. № 1057) [20].

Так, наразі в Україні наглядова ді-
яльність загалом знаходиться у стані 
активної адаптації до міжнародно-пра-
вових норм та норм права ЄС та при-
ведення у відповідність до принципів 
і практик, що застосовуються в євро-
пейському та міжнародному правопо-
рядках. Визначений напрямок реалізу-
ється шляхом прийняття низки законів 
України, а саме: «Про державний рин-
ковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції», «Про загальну безпечність 
нехарчової продукції», «Про відпові-
дальність за шкоду, завдану внаслідок 
дефекту в продукції» та інших та зав-
дяки інституційному відокремленню 
ринкового нагляду від функції оцінки 
відповідності. На виконання інститу-
ційного відокремлення ринкового наг-
ляду від функції оцінки відповідності 
в Україні формується інфраструктура 
якості європейського зразка, що вклю-
чає: Національне агентство з акредита-
ції України (НААУ), Національний ор-
ган стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»), 
Державну службу України з питань 
безпечності харчових продуктів та за-
хисту споживачів (Держпродспожив-
служба) та інші.

Ключові слова: ринковий нагляд 
на споживчому ринку непродоволь-
чих товарів, EMARS II, PROSAFE, 
Директива 2001/95/ЄС, ICSMS, 
Administrative Cooperation Groups.

Стаття присвячена досліджен-
ню питань, пов’язаних із розвитком 
правової сфери регулювання спожи-
вчого ринку непродовольчих товарів, 
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та розмежуванню компетенцій ЄС 
між органами, які здійснюють захо-
ди з ринкового нагляду, та органа-
ми, що забезпечують виконання за-
конодавства щодо безпеки продукції.

Статья посвящена исследованию 
вопросов, связанных с развитием 
правовой сферы регулирования по-
требительского рынка непродоволь-
ственных товаров, и разграничению 
компетенций ЕС между органами, 
осуществляющими мероприятия по 
рыночному надзору, и органами, обе-
спечивающими выполнение законода-
тельства относительно безопасно-
сти продукции.

This article is devoted to the study 
of issues related to the development of 
the legal sphere of regulation of the 
consumer market of non-food products 
and the delimitation of EU competenc-
es between the authorities involved in 
market surveillance and the authorities 
enforcing legislation on product safety.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНСЬКОЇ  

ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Сімейне право за своєю первинною 
природою є однією з галузей як націо-
нального, так і міжнародного права, що 
потребує специфічних, законодавчо за-
кріплених правових актів для здійснен-
ня нормативного регулювання. Галузь 
сімейного права покликана для регулю-
вання сімейних правовідносин із метою 
зміцнення сім’ї як соціального інститу-
ту і як союзу між двома конкретними 
особами, утвердження почуття обов’яз-
ку між членами сім’ї, побудови сімей-
них відносин на почуттях взаємної 
любові та поваги, на почуттях взаємо-
допомоги і підтримки. 

Право особи на сім’ю закріплено 
не тільки національними правовими 
актами, але і визнано на міжнародно-
му рівні. У сфері прав людини визна-
но право кожної особи на повагу до 
свого сімейного життя. За міжнарод-
ними зобов’язаннями держави повинні 
забезпечити на своїй території право 
кожної особи на захист своїх сімейних 
прав та інтересів. 

Одним із пріоритетних напрямків 
міжнародної політики і законодавства 
у сфері сімейного права є недопущення 
будь-яких проявів дискримінації щодо 
учасників сімейних відносин. Учасники 
сімейних відносин не можуть мати при-
вілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, статі, політичних, релі-
гійних та інших переконань, етнічного 
та соціального походження, матеріаль-
ного стану, місця проживання, за мов-
ними чи іншими ознаками. 

Слід визнати, що останнім часом 
актуалізувалось питання щодо визна-

чення спільних рис стосовно правового 
регулювання окремих правовідносин, 
їх запозичення та застосування більш 
досконалих норм у національному зако-
нодавстві. Не можуть бути виключен-
ням і норми сімейного права України, 
виявлення принципових розбіжностей 
та пошуку можливих шляхів вдоско-
налення галузі сімейного права. Порів-
няльний аналіз може бути здійснений 
лише на основі об’єктивно проведених 
досліджень, які найбільш повно відо-
бражають сучасне становище сімейно-
го права як в українській правовій сис-
темі, так і в англійській. Актуальність 
обраної теми також зумовлена можли-
вістю порівняння сучасного стану зако-
нодавчої бази сімейного регулювання 
на прикладі української та англійської 
правових систем. Автором спеціально 
були обрані для порівняння саме ці кра-
їни, адже англійське і українське право 
за своєю природою дуже відрізняється. 
Українська правова система більшою 
мірою ґрунтується на засадах кодифі-
кованої романо-германської системи 
права, в той час як англійське право, 
будучи загальним правом, знаходить 
своє відображення, яке склалося про-
тягом багатьох століть, у прецедентній 
правовій системі. 

Так, на відміну від української пра-
вової системи, яка розподіляє право на 
самостійні галузі, англійське право по-
діляється на дві взаємопов’язані ланки: 
загальне право (прецедентне) та право 
статутів (акти Парламенту). 

Загальне англійське право ство-
рюється судами. Компетенція щодо 
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створення права закріплена за суда-
ми Англії та Уельсу як конституційне 
повноваження, незважаючи на те, що 
Англія є країною з «неписаною консти-
туцією». Статути, що взаємодіють із 
прецедентами, є кодифікованим відо-
браженням останнього. Статути явля-
ють собою зводи правил, утворених із 
судових прецедентів. А прецеденти, у 
свою чергу, під час тлумачення статут-
них правових норм значно розширюють 
та конкретизують їх для правозастосов-
ної практики. 

На англійське сімейне право здій-
снюють вплив й інші правові норми, від 
цивільного до міграційного права, по-
даткового чи права соціального забез-
печення [1, с. 415]. Проте такий вплив 
буде мати лише додатковий характер, 
адже суміжні галузі права будуть лише 
доповнювати основні норми, не всту-
паючи з ними в протиріччя. Тобто ре-
гулювання нормами суміжних галузей 
права є факультативним та вибірко-
вим щодо кожної конкретної ситуації 
[1, с. 418–420]. Міжнародні пакти та 
конвенції також відіграють важливу 
роль у розвитку та формуванні сімей-
ного законодавства в правовій системі 
Англії. Конвенції окреслюють кількість 
тем, які зазвичай покривають певну 
частину сімейних правовідносин, про-
те необхідно пам’ятати про прецедент-
ність англійської правової системи, де 
основним джерелом регулювання пра-
вовідносин все ж таки є прецедент у 
формі моделі попереднього рішення 
щодо типової ситуації. 

Характеризуючи норми сімейного 
права в Англійській правовій системі, 
перш за все необхідно звернути увагу 
на існуючі підходи щодо визначення 
сімейного права. Порівняння підходів 
дає змогу зробити аналіз та визначити 
цілі, які притаманні галузі англійського 
сімейного права. 

Англійському сімейному праву від-
повідають такі підходи, як функціональ-
ний та підхід щодо розподілу сімейно-
го права на приватне та публічне [2]. 
Кожен із підходів має за мету достиг-
нути певні цілі. Відповідно до функціо-

нального підходу сімейне право має за 
мету вираження цілей завдяки таким 
функціям, як захисна, пристосована та 
функція підтримки. Захисна функція 
забезпечує захист учасників сімейних 
правовідносин від фізичного, емоційно-
го чи фінансового негативного впливу 
як із боку держави чи суспільства, так 
і з боку самих учасників правовідно-
син. Держава регулює виконання цієї 
функції завдяки законодавчій базі та 
встановленню норм поведінки. Функції 
пристосування та підтримки є своєрід-
ними механізмами щодо заохочення до 
сімейного життя. Адже правові норми, 
створені для регулювання саме сімей-
них відносин, перш за все мають спри-
яти всебічному розвитку, підтримці по-
ведінки учасників цих правовідносин.

Говорячи про розподіл сімейного 
права на приватне та публічне, необ-
хідно наголосити, що сімейне законо-
давство, як і більшість міжнародно-пра-
вових актів, відіграє роль захисника 
саме приватного сектора. Тобто гаран-
тується повага щодо приватного та сі-
мейного життя. Сімейне право у своїй 
більшості охороняє сім’ю та поважає 
приватні інтереси особи. Під час ви-
рішення питань приватного сімейно-
го права з боку держави створюється 
безліч органів та установ, які діють як 
допоміжні заклади для регулювання сі-
мейних відносин. 

Як уже зазначалось, правові засади 
регулювання в Англії та Уельсі є одна-
ковими. В обох випадках сімейне пра-
во регулює положення щодо укладання 
шлюбу, розлучення, усиновлення, пі-
клування, правого становища дитини, 
батьківської відповідальності. Інститут 
спадкування належить до галузі цивіль-
ного регулювання.

Кожен з інститутів англійського сі-
мейного права, крім значної кількості 
прецедентів, регулюється відповідни-
ми актами Парламенту. Питання щодо 
шлюбу та цивільного партнерства регу-
люються Актом про Цивільне партнер-
ство (Civil Partnership Act) 2004 року 
та Актом Парламенту, який регулює 
питання розлучення (Matrimonial 
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Causes Act), 1973 року, та який визна-
чає правові основи щодо припинення 
шлюбу. Закон сімейного права (Family 
Law Act) 1966 року та Закон про ді-
тей (Children Act) 1989 року визнача-
ють правове становище дітей, особлива 
увага приділяється питанням домаш-
нього насильства. Закон про права 
людини (Human Rights Act) 1998 року 
висвітлює питання батьківської відпо-
відальності. 

Civil Partnership Act був прийнятий 
у 2004 році у вже сучасному суспіль-
стві, зважаючи на особливості сучасно-
го життя та поведінки учасників сімей-
них правовідносин, проте неодноразово 
підлягав критиці, та окремі його поло-
ження були об’єктом жвавих дискусій 
не тільки в суспільстві, але й серед 
провідних науковців. Причиною було 
закріплення саме цим парламентським 
актом одностатевих шлюбів на законо-
давчому рівні. Суб’єктів одностатевих 
відносин за законодавством слід визна-
чати як цивільних партнерів [3, с. 33]. 

Civil Partnership Act наділяє їх від-
повідними правами, обов’язками та ви-
значає їх як осіб, які між собою пере-
бувають у цивільному шлюбі. Цивільні 
партнери мають ті ж самі майнові пра-
ва, що й одружені пари різної статі, 
права щодо соціального забезпечення, 
а також право отримати батьківську 
відповідальність за дітей партнера. Для 
того щоб укласти цивільне партнер-
ство, обидві особи мають бути однієї 
статі, старші 16 років та не перебувати 
в той самий момент у законному шлю-
бі чи іншому цивільному партнерстві. 
Особлива увага приділяється ще одній 
обставині: зазначені особи не повинні 
перебувати в родстві та мати ступінь 
спорідненості. Для осіб 16-17 років, які 
бажають сформувати цивільне парт-
нерство, необхідною умовою є отри-
мання батьківського дозволу. Виняток 
із цього правила існує в Шотландії, 
де згода батьків не враховується під 
час формування настільки молодими 
особами цивільного партнерства. Для 
здійснення законодавчого закріплення 
цивільного партнерства особи мають 

подати заяву про наміри та бажання 
сформувати цивільне партнерство до 
реєстраційних органів. За 15 днів вони 
можуть вже завершити реєстраційний 
процес. Після завершення реєстрацій-
ного процесу особи вважаються цивіль-
ними партнерами та наділяються всіма 
правами та обов’язками, які гарантує 
їм Civil Partnership Act. За власним 
бажанням особи також можуть прове-
сти церемонію – це залежить лише від 
їхніх внутрішніх переконань, адже за-
конодавство не висуває такої вимоги. 
Перша офіційна державна реєстрація 
цивільних партнерів відбулася 21 груд-
ня 2005 року. 

Family Law Act був прийнятий Пар-
ламентом у 1996 році та містить у 
собі положення щодо права на розлу-
чення та права на укладання шлюбу. 
Визначаються умови вступу до шлюбу, 
обов’язки подружжя, правові основи 
для визнання шлюбу недійсним, для 
анулювання шлюбу та для розлучення. 
Трохи інша ситуація існує для цивіль-
них партнерів, англійське законодав-
ство не визнає для них права розлу-
чення. Розірвання сімейних відносин 
між цивільними партнерами має назву 
dissolution та передбачає проведення 
певної реєстраційної процедури.

Children Act 1989 року визначає 
правовий статус дитини та вперше в 
англійському законодавстві надає по-
няття батьківської відповідальності. 
Батьківська відповідальність визнача-
ється як сукупність прав та привілеїв, 
які визначають напрямок взаємовідно-
син між дітьми та їх батьками чи ін-
шими дорослими особами, які безпо-
середньо впливають на життя дитини 
[4, с. 33]. За англійським законодав-
ством батьківська відповідальність є 
юридично закріпленим поняттям, яке 
використовується для визначення того 
з дорослих, хто має права та обов’язки 
у прийнятті рішень, які істотно впли-
вають на життя дитини. Інститут бать-
ківської відповідальності включає такі 
юридичні права та обов’язки: надання 
дитині місця для проживання; контакт 
та проживання разом із дитиною; за-
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безпечення охорони життя дитини; 
здійснення дисциплінарного виховання 
дитини; вибір та забезпечення дитини 
освітою; забезпечення релігійного роз-
витку дитини; забезпечення медичної 
допомоги; надання згоди на медичне 
лікування дитини (за необхідністю); 
обов’язок надати дитині її власне ім’я; 
здійснення відповідальності за майно 
дитини.

Матір дитини автоматично наділя-
ється батьківською відповідальністю. 
Батько набуває батьківську відпові-
дальність автоматично тільки в тому 
випадку, якщо на момент народження 
дитини перебував у законному шлюбі 
з її матір’ю. Для неодружених батьків 
усе є значно складнішим. Бути біоло-
гічним батьком дитини ще не означає 
автоматичне набуття батьківської від-
повідальності. У такий ситуації батько 
дитини не матиме законного підґрунтя 
для встановлення батьківської відпо-
відальності. Проте існує можливість 
звернутися до суду для встановлення 
батьківської опіки над дитиною.

Поряд зі створенням значної та 
масивної системи прецедентів, які ви-
значають напрямки регулювання та 
здійснення сімейних правовідносин, 
англійське законодавство приймає 
низку нормативно-правових актів, які 
спрямовані на координацію органів 
державної влади, під час здійснення за-
конних повноважень у процесі регулю-
вання сімейних відносин. 

Англійці ставляться до сімейного 
права з особливою увагою. З одного 
боку, вони намагаються законодавчо 
зберегти вже обрані напрямки його іс-
нування, а з іншого, не залишають поза 
увагою мінливість та зміни сучасного 
життя та, як наслідок, мінливість су-
спільних та сімейних відносин.

Отже, англійське сімейне законо-
давство сьогодні є системою, яка зна-
ходиться в постійному зв’язку з ін-
шими галузями права та зі значною 
кількістю прецедентів. Норми сімейно-
го законодавства охоплюють широке 
коло сімейних відносин та спрямовані 
на урегулювання якомога різноманітні-

шого кола поведінки учасників сімей-
них відносин. 

Для формування сімейного права 
немаловажний є і той факт, що Англія 
входить до Європейського Союзу. Од-
нією з умов для держав, які входять у 
зону ЄС, є вимога відповідності наці-
онального законодавства європейсько-
му рівню права та визнання правових 
норм ЄС на своїй території. 

Так, і українська, і англійська право-
ві системи визнають принципи права, 
які є основоположними ідеями щодо 
регулювання кожного окремого виду 
суспільних відносин. Принципи права 
об’єктивно зумовлені правовою сис-
темою кожної країни, на якій вони і 
базуються. Жодна система права чи її 
окрема галузь не можуть існувати без 
існування принципів, які будуть здійс-
нювати певне керування та визначати 
засади діяльності. Оскільки сімейне 
право є складною галуззю права, то за-
стосовуються загальновизнані принци-
пи сімейного права. 

На відміну від української правової 
системи, англійська не поділяє право 
на окремі галузі, які теж мають певну 
систему побудови. Галузь сімейного 
права в Україні відносить принципи 
сімейного права до Загальної частини 
сімейного права. В Англії ж принципи 
сімейного права є основою для законо-
творчої діяльності Парламенту. Акти 
Парламенту щодо регулювання сімей-
них відносин ґрунтуються на міжна-
родно визнаних стандартах у галузі 
сімейного права. Взагалі міжнародні 
правові акти, які підписує Англія, ма-
ють значний вплив на формування на-
ціонального законодавства, адже, на 
відміну від країн романо-германської 
правової системи, англійська преце-
дентна система права не має єдиного 
кодифікованого акта для регулювання 
кожного окремого виду суспільних 
відносин, у тому числі і сімейних пра-
вовідносин. Саме через це в англій-
ському сімейному праві, на відміну від 
українського, не є доцільним виділяти 
окремі, самостійні інститути сімейно-
го права. 
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Звісно, можна провести аналогію з 
інститутами українського сімейного пра-
ва, проте таке розмежування все ж-та-
ки буде мати більш умовний характер. 
Наприклад, можна визначити інститут 
шлюбу, якому присвячений не один 
Акт Парламенту, чи інститут положен-
ня дітей, який має низку особливостей. 
Питанням усиновлення в Англії присвя-
чено не тільки прецедентне національне 
законодавство, а й міжнародні конвенції. 

Інститут шлюбу формувався та за-
знавав значних змін під час усього 
історичного становлення сімейного 
права. Змінювалось і суспільство вза-
галі, і його ставлення до сімейного 
життя. Першою значною зміною було 
визнання одношлюбності та поступо-
вого зрівняння чоловіка та жінки в 
сімейних правовідносинах [5, с. 156]. 
Шлюб регулюється Актами Парламен-
ту, які визначають порядок та можли-
вість укладання шлюбу, підстави для 
визнання шлюбу недійсним чи неукла-
деним. Втручання церкви у шлюбно-сі-
мейні відносини вже не відбувається. 
Лише за бажанням осіб може бути 
проведена церемонія укладання шлю-
бу, законодавчо це не є обов’язковим. 
Обов’язковою вимогою є лише держав-
на реєстрація шлюбу з отриманням до-
кументу, який засвідчую шлюб, у від-
повідних державних органах. Виходячи 
із загальних принципів сімейного пра-
ва, шлюб має ґрунтуватись на взаєм-
ній згоді. Особи, які бажають укласти 
шлюб, мають досягнути шлюбного віку 
на момент укладання шлюбу. 

Досить специфічним у розумінні 
шлюбу за англійським правом є роз-
гляд шлюбу не лише як поєднання двох 
осіб задля створення сім’ї, а й також 
ставлення до шлюбу як до різновиду 
угоди, де кожна із сторін має права та 
обов’язки. У багатьох випадках особи, 
які бажають одружитись, підписують 
шлюбний договір. Чітко встановленої 
форми шлюбного договору немає, про-
те є загальні умови, які мають бути 
включені до шлюбного договору. Зміст 
договору регулюється самими сторона-
ми на власний розсуд.

Ще однією цікавою особливістю 
шлюбу за англійським правом є зако-
нодавчо закріплена можливість укла-
дання одностатевих шлюбів. Особи, 
які уклали такий шлюб, вважаються 
цивільними партнерами та наділяються 
всіма правами та обов’язками, як і зви-
чайне подружжя. 

Щодо правового положення дітей, 
то сімейне право Англії приділяє знач-
ну увагу благополуччю дитини та мож-
ливості її залучення до участі в сімей-
них відносинах саме як повноправного 
учасника. Наприклад, під час вирішен-
ня сімейних спорів у ході судового засі-
дання береться до уваги думка дитини, 
її побажання, звісно, спираючись на її 
психічний стан та можливість вміння 
виразити свої думки. Батьки дитини 
наділяються батьківською відповідаль-
ністю щодо своїх дітей. Акт Парламен-
ту «Про дітей» 1989 року визначає, що 
батько та мати дитини, яка була народ-
жена у шлюбі, автоматично наділяють-
ся батьківською відповідальністю, на 
противагу ситуації, коли батьки дитини 
під час її народження не перебували у 
шлюбі між собою, і, як наслідок, бать-
ківською відповідальністю спочатку 
наділяється тільки матір дитини. Від-
повідно до зазначеного Акта батьків-
ська відповідальність являє собою всі 
права, обов’язки, відповідальність та 
владу, які батьки мають відносно своїх 
дітей та їх майна. Батьківська відпові-
дальність покладає на батьків обов’яз-
ки щодо розвитку дитини, піклування 
про її фізичне та духовне благополуч-
чя, здоров’я, а також обов’язок щодо 
фінансової підтримки дитини. 

Щодо усиновлення, то цей процес 
міститься в нормах Акта Парламенту 
«Про усиновлення» 1976 року. Саме 
в цьому законі відображено положен-
ня щодо можливості усиновлення, 
правові підстави, права та обов’яз-
ки усиновлювачів. Акт «Про усинов-
лення» встановлює, що заміжні пари 
можуть усиновити дитину, яка не є 
кровною до кожного з подружжя, чи 
дитину, батьком чи матір’ю якої є 
один із подружжя. 
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Поряд із нормами, які визначають 
положення дитини в сім’ї, традиційно 
розглядають правові норми, які спря-
мовані на боротьбу з домашнім насиль-
ством. Держава виражає своє занепо-
коєння проявам будь-яких негативних 
та насильницьких дій усередині сім’ї, 
як із боку її членів, так і в разі сто-
роннього впливу на сімейні відносини. 
Відповідно до Акта Парламенту «Про 
сім’ю» 1996 року один із подружжя чи 
дитина за наявності підстав та необхід-
ності захисту від домашнього насиль-
ства мають право звернутись до орга-
нів державної влади за допомогою та 
отриманням ордеру на заборону здійс-
нення будь-яких дій особи, яка спричи-
няє загрозу застосування домашнього 
насильства. 

Питання щодо майнового положен-
ня членів сім’ї, спадкування, розлучен-
ня та інших різновидові сімейних пра-
вовідносин регулюються за допомогою 
спеціального статутного права, яке ста-
новить собою Акти Парламенту. Проте 
не проводиться єдиного угрупування 
нормативно-правових актів, які містять 
норми щодо сімейних правовідносин. 

Отже, як бачимо, сімейне право 
Англії за своєю природою не має чіт-
кого, законодавчо закріпленого розпо-
ділу на самостійні інститути. Кожен із 
видів сімейних правовідносин регулю-
ється окремим парламентським актом. 
Сьогодні у правовій системі Англії вже 
існує значна кількість законодавчих 
актів, норми яких спрямовані на регу-
лювання сімейних відносин. Проте не-
обхідно пам’ятати і про значну частину 
прецедентного права в галузі сімейного 
права. Так, пріоритет віддається поза-
судовому регулюванню сімейних спо-
рів, зважаючи на природу сімейного 
права та сімейних відносин, проте пре-
цеденти в галузі сімейного права вже 
є сформованими щодо різних аспектів 
сімейного життя. 

Існування самостійних, відокремле-
них галузей права та їх розмежування 
на інститути є більш характерним для 
країн романо-германської правової сис-
теми, де також існує кодифікація права. 

Для англійської правової системи це не 
є актуальним. Саме тому вже сформо-
ване сьогодні сімейне право не підлягає 
розгляду за конкретними інститутами 
як пріоритетний напрямок для прове-
дення аналізу сімейного права. 

Також необхідно пам’ятати, що саме 
сімейне законодавство ще неодноразо-
во буде підлягати зміні в залежності 
від умов сучасного життя. Як приклад 
можна навести зміни, які відбулись у 
визначенні осіб, які можуть укладати 
між собою шлюб. Сьогодні у відповід-
ності до законодавства не тільки чоло-
вік та жінка можуть укласти шлюб, але 
й одностатеві особи, цивільні партнери, 
шлюб між якими буде визнаватись за-
конним як із боку держави, так і з боку 
суспільства. Як інший приклад можна 
розглянути питання щодо усиновлен-
ня. Раніше іноземним громадянам забо-
ронялось усиновлювати дітей, які мали 
англійське громадянство. А з підписан-
ням міжнародних договорів англійське 
право вже розглядає різні варіанти уси-
новлення. 

Отже, сімейне право ще неоднора-
зово буде змінюватись, проте все ж 
таки буде спрямоване на встановлення 
та охорону сімейних відносин та на-
дання їх учасникам взаємних прав та 
обов’язків. 

Ключові слова: правова система, 
держава, сім’я, сімейне право, порів-
няльний аналіз, міжнародне право, 
майнові правовідносини, усиновлення, 
суб’екти сімейних правовідносин, пре-
цедент.

Досліджено та проаналізовано 
правове регулювання норм сімейно-
го права української та англійської 
правових систем. Розглянуто харак-
терні особливості основних правових 
інститутів сімейного права зазначе-
них систем у контексті порівняль-
ного аналізу. Особливу увагу приді-
лено специфічним рисам виявлення 
принципових розбіжностей та пошу-
ку можливих шляхів вдосконалення 
галузі сімейного права на міжнарод-
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ному рівні правового регулювання. 
Сформульовані пропозиції щодо по-
долання прогалин у правовому ре-
гулюванні сімейних правовідносин 
в Україні та в англійській правовій 
системі. 

Исследовано и проанализировано 
правовое регулирование норм семей-
ного права украинской и английской 
правовых систем. Рассмотрены ха-
рактерные особенности основных 
правовых институтов семейного 
права указанных систем в контек-
сте сравнительного анализа. Осо-
бое внимание уделено специфическим 
чертам выявления принципиальных 
разногласий и поиска возможных 
путей совершенствования отрасли 
семейного права на международном 
уровне правового регулирования. 
Сформулированы предложения по 
преодолению пробелов в правовом ре-
гулировании семейных правоотноше-
ний в Украине и английской правовой 
системе.

The legal regulation of the norms 
of family law of the Ukrainian and 
English legal systems was studied and 
analyzed. The characteristic features 
of the basic legal institutions of family 

law of these systems in the context of 
comparative analysis are considered. 
Particular attention is paid to the spe-
cific features of identifying fundamen-
tal differences and finding possible 
ways to improve the branch of family 
law at the international level of legal 
regulation. Formulated proposals for 
overcoming gaps in the legal regula-
tion of family relations in Ukraine and 
the British legal system.
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Проблемою, що досліджується в 
межах даної роботи, є відсутність пер-
спективного світоглядного розумін-
ня серед багатьох правників природ-
но-правової концепції людських прав у 
контексті вимог ст. 55 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
та конституційних положень ст. 3, 
8 і 22 Основного Закону держави щодо 
обов’язковості зазначення в консти-
туційній скарзі, «яке з гарантованих 
Конституцією України прав людини за-
знало порушення» у співвідношенні з 
«правами людини, закріпленими цією 
Конституцією».

Метою роботи є переосмислення 
значення фундаментальних прав люди-
ни в контексті розвитку людиноорієнто-
ваної парадигми конституційного права 
в Україні з метою покращення публіч-
них механізмів захисту прав людини.

Завданням наукової статті є погли-
блення конституційного праворозу-
міння сучасних правників-практиків і 
надання їм повноцінних орієнтирів та 
критеріїв розуміння ст. 22 Конституції 
України в розрізі відсутності текстуаль-
ного гарантування деяких фундамен-
тальних людських прав у тілі Консти-
туції України. 

Ознайомлення з літературою щодо 
окресленої проблематики призводить 
до необхідності заново розглянути про-
блеми співвідношення фундаменталь-
них прав людини в контексті їх кон-

ституційного регулювання. Стан даної 
проблематики сягає часів давньоукра-
їнської держави, однак поточний стан 
не відповідає об’єктивним обставинам.

Загальновідомо, що права людини 
(людські права) – це мінімум загаль-
носоціальних, загальнолюдських і за-
гальнодемократичних вимог до право-
вого та соціального становища кожної 
особи, реалізація яких повинна й може 
бути забезпечена в будь-якому суспіль-
стві незалежно від особливостей його 
соціально-правової системи [1, с. 209].

Під час рефлексування на тему акту-
альних проблем запровадження інсти-
туту конституційної скарги в України, 
законодавчого визначення критеріїв до 
форми подачі такої скарги, передбаче-
них ст. 55 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України» № 2136-VIII 
від 13 липня 2017 року, та реального 
стану (поточної статистики) розгляду 
Конституційним Судом України зазна-
чених конституційних скарг – актуалі-
зувались досить серйозні практичні пи-
тання, рішення яких можливо знайти 
виключно в загальнотеоретичній мате-
рії конституційного права.

Перш за все, чому деякі права лю-
дини (людські права) є фундаменталь-
ними, основоположними, природними 
та невідчужуваними, а деякі – ні? Яка 
різниця між фундаментальністю люд-
ського права (права людини) та його 
конституційно-правовою природою? 

© С. Горовенко, 2018
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Чому деякі з них експліцитно закріпле-
ні та гарантовані сучасними конститу-
ціями, а деякі розвинуті виключно на 
доктринальному рівні та імпліцитно 
враховуються під час здійснення кон-
ституційного судочинства?

Загалом, чи дійсно є різниця у цих 
поняттях, чи вони є тотожними та 
комплексно характеризують ті пра-
ва, які належать людині відповідно до 
самого факту її існування як соціобі-
ологічної істоти, не потребують про-
голошення (визнання) таким політи-
ко-правовим утворенням, як держава, є 
первинними та такими, що спрямовані 
на забезпечення найбільш базових у 
сучасному світі потреб людини, та фак-
тично є ключовими критеріями (загаль-
ним мірилом) правильності (правомір-
ності, згідно з доктриною верховенства 
права (правовладдя)) діяльності держа-
ви, утвердження та забезпечення яких 
є основним обов’язком держави перед 
усіма її громадянами (Українським на-
родом) та позитивним зобов’язанням 
перед усіма сучасними правовими дер-
жавами конституційної демократії (Ви-
сокими Договірними сторонами).

Ці питання заново відродились у 
конституційно-доктринальному дискур-
сі після прийняття Конституційним Су-
дом України Рішення, яким, окрім того, 
що здійснене конституційне тлумачен-
ня ч. 3 ст. 22 Конституції України як 
офіційне, неоскаржуване, остаточне 
та загальнообов’язкове її розуміння, 
також змінено конституційно-правову 
позицію та закладено фактично нову 
концепцію, яка має принципово інше 
значення.

Із загальної теорії права також ві-
дома природно-правова концепція ро-
зуміння фундаментальних невідчужу-
ваних прав людини як бар’єр, який 
у державі, що претендує іменуватися 
демократичною та правовою, не може 
бути подолано на власний розсуд ні 
законодавчою, ні виконавчою, ні судо-
вою гілками влади. Вони становлять 
правове першоджерело. Їх існування 
поза правом та без права неможливе, 
як і право немислиме без прав людини. 

Це – явища однієї сутності [2, с. 38]. 
Крім того, теорією конституційного 
права європейської традиції протягом 
останніх декількох сотень років були 
напрацьовані ключові критерії поділу 
людських прав (прав людини) на пред-
мет їх фундаментальності в залежності 
від їх сутнісної значимості для самоіс-
нування та самореалізації кожної люд-
ської істоти.

Так, основними ознаками концепції 
природних прав людини є: – їх загаль-
ний, тобто універсальний характер: 
такі права стосуються всіх без винят-
ку людей – лише завдяки їхній належ-
ності до роду людського; – вічність 
(позаісторичність) змісту таких прав, 
який із плином часу не змінюється, 
адже, породжені одного разу і назавж-
ди, такі права є незмінними; – абсо-
лютність (невід’ємність) таких прав, 
заперечення наявності яких є непри-
пустимим з огляду на їх «вмотивова-
ність» у природі людини і тому може 
кваліфікуватися як посягання на саме 
існування людської істоти як такої; – 
такі права також розуміються як «свя-
щенні» [3, с. 143].

Крім того, абз. 10 підп. 2. 2 п. 2 мо-
тивувальної частини цього Рішення КС 
України встановлено, що зазначені по-
ложення необхідно розуміти так, що в 
разі ухвалення нових законів або вне-
сення змін до чинних законів не до-
пускається звуження змісту та обсягу 
1) чинних 2) конституційних прав і сво-
бод людини, якщо таке звуження при-
зводить до 3) порушення їх сутності.

Тобто можна виділити три сутнісних 
орієнтири та критерії, на відповідність 
яким Конституційний Суд України в 
майбутньому перевірятиме законодавчі 
акти українського парламенту та які, 
відповідно, необхідно обов’язково вра-
ховувати потенційним суб’єктам права 
на конституційне подання і відповідним 
скаржникам у межах інституту консти-
туційної скарги. 

Такими критеріями, виходячи з ро-
зуміння ч. 3 ст. 22 Основного закону 
держави Конституційним Судом Укра-
їни, є: 1) практичне існування та важ-
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ливість такого права; 2) необхідність 
гарантування потенційно порушених 
під час прийняття нових законів або 
внесення змін до чинних законів прав 
«тілом» Конституції України, тобто 
важливим є їх формальне відображен-
ня в тексті Основного Закону України 
(формально-фундаментальний аспект); 
3) зазіхання законодавчим актом пар-
ламенту на фундаментальні елементи 
відповідних прав, так зване «ядро» 
права людини, коли звуження змісту 
та обсягу чинних конституційних прав 
і свобод людини призводить до пору-
шення їх сутності (змістовно-сутніс-
ний аспект). 

Можна констатувати, що єдиний 
орган конституційної юстиції в Україні 
відійшов від сформульованого раніше 
механізму застосування пари кількіс-
но-якісних показників під час перевір-
ки законодавчої діяльності парламенту 
на предмет відповідності її Конститу-
ції України (абз. 5 та 6 п. 4 мотиву-
вальної частини Рішення від 11 жовт-
ня 2005 року № 8-рп/2005, абз. 4  
підп. 5.2 п. 5 мотивувальної части-
ни Рішення від 22 вересня 2005 року 
№ 5-рп/2005), а «продукт» їх діяльно-
сті – закон України – на предмет його 
конституційності, до пари (двоскладо-
вого тесту) формально- фундаменталь-
ного та змістовно-сутнісного аспек-
тів, які, на мою думку, більш точково 
та якісно відображають особливості 
здійснення ними істотно відмінного 
від системи загального правосуддя в 
Україні, безпосередньо конституційно-
го правосуддя.

Таким чином, для визнання зако-
ну України, який потенційно зазіхає 
на фундаментальне право людини 
(людське право), здійснює негативний 
вплив та/або непропорційне втручан-
ня в основоположні свободи людини 
(людські свободи), тобто потенційно 
не відповідає принципу верховенства 
права, таким, що не відповідає Консти-
туції України (є неконституційним) з 
огляду на його протиправність та не-
справедливість, основними критеріями 
оцінки буде формальне гарантування 

(текстове відображення) «атакованого» 
права людини (людського права) Кон-
ституцією України та рівень, ступінь, 
інтенсивність протиправного впливу на 
таке право, чим у результаті спотворю-
ється «ядро» цього права, підривається 
його фундаментальність та порушуєть-
ся його сутність. 

Як результат, КС України в зазна-
ченому Рішенні чітко диференціював 
фундаментальні права людини, гаран-
товані Конституцією України, та «зви-
чайні» права, надані громадянам Укра-
їні законами України як певні пільги, 
які є законною формою винагороди за 
певні трудові заслуги громадян перед 
державою. 

Так, наявність у тексті Основного 
Закону України категорії «пільга» не 
означає, що ця категорія є елементом 
конституційного статусу людини, на 
відміну від основоположних прав і сво-
бод людини та гарантій їх реалізації, 
які є необхідними для гідного існуван-
ня та гармонійного розвитку людини 
(реч. 1 абз. 6 п. 3 мотивувальної части-
ни Рішення КС України № 5-р/2018 від 
22 травня 2018 р.).

Хоча змістовно-сутнісний аспект 
виведеного вище двоскладового тесту 
є дослівно не визначеним та потребує 
ґрунтовного осмислення шляхом засто-
сування КС України принципів права 
та елементів доктрини конституціона-
лізму (case by case) у кожному кон-
кретному випадку, він є ключовим та 
визначальним у цій парі. 

У той же час формально-фундамен-
тальний аспект, безперечно, є критично 
важливим елементом цього двоскладо-
вого тесту, однак він не є абсолютним 
і може бути пропорційно (справедли-
во) обмеженим сучасними правовими 
інструментами.

Так, окремого аналізу потребує 
взаємозв’язок ч. 3 ст. 22 з ч 1 ст. 22 Кон-
ституції України, зважаючи на комп-
лексність, інтегративність, єдність 
та системність конституційних норм 
права, формалізованих у сукупність 
текстових знаків Конституції України. 
Конституційний Суд України виходить 
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із того, що положення частини третьої 
статті 22 Конституції України перебува-
ють у системному зв’язку з іншими по-
ложеннями цієї статті (абз. 5 підп. 2. 2  
п. 2 зазначеного Рішення). Зокрема, 
ч. 1 ст. 22 Конституції України вста-
новлено, що права і свободи людини і 
громадянина, закріплені цією Конститу-
цією, не є вичерпними. Тобто фактич-
ний перелік конституційних прав лю-
дини (bill of rights), наявний у чинній 
редакції Основного закону держави, не 
є вичерпним. Однак, знову ж таки, в 
цьому випадку йдеться мова саме про 
фундаментальні людські права (права 
людини), тобто ті, які мають сутнісне 
(основоположне) для кожної людської 
істоти значення та, відповідно, мають 
настільки важливе внутрішнє значен-
ня, що потенційно можуть бути імплі-
цитно визнані конституційними.

Так, у Преамбулі зазначено, що Вер-
ховна Рада України від імені Україн-
ського народу – громадян України всіх 
національностей, дбаючи про забезпе-
чення прав і свобод людини та гідних 
умов її життя, приймає цю Конститу-
цію – Основний Закон України. Тобто 
одним із найбільш важливих стовпів, 
на яких побудована сучасна українська 
суверенна держава та її інституційна 
конституційна демократія, який прямо 
відображений у Преамбулі і сформу-
льований як головний обов’язок Укра-
їни як держави, є обов’язок дбати про 
забезпечення прав і свобод людини.

Таким чином, з урахуванням су-
часного європейського розуміння 
людських прав (прав людини), фунда-
ментальні права надані людині від на-
родження (самим фактом її існування), 
а сучасні конституції, як акти установ-
чої (первинної) влади народу, спрямо-
вані на обмеження публічної (вторин-
ної) влади з метою забезпечення цих 
фундаментальних прав, закріплюючи 
їх як конституційні, лише гарантують 
їх та зобов’язують державу (публіч-
ну владу) поважати їх, спрямовувати 
владну діяльність на ефективний за-
хист та на забезпечення порядків їх 
реалізації шляхом покладання відпо-

відних позитивних обов’язків на кон-
ституційному рівні. У тій же статті 
22 Конституції України у частині 2 є 
пряме підтвердження того факту, що 
Українська держава дотримується єв-
ропейської конституційної традиції, де 
основоположні права людини (людські 
права) є тим сутнісним фундаментом, 
центром, основою, беручи своє навча-
ло з яких конструюється та функціо-
нує весь конституційно-правовий лад 
держави Україна (людиноорієнтована 
модель державотворення) – конститу-
ційні права і свободи гарантуються і не 
можуть бути скасовані (формулювання 
ч. 2 ст. 22 Основного Закону України). 

Важливо в даному конституційному 
визначенні те, що зазначені права «га-
рантуються», тобто не визнаються чи 
проголошуються через акт державної 
волі, так званого подарунку від держав-
ної влади для людей, а є першоосновою 
цієї державної влади, обмежують її та 
спрямовують її діяльність саме на за-
безпечення та підтримку цих основопо-
ложних прав.

Інший, не менш важливий аспект – 
це те, що конституційні права не мо-
жуть бути скасовані. Так, як вже було 
зазначено вище, Конституційний Суд 
України, розтлумачивши це положен-
ня, зазначив, що скасування конститу-
ційних прав і свобод – це їх офіційна 
(юридична або фактична) ліквідація 
(абз. 4 підп. 5.2 пункту 5 мотивуваль-
ної частини Рішення від 22 вересня 
2005 року № 5-рп/2005).

У свою чергу, більш важливо про-
аналізувати не словникове значення 
слова «скасування», а правову природу 
першопричин, у відповідності до яких 
конституційні права і свободи a priori 
не можуть бути скасовані. Це прямо 
випливає з їх ключових ознак, які са-
мозабезпечуються та існують у повній 
автономії від будь-яких рішень держави 
в особі органів державної влади. 

Так, вказані фундаментальні права 
можуть бути ілюзорними у випадку їх 
ігнорування, зневажання та невизнання 
державою, абстрагування нею від вико-
нання головного обов’язку, однак така 
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держава точно діятиме неконституцій-
но та не матиме легітимних (конститу-
ційних) повноважень на існування. 

Таким чином, інституційна спро-
можність держави забезпечувати 
можливість реалізації людьми їх фун-
даментальних прав, надання їм повної 
легітимної свободи вибору шляхів, ме-
ханізмів такої реалізації та гарантуван-
ня публічного захисту процесів зазна-
ченої реалізації від інших зацікавлених 
суб’єктів є критерієм (мірилом) визна-
чення життєдіяльності та легітимності 
діяльності держави через призму прав 
людини, конституціоналізму та верхо-
венства права. 

Так, важливим є розумінням, що 
існуючі фундаментальні права, які не 
гарантовані Конституцією, однак по-
тенційно можуть бути прирівняні до 
таких за ознакою їх значимості, є дійс-
но захищеними державою та імпліцит-
но вбудовані в конструкцію сучасної 
ст. 22 Конституції України.

Наприклад, на нашу думку, одним із 
таких потенційно «фундаментальних» 
прав людини (людських прав) є право 
на забуття (right to be forgotten), яке 
останнім часом є досить масштабним 
явищем і набирає великої популярності 
та важливості в сучасних країнах роз-
виненої (сталої) демократії.

Загалом, його сутність полягає в 
можливості особи (постраждалої осо-
би) клопотати перед засобами масової 
інформації, пошуковими системами в 
мережі Інтернет типу Google, Yahoo! 
тощо (уповноважених суб’єктів) щодо 
повноцінного видалення негативної ін-
формації (негативний слід) про їх осо-
бистість із будь-яких публічних джерел 
інформації. Дані особи, зазначаючи про 
істотну необхідність для них видалення 
такої інформації, вказують на значну 
шкоду для їх звичайного життя від са-
мого факту наявності певного негатив-
ного сліду щодо них у мережі Інтернет.

Звісно, це людське право (право лю-
дини) є доволі «молодим» для сучасної 
загальної теорії права, однак воно вже 
вступає у правову взаємодію та має 
розглядатись виключно у взаємовідно-

шенні з фундаментальними людськими 
правами (правами людини) на самови-
раження та доступ до інформації. І де-
які міжнародні правопорядки вже від-
ступали (пропорційно обмежували) від 
згаданих фундаментальних людських 
прав, віддаючи перевагу згаданому пра-
ву на забуття, що може бути додатко-
вим аргументом та опосередкованою 
ознакою його безпрецедентної та гло-
бальної важливості для будь-якої люд-
ської істоти [4].

Однак також існують судові пре-
цеденти, де, незважаючи на схожість 
правовідносин та об’єктивних ситуацій, 
той же судовий інститут по-іншому ро-
зуміє та співвідносить зазначені право-
ві категорії, де визнає право на доступ 
до публічної інформації переважаючим 
у даному конкретному випадку. Зважа-
ючи на це, можна дійти висновку про 
необхідність напрацювання правових 
критеріїв релевантності врахування да-
ного права під час взаємодії суб’єктів 
права в межах Закону [5].

Загалом, у рішенні Європейського 
суду з прав людини Axel Springer AG 
v Germany (№ 39954/08, 7 Feb 2012) 
Суд вкотре наголосив на ключовій важ-
ливості ролі засобів масової інформації 
як «watch-dog» у сучасному демокра-
тичному суспільстві та зазначив, що не 
тільки преса має право на поширення 
інформації, що має суспільний інтерес, 
а суспільство, у свою чергу, також має 
фундаментальне право на отримання 
такої інформації.

Так, сутнісними критеріями пере-
вірки публічної інформації на предмет 
можливості її примусового видаленні 
із загального доступу, зокрема, є: чи 
істотно впливає така інформація на за-
гальну проблематику, яка існує в об-
говоренні суспільством; популярність 
постраждалої особи та зацікавленість 
суспільства в такій інформації; попе-
редня поведінка постраждалої особи, 
спосіб отримання такої інформації та її 
достовірність; зміст, форма та наслідки 
наявності такої інформації в публічному 
доступі; ступінь тяжкості кримінально-
го правопорушення, про яке зазвичай 
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йде мова у відповідній публікації – від-
критій інформації [6].

Можна дійти висновку, що розвиток 
осмислення даного права сучасними 
науковцями-конституціоналістами та 
теоретиками загального права поступо-
во сприяє його усвідомленню як важли-
вого демократично-правового елементу 
юридичного статусу фізичної особи у 
державі та суспільстві, що потенцій-
но, слугуватиме правовими підставами 
до його аналізу на відповідність згада-
ним вище критеріям фундаментально-
сті людських прав (прав людини) та у 
майбутньому, за належного правового 
аргументування, може стати предме-
том конституційного контролю у ме-
жах інституту конституційної скарги в 
України.

Загалом, закладена у ст. 22 Консти-
туції України філософія прав людини 
(людських прав), незважаючи на ве-
лику ступінь динамічності та змін су-
часних парадигм і концепцій загальної 
теорії розуміння права і держави, відпо-
відає вимогам та викликам, що стають 
перед поточним конституційно-право-
вим станом України. Уможливити за-
значене могло лише Рішення Конститу-
ційного Суду України № 5-р/2018 від 
22 травня 2018 року, яким докорінно 
змінено попередню конституційно-пра-
вову позицію та змістовне розуміння 
ст. 22 Основного Закону України.

Підсумовуючи вищенаведене, мо-
жемо стверджувати, що кожне право 
людини (людське право), яке містить у 
собі потенціал до визнання його фун-
даментальним, має бути належно ар-
гументоване як таке шляхом проход-
ження всіх наведених вище ключових 
критеріїв визнання того чи іншого люд-
ського права фундаментальним. Окрім 
того, таке визнання не потрібно стави-
ти в залежність від формального гаран-
тування (текстуального закріплення 
відповідного права людини) в Консти-
туції України.

Так, незважаючи на імперативну 
вимогу п. 6 ч. 2 ст. 55 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд України» 
про необхідність «обґрунтування твер-

джень щодо неконституційності закону 
України (його окремих положень) із 
зазначенням того, яке з гарантованих 
Конституцією України прав людини, на 
думку суб’єкта права на конституцій-
ну скаргу, зазнало порушення внаслі-
док застосування закону», виходячи з 
вищенаведеного, загальних принципів 
права (конституційних норм прямої 
дії), доктрини конституціоналізму та 
на виконання ст. ст. 1, 3, 8, 21, 22, 
151 прим. 1 Конституції України, особа 
вільно може обходити дане положення 
та належно обґрунтовувати порушення 
Законом будь-якого її фундаментально-
го людського права, яке формально не 
закріплене Основним законом держа-
ви, однак імпліцитно випливає (черпає 
себе) безпосередньо з матерії Консти-
туції України.

Ключові слова: фундаментальній 
(природні) права людини (людські пра-
ва), інститут конституційної скарги, 
імпліцитність конституційно-правової 
матерії, Конституційний Суд України, 
європейська конституційна традиція.

Наукова робота присвячена окрес-
ленню проблематики становлення 
та сучасного стану функціонування 
інституту конституційної скарги в 
Україні, її осмислення та авторсько-
го пошуку шляхів до їх правового ви-
рішення. Крім того, неабияка увага 
звертається на співвідношення кон-
ституційних прав людини з її фунда-
ментальними (природними) правами 
як соціобіологічної істоти.

Научная работа посвящена опре-
делению проблем становления и со-
временного состояния функциониро-
вания института конституционной 
жалобы в Украине, ее обдумывания 
и авторского поиска путей их ре-
шения правовыми способами. Кроме 
того, внимание акцентируется на 
взаимоотношении между консти-
туционными правами человека и его 
фундаментальными (естественны-
ми) правами как социобиологическо-
го существа.



66

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/3

The scientific work is devoted to 
determining the actual legal problems 
of the formation and current state of 
functioning of the institution of a con-
stitutional complaint in Ukraine, its 
deliberation and the author’s search for 
ways to solve them by legal means. In 
addition, great attention focused on the 
relations between constitutional human 
rights and their fundamental (natural) 
rights as a socio-biological being.
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ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ 
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У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі розвитку про-
блема політичної корупції у виборчому 
процесі є надзвичайно поширеною, а 
її подолання є важливим кроком для 
розбудови демократичної, правової 
держави. В умовах слабких демокра-
тичних традицій, недостатньої ефек-
тивної діяльності органів публічної 
влади, недосконалого національного 
законодавства та низького рівня полі-
тико-правової культури сучасного су-
спільства політична корупція є однією 
з найвагоміших перешкод для додер-
жання законності виборчого процесу, 
реалізації політичних прав і свобод 
громадян та утвердження принципу 
народного суверенітету. Політична 
корупція істотно впливає на механізм 
народовладдя, викликаючи зростаючу 
недовіру громадян до виборів та орга-
нів державної влади, негативні соці-
ально-політичні процеси.

На думку багатьох дослідників, саме 
корупція є першочерговою причиною 
порушення конституційних прав і сво-
бод у сфері волевиявлення. Проана-
лізувавши різноманітні джерела, ми 
дійшли висновку, що політична коруп-
ція – одна з найбільших проблем ви-
борчого процесу в Україні, явище, що 
перешкоджає розвитку громадянського 
суспільства та його інститутів, підви-
щенню рівня політичної та правової 
культури населення. Слід погодитися 
з думкою Мельника, який вважає, що 
політична воля є вирішальним факто-
ром ефективної протидії корупції. Саме 
вона визначає зміст і ефективність 
двох інших основних факторів протидії 
корупції – антикорупційної законодав-

чої бази та діяльності органів влади з її 
застосування [3, c. 38; 5, c. 56]. 

Проблема протидії політичній коруп-
ції висвітлена у працях як вітчизняних 
вчених, таких як М. Мельник, Г. Кохан, 
В. Тацій, А. Сафоненко, О. Терещук, 
О. Соснін, Л. Чубата, так і зарубіжних 
дослідників: С. Роуз-Екерман, П. Дже-
релі, С. Ліпсет, О. Нікелін, Л. Петтер, 
Дж. Скотт та ін. Однак питання розро-
блення конкретних механізмів протидії 
політичній корупції у виборчому процесі 
(насамперед, щодо впровадження елек-
тронної системи голосування) не було 
досліджено достатньою мірою. Проана-
лізувавши зарубіжний досвід щодо про-
тидії політичній корупції, ми виокремили 
такі основні механізми боротьби з нею:

– впровадження електронного голо-
сування;

– обмеження засобів та можливо-
стей проведення агітації;

– обмеження фінансування вибор-
чих кампаній [7, c. 339].

Метою даного дослідження є аналіз 
системи електронного голосування як 
механізму забезпечення мінімізації по-
літичної корупції в Україні під час ви-
борчого процесу (максимального зву-
ження можливостей та меж її прояву) 
із метою підвищення законності проце-
дури волевиявлення, сприяння реаліза-
ції повною мірою політичних прав та 
свобод громадян, розбудови демокра-
тичної правової держави. Актуальність 
мети роботи зумовлена загостренням 
проблеми поширення політичної коруп-
ції у виборчому процесі, збільшенням 
різноманітності форм її прояву на су-
часному етапі. 

© Б. Соловйов, 2018
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Основними завданнями досліджен-
ня є розкриття сутності механізму 
електронного голосування, його видів, 
вивчення зарубіжного досвіду та зако-
нодавства щодо його впровадження та 
використання, вимог, які висувають-
ся до даної процедури в цих країнах, 
аналіз переваг та недоліків даного ме-
ханізму. 

Зазначимо, що процес інтеграції 
України в Європейський простір не-
розривно пов’язаний із розширенням 
сфери застосування сучасних інфор-
маційних технологій. Виборчий про-
цес у цьому сенсі не є винятком, адже 
зростаюча недовіра громадян до вибо-
рів, масові фальсифікації, політична 
корупція, порушення норм чинного 
виборчого законодавства, махінації з 
бюлетенями свідчать про необхідність 
очевидного реформування процедури 
їх проведення. Інформаційні техноло-
гії у виборчому процесі можуть бути 
використані як під час голосування, 
так і під час складання, уточнення 
списків виборців, електронного підра-
хунку голосів, оприлюднення резуль-
татів. Одним із можливих варіантів 
вирішення вищезгаданих проблем 
може стати процедура електронного 
голосування [2, c. 32]. 

Хоча механізм електронного голо-
сування є новим для українського ви-
борчого законодавства, він активно 
використовується в багатьох державах 
світу: в Бельгії, Бразилії, Естонії, Но-
вій Зеландії, Франції, ОАЕ електронне 
голосування використовується завжди; 
частково – у США, Індії, Філіппінах, 
Швейцарії; в Австралії, Аргентині, Ка-
наді, Мексиці, Японії – лише під час 
регіональних та місцевих виборів. До 
різновидів еголосування належать: 
onlineголосування (Естонія), smsголо-
сування (Австралія), голосування з ви-
користанням Evoting сканерів (Латвія) 
(Додаток 1, Додаток 2) [2, c. 32; 8]. 

Для аналізу електронного голосу-
вання розглянемо досвід Естонії, яка 
вперше використала цю процедуру під 
час місцевих виборів 2005 року. Для її 
застосування були зроблені такі кроки: 

закріплення в законодавстві країни по-
няття електронного підпису, розроблен-
ня проекту видачі ID-карток – цифро-
вих посвідчень особи з кодом та чіпом 
для ідентифікації власника картки [4]. 
Саме ці заходи і сприяли утвердженню 
електронного голосування. Доцільно 
відзначити, що воно впроваджувалося 
поступово: спочатку виборцям була на-
дана можливість обрати між електро-
нною системою голосування або стан-
дартною (з використанням паперового 
бюлетеня). Першого разу лише 9 тис. 
виборців (3% від загальної кількості) 
скористалися цією інновацією. Але 
кількість виборців, які надали перевагу 
електронному голосуванню, поступово 
зростала, і на парламентських виборах 
2015 року досягла 176 тис. виборців, 
що дорівнює 30% [2, c. 32]. 

На нашу думку, досвід Австралії 
щодо запровадження системи елек-
тронного голосування також є про-
гресивним та заслуговує вивчення. 
Розробка даного механізму розпоча-
лась у 1998 році у зв’язку з тим, що 
на виборах цього року два кандидати 
отримали майже однакову кількість 
голосів виборців. Після організації де-
кількох процедур перерахування голо-
сів перемога переходила то до одного 
кандидата, то до іншого. Дана ситуація 
продемонструвала певні проблеми у 
використанні традиційних (паперових) 
бюлетенів, після чого уряд Австра-
лії прийняв рішення про розроблення 
системи електронного голосування та 
підрахунку голосів EVACS (Electronic 
Voting and Counting System). Процес 
створення та тестування даної системи 
відрізнявся особливою прозорістю. Піс-
ля оголошення відкритого конкурсу на 
створення даного програмного забезпе-
чення, утворення комісії та вибору пе-
реможця для тестування системи була 
обрана незалежна третя сторона, яка і 
здійснила першу апробацію програми. 
Як наслідок, це сприяло підвищенню 
довіри виборців до нововведеної систе-
ми електронного голосування [4]. 

Сучасні глобалізаційні, інтеграційні 
процеси, зростаючий рівень трудової 
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міграції населення вимагають більш де-
тального вивчення аспекту спрощення 
процедури волевиявлення як гарантії 
реалізації активного виборчого права 
за кордоном. Даному питанню, зокре-
ма, присвячена Резолюція 1459 (2005) 
Парламентської Асамблеї Ради Європи 
«Про усунення обмежень права голо-
су» від 24.06.2005 року. Відповідно до 
пункту 3 даного документу Асамблея 
звертає увагу на пріоритет надання 
ефективних вільних та рівних виборчих 
прав якомога більшій кількості грома-
дян незалежно від етнічного походжен-
ня, місця проживання, стану здоров’я, 
наявності судимості тощо, враховуючи 
право голосу тих громадян, які прожи-
вають за кордоном. 

Ураховуючи значення права голосу 
в демократичному суспільстві, держа-
ви – члени Ради Європи повинні забез-
печити своїм громадян, які перебувають 
за кордоном, можливість голосувати на 
національних виборах. Дані держави 
повинні вжити відповідних заходів із 
метою максимально полегшити реаліза-
цію виборчих прав, дозволивши голосу-
вати заочно (поштою), в консульських 
установах або з використанням елек-
тронних засобів відповідно до Рекомен-
дації (2004) 11 Комітету міністрів Ради 
Європи «Щодо правових, операційних 
та технічних стандартів електронно-
го голосування». Для цього держа-
ви-члени повинні співпрацювати одна 
з одною, утримуватися від створення 
непотрібних перешкод на шляху ефек-
тивної реалізації виборчих прав інозем-
ців, які проживають на їхній території 
(пункт 7 Резолюції) [9].

У зв’язку з викладеним вище одні-
єю з пропозицій Асамблеї щодо усунен-
ня обмежень права голосу є запрова-
дження електронного голосування як 
форми заочного голосування з метою 
полегшення реалізації виборчих прав 
(пп. с п.11 Резолюції). Використання 
даного механізму позбавляє громадян, 
які на час проведення виборів пере-
бувають за кордоном, потреби відві-
дувати дипломатичні установи держа-
ви, громадянами якої вони є, в країні 

перебування, що, безумовно, спрощує 
процес волевиявлення. Прикладом 
можуть слугувати вибори до Сенату 
Франції у 2009 році, вибори у Філіп-
пінах 2007 року (340 тис. та 27 тис. 
виборців відповідно, які перебували за 
кордоном, мали змогу проголосувати). 

Важливо зазначити, що запрова-
дження системи електронного голосу-
вання сприяє збільшенню явки вибор-
ців. До прикладу, така ситуація має 
місце в Індії, де online-голосування 
підвищило явку в середньому на 28%, 
та Об’єднаних Арабських Еміратах, де 
відсоток тих, хто проголосував, виріс 
приблизно на 20% [2, c. 32].

У рамках законодавства Європей-
ського Союзу електронне голосування 
знайшло своє закріплення в «Керівних 
принципах щодо виборів», ухвалених 
Венеціанською Комісією 5-6 липня 
2002 року, Рекомендації (2004) 11 Ко-
мітету міністрів Ради Європи «Щодо 
правових, операційних та технічних 
стандартів електронного голосуван-
ня» [6; 7]. У цих нормативних актах 
закріплені основні вимоги, які пред’яв-
ляються до електронного голосування. 
Згідно з п. IV ст. 3.2., ст. 43 вищезга-
даних «Керівних принципів щодо ви-
борів» електронне голосування може 
бути використане лише в тому випад-
ку, якщо воно безпечне (тобто систе-
ма може протистояти спробі свідомого 
зламу) й надійне (якщо методи елек-
тронного голосування здатні функ-
ціонувати автономно, незалежно від 
будь-яких збоїв в апаратних засобах і 
програмному забезпеченні). Необхід-
ною умовою застосування даного меха-
нізму є можливість виборця одержати 
підтвердження того, що він проголосу-
вав, відразу після здійснення волеви-
явлення і за необхідності виправити 
помилку, яка була допущена під час 
голосування без порушення принципу 
таємниці голосування. Надзвичайно 
важливе значення має така риса систе-
ми, як прозорість (транспарентність), 
що означає передбачення можливості 
перевірки її належного функціонуван-
ня [1, c. 55, 70, 273]. 
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Керівні принципи та Пояснюваль-
на доповідь Кодексу належної прак-
тики у виборчих справах, ухвалені 
Венеціанською Комісією 18-19 жовтня 
2002 року, також передбачають ще 
один спосіб застосування процедури 
електронного голосування, окрім online- 
або sms-голосування, який полягає в 
тому, що з метою підрахунку голосів 
та спрощення перевірки на випадок 
оскарження результатів пропонується 
розробити механізм, відповідно до яко-
го машина автоматично вдруковувала б 
у виборчий бюлетень вибір, зроблений 
виборцем, та автоматично поміщала 
використані бюлетені у спеціальний 
опечатаний контейнер для виключення 
до них доступу сторонніх осіб. У да-
ному випадку усуваються можливості 
таких махінацій із бюлетенями, як їх 
підробка, вкидування, винесення бюле-
тенів за межі виборчої дільниці. Така 
система гарантує забезпечення прин-
ципу конфіденційності.

Заслуговує на увагу положення 
вищезазначених документів щодо до-
ступності каналів зв’язку для дис-
танційного проведення електронного 
голосування, а саме зазначається, що 
за відсутності загального доступу до 
таких каналів електронне голосування 
повинно мати додатковий характер та 
бути допоміжним способом волевияв-
лення [1, c. 273].

Вважаємо, що ефективне засто-
сування електронного голосування в 
Україні дозволить розв’язати низку на-
явних проблем у контексті виборчого 

процесу: 
– спростити виборчий процес та 

підвищити рівень довіри громадян; 
– забезпечити здійснення волеви-

явлення та підрахунок голосів із мі-
німальним втручанням, зменшення 
залежності виборчого процесу від люд-
ського фактору, який часто піддається 
корупційному впливу; 

– знизити витрати на проведення 
виборів, пов’язані з друком бюлетенів, 
залученням великої кількості людських 
ресурсів (для підготовки, проведення 
виборів, підрахунку голосів);

– зменшити використання коруп-
ційних махінацій із бюлетенями (під-
роблення бюлетенів, їх вкидування, 
винесення за межі виборчої дільни-
ці, використання чорнил, які із часом 
«зникають» із бюлетеня, не даючи 
можливість врахувати відповідний го-
лос виборця і т.д.);

– створити чітку, прозору, швидку 
систему автоматичного підрахунку го-
лосів;

– полегшити процедуру участі в 
голосуванні для виборців, які перебу-
вають за кордоном; 

– ліквідувати необхідність особи-
сто відвідати виборчу дільницю під 
час виборів; 

– максимально врахувати потреби 
різних груп виборців (люди з обмеже-
ними можливостями, люди похилого 
віку і т.д.). 

На нашу думку, запроваджувати 
механізм електронного голосування 
в Україні слід поступово, почавши з 
надання всім виборцям можливості 
обирати електронний чи традиційний 
варіант голосування. Вважаємо, що 
запровадження в Україні внутрішніх 
біометричних паспортів – необхідна і 
важлива передумова для застосування 
електронного голосування, що свідчить 
про готовність реформування виборчо-
го процесу в даному напрямку.

Отже, механізм електронного го-
лосування, на нашу думку, полягає 
в тому, що кожен виборець на сайті 
Центральної виборчої комісії має до-
ступ до електронного кабінету, вхід до 
якого здійснюється через логін та па-
роль (серія та номер паспорта, іденти-
фікаційний код, наприклад). У такому 
«кабінеті» виборець повинен заповнити 
інтерактивні поля з ідентифікаційними 
даними (ПІБ, дата, місце народження, 
місце реєстрації). Після заповнення ці 
поля стають закритими для доступу. 
Для здійснення волевиявлення вибор-
цю необхідно в день голосування зай-
ти у свій особистий кабінет, зробити 
відмітку в бюлетені, доступ до якого 
він отримує, натиснути кнопку «Прого-
лосувати», що свідчить про факт воле-
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виявлення. Після цього має з’явитися 
інформація про те, що голос виборця 
за певного кандидата або партію зара-
ховано, що дає можливість виборцю 
отримати підтвердження та виправити 
помилку, якщо вона має місце, шляхом 
анулювання попереднього результату 
та здійснення повторного вибору. Дані 
передаються на сервери, розташовані у 
ЦВК, обробляються та підраховуються. 
Дана процедура передбачає запрова-
дження механізму online-голосування 
як різновиду електронного. 

Вважаємо за потрібне зазначити, що 
традиційний спосіб голосування теж 
потребує змін. Перспективною вбачає-
мо ідею розміщення в кабінах для голо-
сування оптичних сканерів-зчитувачів, 
які ідентифікують виборця за допомо-
гою сканування його документа (вну-
трішнього біометричного або звичай-
ного паспорта) та допускають його до 
голосування, якщо інформація про осо-
бу є в базі даних (електронному спис-
ку) виборців та волевиявлення нею ще 
не було здійснене, та тачскрінів (план-
шетних комп’ютерів чи сенсорних дис-
плеїв), які замість паперових бюлетенів 
дозволять виборцю здійснити волеви-
явлення шляхом, аналогічним вище-
згаданому. Для людей з обмеженими 
можливостями можуть бути створені 
окремі кабіни для голосування (на-
приклад, із голосовими підказками для 
осіб із вадами зору). Працівники діль-
ничних виборчих комісій у такому ви-
падку повинні надати консультативну 
допомогу виборцям, спостерігати за до-
триманням ними всіх вимог та правил 
проведення голосування. Підрахунок 
голосів теж має бути автоматизовано, 
а результати, вся інформація з кожної 
виборчої дільниці та округу передава-
тимуться до головного серверу ЦВК.

Вважаємо, що процедура електро-
нного голосування може вирішити низ-
ку проблем, у тому числі корупційних, 
які мають місце у виборчому процесі в 
Україні.

У результаті аналізу зарубіжного 
досвіду щодо протидії політичній ко-
рупції у виборчому процесі було з’я-

совано, що застосування електронно-
го голосування є одним із найбільш 
дієвих механізмів боротьби з нею. На 
нашу думку, запровадження системи 
електронного голосування в Україні 
дасть можливість: спростити вибор-
чий процес та підвищити рівень дові-
ри громадян; забезпечити здійснення 
волевиявлення та підрахунок голосів 
із мінімальним втручанням, зменши-
ти залежності виборчого процесу від 
людського фактору; знизити витрати 
на проведення виборів, пов’язані із 
друком бюлетенів, залученням великої 
кількості людських ресурсів; зменшити 
використання корупційних махінацій із 
бюлетенями; створити чітку, прозору, 
швидку систему автоматичного підра-
хунку голосів; полегшити процедуру 
участі в голосуванні для виборців, які 
перебувають за кордоном; ліквідувати 
необхідність особисто відвідати ви-
борчу дільницю під час виборів; мак-
симально врахувати потреби різних 
груп виборців (люди з обмеженими 
можливостями, люди похилого віку і 
т.д.). Усе перераховане сприятиме мі-
німізації політичної корупції у сфері 
волевиявлення, дотриманню законно-
сті у виборчому процесі та розбудові 
демократичної правової держави.

Ключові слова: політична коруп-
ція, виборчий процес, електронне го-
лосування, вибори, фальсифікація ре-
зультатів виборів.

Стаття присвячена питанню 
аналізу електронного голосування 
як механізму подолання політичної 
корупції у виборчому процесі в Укра-
їні.

Статья посвящена анализу элек-
тронного голосования как механиз-
ма преодоления политической кор-
рупции в избирательном процессе в 
Украине.

The article is devoted to the anal-
ysis of the e-voting as a mechanism 
for fighting political corruption in the 
election process in Ukraine.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Однією з основних новел на ринку 
фінансових послуг в умовах інфор-
маційного суспільства стала поява 
електронних фінансових послуг. Їх 
поява викликана використанням но-
вих комп’ютерних і комунікаційних 
технологій у даній сфері, а популяри-
зація – зручністю та ефективністю в 
наданні споживачам. Основними пере-
вагами таких послуг стали швидкість 
та економічність їх надання. Тому на 
даний момент переважна більшість фі-
нансових установ розпочали активно 
надавати електронні фінансові послуги 
споживачам.

Однак поряд із позитивними ас-
пектами використання електронних 
фінансових послуг з’явилися і нові 
загрози безпеці та конфіденційності. 
Одним з основних ризиків споживачів 
електронних фінансових послуг став 
ризик безпеки, пов’язаний зі шкодою, 
яка заподіюється шахрайством, зло-
мом рахунків або неправомірним вико-
ристанням конфіденційної інформації 
споживача.

Способи забезпечення безпеки па-
перових документів, такі як рукопис-
ний підпис у його традиційному вигля-
ді, в електронній сфері застосовувати 
неможливо. Тому виникла необхідність 
ввести надійні засоби шифрування й 
аутентифікації, які можна ефективно 
використовувати під час надання елек-
тронних фінансових послуг.

Одним з основних засобів забезпе-
чення безпеки на ринку фінансових по-
слуг стало використання електронного 
цифрового підпису. Але його ефектив-
не застосування можливе лише в разі 
належного нормативно-правового ре-

гулювання, тому наукове дослідження 
даного питання є актуальним.

Значимість окресленого кола питань 
зумовила значний інтерес науковців до 
неї. Так, різні аспекти правового ста-
тусу та використання електронного 
цифрового підпису стали предметом 
наукових досліджень таких вчених, 
як Горбенко Ю.І., Писаренко В.П., 
Присяжнюк О.А., Середюк В.Б., Тка-
чов А.В. та ін. Разом із тим важливі 
зміни в нормативно-правовому регулю-
ванні електронного цифрового підпису 
та його все більше поширення серед 
споживачів роблять дану тему актуаль-
ною для подальшого вивчення.

Метою статті є дослідження право-
вого статусу електронного цифрового 
підпису, його нормативно-правового 
регулювання на національному, євро-
пейському та міжнародному рівнях та 
використання на ринку електронних 
цифрових послуг.

Підписати електронний документ 
можна різними способами. Вони ва-
ріюються від простих до складних і 
прогресивних. До перших можна відне-
сти, наприклад, сканування зображен-
ня рукописного підпису та подальше 
його вставляння до електронного доку-
менту. Другі вимагають застосування 
криптографії.

На ринку електронних фінансових 
послуг прості способи підпису електро-
нних документів не використовуються. 
Даний підхід є правильним, оскільки 
такі підписи легко підробити, і вони 
не можуть забезпечити належний сту-
пінь захисту. Крім того, з їх допомогою 
неможливо достовірно ідентифікувати 
особу як таку, що підписала певний 
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електронний документ, наприклад, до-
говір про надання електронних фінан-
сових послуг. Тому доцільно використо-
вувати більш складні способи підпису, 
які можуть гарантувати належний рі-
вень безпеки.

До складних способів підпису доку-
ментів, які широко використовуються 
на ринку електронних фінансових по-
слуг, відносяться електронні цифрові 
підписи.

В Україні нормативно-правове ви-
значення електронного цифрового під-
пису закріплено в Законі України «Про 
електронний цифровий підпис». Так, 
електронним підписом є сукупність 
електронних даних, що додаються до 
інших даних або пов’язані з ними і 
за допомогою яких можна однозначно 
встановити особу, яка їх підписала.

Електронний цифровий підпис є 
різновидом електронного підпису. 
Його особливість полягає, перш за 
все, в тому, що його отримують у ре-
зультаті криптографічного перетво-
рення сукупності електронних даних. 
Електронний цифровий підпис дозво-
ляє ідентифікувати підписанта, а та-
кож підтвердити цілісність даних, до 
яких він додається. Електронний ци-
фровий підпис накладається за допо-
могою особистого ключа, який також 
називають закритим, а перевіряється 
за допомогою відкритого ключа, який 
знаходиться в загальному доступі [1].

Таким чином, електронний цифро-
вий підпис ґрунтується на використан-
ні криптосистем із відкритим ключем. 
Справжність підпису можна переві-
рити, використавши відкритий ключ, 
який є загальновідомим. Проте підпи-
суються електронні документи виключ-
но за допомогою закритих ключів, які 
відомі тільки їх користувачам – підпи-
сантам [2].

Можна виділити кілька ознак, при-
таманних електронному цифровому 
підпису, які, окрім його головної осо-
бливості – використання криптосис-
тем із відкритим ключем, відрізняють 
такий підпис від традиційного руко-
писного.

По-перше, електронний цифровий 
підпис неможливо прочитати відра-
зу. Для цього необхідно використову-
вати відкритий ключ. Це, безумовно, 
ускладнює процес прочитання підпису 
та ідентифікації особи, яка виконала 
такий підпис, проте гарантує безпеку 
та надійність.

По-друге, електронний цифровий 
підпис не є нерозривно пов’язаним із 
матеріальним носієм – документом, на 
відміну від рукописного підпису, який 
без паперового документу, на якому та-
кий підпис виконано, не існує. Це пев-
ний набір даних, які прикріплюються 
до електронного документа, наприклад 
договору про надання електронних фі-
нансових послуг.

По-третє, електронний цифровий 
підпис може виконати будь-яка особа, 
яка має доступ до ключів, тоді як ру-
кописний підпис можна виконати тіль-
ки особисто, що є одним із недоліків 
використання електронного цифрового 
підпису. Якщо закритий ключ стане 
відомий третій особі, вона зможе ви-
користовувати його для підписання 
електронних документів від імені влас-
ника підпису. У такому разі довести, 
хто є справжнім підписантом докумен-
ту, буде вкрай складно. Тому необхід-
но стежити за збереженням особистого 
(закритого) ключа, за допомогою якого 
накладається підпис, щоб не допустити 
його неправомірне використання.

Електронні цифрові підписи, як і 
традиційні рукописні, які використову-
ються на паперових документах, при-
значені, в першу чергу, для ідентифі-
кації авторів електронних документів. 
Вони необхідні для забезпечення без-
печності діяльності суб’єктів господа-
рювання, що надають електронні фі-
нансові послуги, а також споживачів, 
які такі послуги отримують. Можна ви-
ділити три основні функції, які виконує 
електронний цифровий підпис:

– аутентифікація, яка означає, що 
електронний цифровий підпис дозво-
ляє достовірно встановити особу, яка 
підписала електронний документ. За 
допомогою такого підпису можна одно-
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значно визначити, яка особа є спожи-
вачем або надає електронні фінансові 
послуги, і в кого виникли у зв’язку із 
цим відповідні права і обов’язки;

– цілісність, тобто електронний ци-
фровий підпис дозволяє забезпечити 
цілісність набору даних. За допомогою 
електронного цифрового підпису можна 
встановити, що до електронного доку-
менту не було внесено жодних змін без 
відома і дозволу автора такого докумен-
та. Таким чином, учасники фінансових 
операцій, які здійснюються з викорис-
танням інформаційно-телекомунікацій-
них систем, можуть бути впевнені, що 
в них не з’являться обов’язки, не пе-
редбачені підписаним ними договором і 
на виникнення яких вони не здійснюва-
ли волевиявлення, а також що не буде 
зменшений обсяг їх прав;

– неспростовність, яка означає, що 
за допомогою електронного цифрового 
підпису можна довести, що певна осо-
ба дійсно є стороною електронної фі-
нансової операції, оскільки вона підпи-
сала електронний документ – договір 
про надання електронних фінансових 
послуг чи інший документ. Таким спо-
собом забезпечується, зокрема, невід-
воротність настання відповідальності 
за взятими на себе зобов’язаннями [3].

Законом України «Про електронний 
цифровий підпис» встановлені умови, 
за умов дотримання яких електронний 
цифровий підпис має такий же право-
вий статус, як і традиційний підпис, 
який використовується в паперових до-
кументах. Такими умовами є:

– електронний цифровий підпис 
необхідно підтвердити надійними за-
собами цифрового підпису, при цьому 
обов’язково має бути використаний по-
силений сертифікат ключа;

– перевіряти електронний цифро-
вий підпис необхідно лише з викорис-
танням посиленого сертифіката ключа, 
який діє в разі накладення підпису;

– особистий ключ підписанта елек-
тронного документа, який є закритим 
і недоступним іншим особам, повинен 
відповідати відкритому ключу, що вка-
заний у сертифікаті [1].

При цьому на законодавчому рів-
ні встановлені вимоги до сертифіката 
ключа. Він обов’язково повинен місти-
ти такі дані: 

1) найменування центру сертифіка-
ції ключів та його реквізити; 

2) відмітку про те, що місцем видачі 
сертифіката є Україна; 

3) реєстраційний номер сертифіката 
ключа, який є унікальним; 

4) реквізити підписанта документа; 
5) термін дії сертифіката; 
6) відкритий ключ; 
7) назву криптографічного алгорит-

му, що використовується під час ство-
рення електронного підпису; 

8) інформацію про обмеження вико-
ристання електронного підпису. 

Додатково до перерахованих до 
посиленого сертифікату ключа мож-
на вносити й інші дані на розсуд його 
власника [1].

Правовий статус електронного циф-
рового підпису нормативно врегульо-
вано не тільки на національному, але 
також на європейському та міжнарод-
ному рівнях. При цьому національні 
стандарти повинні бути не нижчими, 
ніж європейські і міжнародні.

Значимість відповідності законодав-
ства України європейським стандартам 
випливає, зокрема, зі змісту ст. 140 Уго-
ди про асоціацію між Україною, з од-
ного боку, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атом-
ної енергії та їх державами-членами, з 
іншого боку (далі – Угода про асоці-
ацію). Відповідно до зазначеної статті 
сторони спілкуються щодо питань ре-
гулювання галузі електронної торгівлі. 
Дані питання включають, зокрема, ви-
знання сертифікатів електронних під-
писів, які видаються учасникам ринку 
електронних фінансових послуг, а та-
кож підтримку подальшого розвитку та 
поширення послуг транскордонної сер-
тифікації [4].

Основним нормативно-правовим ак-
том, що регулює питання використан-
ня електронного цифрового підпису на 
європейському рівні, є Регламент про 
електронну ідентифікацію та довірчі 
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послуги для електронних операцій на 
внутрішньому ринку (далі – Регла-
мент). Цей Регламент скасував чинну 
раніше Директиву про систему елек-
тронних підписів, що застосовувалася 
в межах Європейського співтовариства.

Регламент був прийнятий із метою 
забезпечення належного рівня безпеки 
засобів електронної ідентифікації та до-
вірчих електронних послуг. Відповідно 
до Угоди про асоціацію законодавство 
України має бути приведене у відповід-
ність, зокрема, до цього Регламенту.

Відзначимо, що одним із кроків на 
шляху приведення законодавства Укра-
їни у відповідність до Регламенту стало 
прийняття Закону України «Про довір-
чі електронні послуги», який набере 
чинності 07.08.2018 року.

Цей Закон було прийнято з метою 
створення організаційного та право-
вого підґрунтя надання електронних 
довірчих послуг в Україні, в тому чис-
лі транскордонних. При цьому елек-
тронними довірчими послугами є такі 
види послуг, що надаються з метою 
забезпечення належної взаємодії двох 
або кількох суб’єктів, кожен із яких у 
достатній мірі довіряє особі, яка надає 
електронні довірчі послуги, відносно 
надання такої послуги.

Також Закон України «Про довірчі 
електронні послуги» встановив права 
та обов’язки осіб, які є учасниками 
правовідносин у галузі надання елек-
тронних довірчих послуг, закріпив по-
рядок здійснення нагляду та контролю 
з боку держави за дотриманням вимог 
законодавства в даній сфері. Крім того, 
він визначив правові та організаційні 
засади правовідносин у сфері здійснен-
ня електронної ідентифікації [5]. 

Прийняття Закону України «Про 
довірчі електронні послуги» стало по-
зитивним кроком до подальшого більш 
ефективного функціонування рин-
ку електронних фінансових послуг в 
Україні.

Відповідно до зазначеного вище Рег-
ламенту електронний підпис не можна 
вважати таким, що не має юридичної 
сили, тільки внаслідок його електро-

нної форми або внаслідок того, що він 
не ґрунтується на посиленому сертифі-
каті ключа. Разом із тим електронний 
підпис юридично прирівнюється до ру-
кописного тільки в тому випадку, якщо 
він є посиленим (кваліфікованим) елек-
тронним цифровим підписом.

При цьому, щоб електронний підпис 
можна було вважати посиленим (квалі-
фікованим), він має відповідати таким 
вимогам:

– підпис створено за допомогою 
пристрою, спеціально призначеного 
для створення посилених (кваліфікова-
них) електронних підписів;

– підпис ґрунтується на посилено-
му сертифікаті ключа;

– підпис однозначно пов’язаний з 
особою, що його наклала;

– за допомогою підпису можна іден-
тифікувати особу, що його наклала;

– підпис створено з використанням 
даних, які з високим рівнем впевнено-
сті повністю контролює особа, що на-
кладає підпис;

– підпис так пов’язаний із дани-
ми, на які такий підпис накладено, що 
внесення будь-яких змін до цих даних 
можна виявити [6].

На міжнародному рівні провідна 
роль у сфері правового регулюван-
ня електронних підписів відводиться 
Модельному закону про електронну 
торгівлю та Модельному закону про 
електронні підписи. Вказані норма-
тивно-правові акти прийняті Комісією 
Організації Об’єднаних Націй із права 
міжнародної торгівлі (UNCITRAL). 

Згідно з Модельним законом про 
електронну торгівлю, якщо відповідно 
до законодавства документ має містити 
підпис особи, така вимога вважається 
виконаною в разі дотримання певних 
умов. Документ вважається підписа-
ним, якщо використаний належний ме-
тод ідентифікації особи і є вказівка про 
те, що така особа підтверджує інфор-
мацію, викладену в документі; такий 
метод є надійним і відповідає меті, з 
якою документ було створено і з ура-
хуванням всіх обставин, включаючи 
відповідні домовленості [7].
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Модельним законом про електро-
нні підписи було встановлено умо-
ви, за дотримання яких електронний 
підпис вважається надійним. Такими 
умовами є: 

1) дані, які використовуються для 
того, щоб створити електронний під-
пис, пов’язані лише з тією особою, 
яка підписувала документ, і ні з ким 
іншим; 

2) дані, які використовуються для 
створення електронного підпису, в мо-
мент підписання повною мірою контро-
лювала саме та особа, що підписувала 
документ; 

3) можна виявити будь-які зміни, 
внесені в електронний підпис та в 
електронний документ після його під-
писання [8].

Таким чином, ураховуючи значи-
мість використання електронних під-
писів для сфери електронної комерції 
в цілому та для ринку електронних 
фінансових послуг зокрема, визначен-
ня правового статусу таких підписів 
на національному, європейському та 
міжнародному рівнях створює сприят-
ливі умови для прогресивного розвитку 
в даній сфері. Разом із тим з огляду 
на постійний прогресивний розвиток 
правовідносин у сфері використання 
електронного підпису під час надання 
електронних фінансових послуг науко-
ві дослідження в даному напрямку збе-
рігають свою актуальність.

Ключові слова: електронний під-
пис, електронний цифровий підпис, 
електронний документ, ринок електро-
нних фінансових послуг.

Стаття присвячена досліджен-
ню електронного підпису як засо-
бу забезпечення безпеки на ринку 
електронних фінансових послуг. 
Визначено поняття, основні ознаки 
та функції електронного цифрово-
го підпису. Досліджено особливос-
ті регулювання правового статусу 
електронного цифрового підпису на 
національному, європейському та 
міжнародному рівнях.

Статья посвящена исследова-
нию электронной подписи как сред-
ства обеспечения безопасности на 
рынке электронных финансовых ус-
луг. Определено понятие, признаки 
и функции электронной цифровой 
подписи. Исследованы особенности 
регулирования правового статуса 
электронной цифровой подписи на 
национальном, европейском и между-
народном уровнях.

The article is devoted to the re-
search of electronic signature as a 
means of providing security at the 
market of electronic financial services. 
The concept, main features and func-
tions of electronic digital signature 
are defined. The peculiarities of regu-
lation of the legal status of electronic 
digital signature at the national, Eu-
ropean and international levels are in-
vestigated.

Литература
1. Про електронний цифровий під-

пис: Закон України від 22.05.2003 № 852-
IV // База даних «Законодавство Укра-
їни» / Верховна Рада України. URL :  
h t t p ://zakon3 . r ada .gov . ua/ laws/
show/852-15/conv (дата звернення : 
07.09.2018).

2. Edwards L., Waelde С. Law and the 
Internet. Oxford : Hart Publishing, 2009. 
708 р. 

3. Gringras C. the Laws of the Internet. 
London: Butterworths, 1997. 325 р. 

4. Угода про асоціацію між Україною, 
з одного боку, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атом-
ної енергії та їх державами-членами, з 
іншого боку // База даних «Законодав-
ство України» / Верховна Рада Укра-
їни. URL : http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/984_011 (дата звернення : 
08.09.2018).

5. Про електронні довірчі послуги: 
Закон України від 05.10.2018 № 2155-
VIII // База даних «Законодавство Укра-
їни» / Верховна Рада України. URL:  
h t t p ://za k o n . r a d a . g o v . u a/ l aw s/
show/2155-19 (дата звернення : 
10.09.2018).

6. Regulation (EU) No 910/2014 of the 
European Parliament and of the Council 
of 23 July 2014 on electronic identification 



78

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/3

and trust services for electronic transactions 
in the internal market and repealing 
Directive 1999/93/EC // EUR-Lex. URL :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
en/TXT/?uri=CELEX:32014R0910 (дата 
звернення : 16.09.2018).

7. UNCITRAL Model Law on Electronic 
Commerce with Guide to Enactment 
1996 with additional article 5 bis as 

adopted in 1998 // UNCITRAL. URL :  
https://www.uncitral.org/pdf/english/
texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf (дата 
звернення : 20.09.2018).

8. UNCITRAL Model Law on Electronic 
Signatures with Guide to Enactment 2001 // 
UNCITRAL. URL : https://www.uncitral.org/
pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf 
(дата звернення : 21.09.2018).



79

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

УДК 344.65

О. Довженко,
аспірант кафедри кримінального процесу

Одеського державного університету внутрішніх справ

ПОНЯТТЯ КІБЕРЗЛОЧИНУ  
З КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ

Поняття кіберзлочинів та кіберзло-
чинності широко використовуються в 
сучасній літературі у зв’язку з науко-
во-технічним розвитком у ХХІ столітті. 
Кібернетичні технології стали невід’єм-
ною частиною всіх сфер життєдіяль-
ності людини. Зокрема, за допомогою 
цифрових систем дистанційного банків-
ського обслуговування та за каналами 
зв’язку за допомогою електронних за-
собів та електронних носіїв інформації, 
технічних пристроїв та комп’ютерних 
програм здійснюється переказ чималих 
грошових коштів. 

За даними Організації Об’єднаних 
Націй, у світі більше двох мільярдів 
осіб мають доступ до мережі «Інтер-
нет» [8]. Зі збільшенням кількості її 
користувачів збільшується і кількість 
осіб, що здійснюють Глобальну ме-
режу для здійснення протиправних 
діянь. Комп’ютерні та телекомуніка-
ційні системи відкривають не тільки 
унікальні можливості для задоволен-
ня найбільш широких запитів людини 
в усіх сферах її життєдіяльності та 
функціонування держави, але й ство-
рюють сприятливі умови для різно-
манітних злочинних дій. З’являються 
цілі організовані групи, що створюють 
злочинний бізнес, який ґрунтується на 
шахрайстві у сфері високих техноло-
гій, за допомогою якого отримуються 
колосальні прибутки. 

Злочини, що здійснюються за допо-
могою комп’ютерних технологій та ме-
режі «Інтернет», слід виділити в окре-
му категорію – кіберзлочини, тобто 
такі злочини, що скоєні за допомогою 
цифрових технологій. Найбільш поши-
реними з таких злочинів є:

– шахрайство за допомогою систем 
дистанційного банківського обслугову-
вання через викрадення та незаконне 
використання автентичних даних, та-
ких як паролі, криптографічні ключі, 
одноразові паролі та ін., із метою не-
законного списання грошей з рахунків 
фізичних та юридичних осіб;

– атаки проти зареєстрованих брен-
дів та торгівельних марок шляхом ство-
рення так званих фішингових доменів, 
створення Інтернет-ресурсів, які ком-
прометують бренд чи займаються шах-
райством від його імені. Подібні атаки 
фіксувалися проти найбільших брендів, 
зокрема проти google;

– атаки проти захисних механізмів 
систем дистанційного банківського об-
слуговування (DDoS-атаки), які слу-
гують прикриттям для проникнення в 
систему чи створюють незручності для 
клієнтів як засіб недобросовісної кон-
курентної боротьби;

– внутрішнє шахрайство з викорис-
танням комп’ютерних технологій, на-
приклад, підміна платіжних документів 
та фінансової інформації, викрадення 
масивів даних, компрометація конфі-
денційності інформації.

Найбільш поширеним способом 
злочинних дій слід визнати шахрай-
ство в системах дистанційного обслу-
говування. Цілі групи кіберзлочинців 
займаються організованим викраден-
ням ключів для систем ДБО з метою 
подальшого отримання готівкових гро-
шових коштів. Частіше за все, такі дії 
здійснюються за допомогою шкідливого 
програмного забезпечення через мере-
жу «Інтернет». Таке шкідливе програм-
не забезпечення містить певний код, 
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який вбудовується до програмного за-
безпечення комп’ютера, що піддається 
атаці, винаходить, що цей комп’ютер 
використовується для роботи з сис-
темою ДБО, та здійснює копіювання 
ключів (логіну та паролю) користувача, 
а потім передає інформацію зловмисни-
кам. Крім того, можливі випадки, коли 
переказ грошових коштів здійснюється 
безпосередньо з комп’ютера жертви че-
рез програмне забезпечення для адмі-
ністрування, також встановленого зло-
вмисниками через мережу «Інтернет». 
Із розвитком інформаційних технологій 
цей та інші подібні кіберзлочини ста-
ють однією з найбільших проблем не 
тільки для окремих держав, а й для 
міжнародної спільноти в цілому. 

До цього моменту ані в міжнародних 
документах [3; 8], ані в національному 
законодавстві України не розроблена 
єдина термінологія та єдиний підхід до 
виявлення та поняття кіберзлочинно-
сті, що застосовується поряд із такими 
поняттями, як комп’ютерна злочин-
ність, злочини в телекомунікаційних 
системах, злочини у сфері високих тех-
нологій, інформаційні злочини, злочини 
у сфері комп’ютерної безпеки, злочини 
у сфері комп’ютерної інформації тощо. 

Однак поняття «кіберзлочинність» 
(в англомовному варіанті – cybercrime) 
семантично ширше, ніж «комп’ютерна 
злочинність» (computercrime), і більш 
точно відображає природу такого гло-
бального явища, як злочинність в ін-
формаційному просторі. Якщо термін 
«кіберзлочинність» співвідноситься як 
із використанням комп’ютерів, так і з 
використанням інформаційних техно-
логій і глобальних мереж, то поняття 
«комп’ютерна злочинність» в основно-
му стосується злочинів, що здійсню-
ються проти електронних пристроїв і 
даних, що на них зберігаються.

В опублікованих теоретичних дже-
релах тривають дискусії про підходи до 
визначення поняття «кіберзлочини». 
По суті питання висловлюються в ос-
новному кримінологи [1] або фахівці 
в галузі кримінального права [7]. Від-
сутність повноцінного, вивіреного тер-

мінологічного апарату, що забезпечує 
сферу розглянутих злочинів, зайвий 
раз підкреслює відсутність повного 
розуміння суті даної проблеми, її ак-
туальність і стурбованість як із боку 
наукового співтовариства, так і з боку 
громадянського суспільства, новими 
погрозами зростаючих масштабів зло-
чинності. 

Існуюче різноманіття визначень 
можна звести до декількох основних 
підходів. Відповідно до першого кі-
берзлочином є будь-яке протиправне 
діяння, що скоєно за допомогою чи у 
зв’язку з комп’ютерними пристроями, 
зокрема, такі злочини, як незаконне 
зберігання чи розповсюдження інфор-
мації шляхом використання комп’ютер-
них технологій. У цілому кіберзлочини 
пов’язуються з різноманітними право-
порушеннями, які здійснюються в елек-
тронних мережах. 

Другий підхід полягає у віднесенні 
до кіберзлочинів протиправних діянь, 
що здійснюються за допомогою комп’ю-
терного та мобільного зв’язку в інфор-
маційних мережах, у першу чергу – в 
мережі Інтернет, а також за допомогою 
їхніх програмних компонентів відносно 
інформації, що розміщується у вірту-
альному просторі мережі «Інтернет». 
Цей підхід можна назвати вузьким та 
таким, що концентрується виключно 
на злочинах в електронних мережах.

Можна виділити також інтеграцій-
ний підхід, який намагається об’єднати 
два вищевказаних підходи. Відповідно 
до нього кіберзлочинами є суспільно 
небезпечні діяння, що скоюються за 
допомогою засобів та способів комп’ю-
терного та мобільного зв’язку, в яких 
електронний пристрій є знаряддям чи 
предметом кримінальних посягань у 
віртуальному просторі. Із точки зору 
кримінального права, таким чином, кі-
берзлочином є винно скоєне суспільно 
небезпечне та кримінально карне втру-
чання в роботу комп’ютерів, комп’ю-
терних програм, комп’ютерних мереж, 
несанкціонована модифікація комп’ю-
терних даних, а також інші протиправ-
ні суспільно небезпечні діяння, скоєні 
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за допомогою чи через комп’ютери, 
комп’ютерні мережі та програми, а та-
кож за допомогою чи через інші при-
строї доступу до інформаційного (вір-
туального) простору. 

До визначення подібних злочинів 
саме як «кіберзлочинів» (а не, напри-
клад, «комп’ютерних злочинів») під-
штовхує термінологія, яка міститься в 
чинних міжнародних договорах України. 
Зокрема, саме цей термін використано в 
Конвенції Ради Європи про кіберзлочин-
ність, що набрала чинності для Украї-
ни 1 липня 2006 року [3]. Нею до кі-
берзлочинів було віднесено незаконний 
доступ до комп’ютерних систем (ст. 2), 
нелегальне перехоплення даних, що пе-
редаються цифровими каналами зв’язку 
(ст. 3), втручання в дані, що зберігають-
ся в комп’ютерних системах чи переда-
ються електронними каналами зв’язку 
(ст. 4), втручання в комп’ютерні систе-
ми (ст. 5), зловживання комп’ютерними 
пристроями (ст. 6), підробки, пов’язані 
з комп’ютерами (ст. 7), шахрайство, 
пов’язане з комп’ютерами (ст. 8), пра-
вопорушення, пов’язані з дитячою пор-
нографією (ст. 9), правопорушення, 
пов’язанні з порушенням авторських чи 
суміжних прав (ст. 10).

У Конвенції передбачено лише неве-
лика частина злочинів у сфері комп’ю-
терної інформації. Левова частка 
кіберзлочинності залишається за рам-
ками статистики. Якщо говорити точні-
ше, то в офіційну статистику потрапляє 
лише 10%, у кращому випадку – 12% 
від вчинених злочинних діянь [5].

Спроба пояснення сутності понят-
тя кіберзлочинності була зроблена 
Конгресом ООН із попередження зло-
чинності та поводження з правопо-
рушниками. Згідно з його резолюцією 
«кіберзлочин – це будь-який злочин, 
який може відбуватися за допомогою 
комп’ютерної системи або мережі, в 
рамках комп’ютерної системи або ме-
режі або проти комп’ютерної системи 
або мережі». Іншими словами, до кі-
берзлочинів може бути віднесено будь-
яке протиправне діяння, вчинене в 
електронному середовищі [2].

У 2013 році Управлінням ООН із 
боротьби з наркозлочинністю був опу-
блікований звіт «Усебічне дослідження 
проблеми кіберзлочинності та заходи 
у відповідь із боку держав-членів, між-
народної спільноти та приватного сек-
тора», в якому поняття «кіберзлочин-
ність» було поставлено в залежність 
від контексту і мети вживання цього 
терміну. Крім того, як підкреслюється 
у звіті, в перелік комп’ютерних злочи-
нів включені не тільки злочини проти 
конфіденційності, цілісності і доступно-
сті даних, але і будь-які дії, спрямовані 
на протизаконне одержання прибутку, 
контент-злочини та інші протиправні 
діяння в кіберпросторі. При цьому, як 
відзначають автори звіту, «у створен-
ні якогось універсального визначення 
кіберзлочинності немає необхідності, 
адже, наприклад, у цілях міжнародного 
співробітництва в розслідуванні злочи-
нів набагато важливіше гармонізувати 
норми, які стосуються збору і надання 
електронних доказів. Ця необхідність 
не обмежується якимось штучним 
терміном «кіберзлочини», оскільки на 
електронних носіях і в електронних ко-
мунікаціях може міститися інформація, 
що належить до будь-якого виду злочи-
нів, скоєних як у кіберпросторі, так і 
поза ним» [8].

Значно ширше розглядають комп’ю-
терні злочини автори «Модельного зако-
ну» про кіберзлочинність Міжнародного 
союзу електрозв’язку (2009 г.), співвід-
носячи їх із протиправними діяннями, 
вчиненими в кіберпросторі, і предметом 
атак яких є: «комп’ютери, комп’ютерні 
системи, мережі, їх комп’ютерні програ-
ми, комп’ютерні дані, дані контенту, рух 
даних і користувачі» [9]. 

Розслідування злочинів, скоєних у 
кіберпросторі, вимагає як технічних, 
так і теоретичних знань. З урахуван-
ням гострого дефіциту останніх вини-
кає необхідність обґрунтування єдино-
го поняття кіберпростору з точки зору 
криміналістики, що сприятиме погли-
бленню і розширенню термінології те-
оретичної бази комп’ютерної криміна-
лістики. Кіберпростір (від кібернетика 
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і простір) – метафорична абстракція, 
яка використовується в філософії і в 
комп’ютерній технології, віртуальна 
реальність, що представляє ноосферу, 
другий світ як «усередині» комп’ютерів, 
так і комп’ютерних мереж. Поняття кі-
берпростору сьогодні використовується 
під час опису об’єктів, широко поши-
рених у комп’ютерній мережі. Напри-
клад, веб-сайт може бути метафорично 
описаний як «такий, що знаходиться 
в кіберпросторі». Допускаючи подібну 
інтерпретацію, можна говорити про ін-
тернет-події, що відбуваються не в кра-
їнах або містах, де фізично знаходяться 
сервери або учасники, а в кіберпросто-
рі. Прикладаючи поняття кіберпросто-
ру до поняття злочину, слід говорити 
про кіберзлочини як такі злочини, що 
відбуваються в кіберпросторі. 

Разом із тим відсутність науково-
го обґрунтування і чітко визначено-
го понятійного апарату в даній сфері 
не сприяє правильній кваліфікації кі-
берзлочинів та їх якісному розслідуван-
ню. Безумовно важливим є і юридичне 
закріплення термінології і сформульо-
ваної дефініції кіберпростору, що необ-
хідно для регламентації слідчих дій під 
час встановлення обстановки скоєння 
злочину.

Пізнаючи кіберпростір із позицій 
криміналістики, відзначимо найваж-
ливішу методологічну специфіку цієї 
науки: вона досліджує будь-які предме-
ти матеріального і ідеального макро- і 
мікросвіту. Іншими словами, склад 
розв’язуваних задач під час досліджен-
ні кіберпростору і кіберзлочинів зумов-
лений нескінченним різноманітністю 
слідчо-судових і експертних ситуацій, 
у силу чого методологічний потенці-
ал вивчення віртуальної злочинності 
з обов’язковою необхідністю повинен 
втілити в собі все багатство загально-
наукового і спеціального криміналіс-
тичного знання.

У контексті сказаного можливим 
представляється констатувати: застосу-
вання системного підходу для вирішен-
ня важливого завдання, пов’язаного з 
підвищенням ефективності виявлення 

та розслідування кіберзлочинів, зумо-
вило необхідність створення класифі-
кації кіберпростору і кіберзлочинів, 
що вимагає встановлення їх механізмів 
і закономірностей, обґрунтування іє-
рархії внутрішніх і зовнішніх, прямих 
і зворотних зв’язків. При цьому дослі-
дження зазначених понять бачиться як 
синтетичне цілісне утворення, в якому 
воєдино пов’язані його різні сторони, 
що визначає його актуальність і прак-
тичну спрямованість і є умовою вдо-
сконалення методики розслідування 
інциденту, що має ознаки злочину в 
кіберпросторі.

Очевидно, що така робота дале-
ка від завершення навіть у науковій 
літературі, не кажучи вже про зако-
нодавчу техніку. Проте вона має про-
водитися із чітким усвідомленням кін-
цевої мети – розроблення концепції та 
стрункого законодавчого визначення 
кіберзлочину як злочину, що скоюєть-
ся в кіберпросторі. 

Ключові слова: кіберзлочин, комп’ю-
терний злочин, злочин у кіберпросторі, 
розслідування кіберзлочинності, розслі-
дування комп’ютерних злочинів.

Стаття присвячена досліджен-
ню кіберзлочинів із точки зору кри-
міналістики. Розглядаються різні 
підходи до визначення цього понят-
тя. Доводиться, що для позначення 
відповідної категорії злочинів слід 
використовувати саме термін «кі-
берзлочини». Розглядається кібер-
простір як середовище, в якому ско-
юються кіберзлочини.

Статья посвящена изучению ки-
берпреступлений с точки зрения 
криминалистики. Рассматривают-
ся разные подходы к определению 
этого понятия. Доказывается, что 
для обозначения соответствующей 
категории преступлений следует 
использовать именно термин «ки-
берпреступление». Рассматривает-
ся киберпространство как среда, в 
которой совершаются киберпресту-
пления.
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The article deals with cybercrime 
from the point of view of criminalis-
tics. It analyzes various approaches to-
wards the definition of this notion. It 
is proven that this category of crimes 
should be regarded exactly as cyber-
crimes. It further reviews the cyber-
space as a space where cybercrimes are 
committed. 
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СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Одним із структурних елементів 
правовідношень є його суб’єкти, чітке 
визначення кола яких надає змогу не 
тільки окреслити рамки цих відносин, 
відмежувати їх від суміжних відносин, 
але і класифікувати самі правовідноси-
ни, визначити правові наслідки участі 
в них. «Суб’єкт» є загальнонауковим 
поняттям, яке розуміється та вивчаєть-
ся різними галузями наукового знання, 
що надають йому власного змістов-
ного відображення. Стосовно понять 
«суб’єкт правовідносин» та «учасник 
правовідносин» логічно приєднатися до 
поширеної думки, згідно з якою суб’єк-
тами господарського права є учасники 
господарських відносин, а учасники 
різних видів суспільних відносин, що 
входять до сфери регулювання галузі 
господарського права, в реальності є 
суб’єктами господарського права.

У господарській діяльності вагому 
групу суб’єктів становлять суб’єкти го-
сподарювання, тому визначення змісту 
поняття «суб’єкти господарсько-право-
вого регулювання водного транспорту» 
стало суттєвим у регулюванні тран-
спортних правовідносин, а відсутність 
єдиного підходу до його сучасного ро-
зуміння створює проблеми в теоретич-
ному сприйнятті та практичному засто-
суванні цього поняття, що й зумовлює 
актуальність обраної теми досліджен-
ня. На сучасному етапі розвитку дер-
жави формально склалася достатньо 
субординована система керівництва 
транспортно-логістичного процесу, в 
якій окремі ланки виконують певним 
чином розмежовані функції. Крім того, 
керування господарськими відноси-
нами на водному транспорті має свої 

особливості у зв’язку з тим, що управ-
лінська система морського та річкового 
транспорту має на меті забезпечувати 
безпеку судноплавства в межах належ-
ного правового порядку. До того ж, го-
сподарська сфера водного транспорту 
потребує організації, яка забезпечуєть-
ся відповідними органами управління. 
Незважаючи на те, що суб’єкти госпо-
дарсько-правового регулювання водно-
го транспорту досі не досліджені в нау-
ці господарського права, проте в основі 
цього концепту лежить загальновідома 
категорія «суб’єкти». 

Метою статті є дослідження суб’єк-
тів господарсько-правового регулю-
вання водного транспорту в теорети-
ко-прикладному аспекті. 

Категорію «суб’єкт права» в теорії 
держави і права досліджували такі ві-
тчизняні та зарубіжні науковці, як: 
В. Бойцов, С. Братусь, С. Алексєєв, 
В. Копєйчиков, П. Рабінович, А. Олій-
ник, М. Кравчук, В. Нерсесянц, О. Ска-
кун, Р. Халфіна, Ю. Шемшученко та 
інші. У господарському праві в кон-
тексті дослідження слід відзначити 
відомих вчених-господарників, а саме 
таких, як: О. Андрєєва, А. Бобкова, 
О. Вінник, О. Гетманець, Ю. Драпайло, 
І. Єршова, Ю. Жорнокуй, Д. Задихай-
ло, О. Квасніцька, В. Мамутов, В. Мі-
лаш, С. Несинова, В. Пашков, О. Под-
церковний, А. Смітюх, В. Устименко, 
О. Чебикіна, Р. Шишка, В. Щербина. 
Свого часу вони пропонували різні ка-
тегорії суб’єктів, але це напряму не 
стосувалося водного транспорту.

«Суб’єкти» представляють собою 
особи, групи осіб, організації тощо, 
яким належить активна роль у пев-

© В. Слатвінська, 2018
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ному процесі, акті; особи чи організа-
ції як носії певних прав та обов’язків 
[1, с. 1408]; елементи системи (управ-
ляючої системи) управління, що ге-
нерують процес її функціонування 
[2, с. 220]; носії предметно-практич-
ної діяльності і пізнання (індивід або 
соціальна група), джерело активності, 
спрямованої на об’єкт [3, с. 633]; осо-
би, що володіють правосуб’єктністю, 
тобто такі особи, які потенційно (вза-
галі) здатні бути учасниками право-
відносин [4, с. 85]. Добре відомо, що 
необхідною та невід’ємною складовою 
частиною суб’єктів в господарсько-
му праві є їх спеціальна компетенція 
(лат. competencia, від competо – вза-
ємно прагну; відповідаю, підходжу) – 
сукупність предметів відання, функцій, 
повноважень, прав та обов’язків орга-
ну державної влади, органу місцевого 
самоврядування або їх посадової особи 
чи службової особи, що визначаються 
конституцією [5, c. 210]; конкретні пра-
ва й обов’язки, якими суб’єкт володіє 
безпосередньо завдяки закону [6, с. 58] 
як передумова юридичної ознаки (еле-
мент (див. праці [7-9]) господарської 
правосуб’єктності – сукупність загаль-
них юридичних можливостей із без-
посередньої або опосередкованої уча-
сті в господарській діяльності шляхом 
набуття відповідних прав і обов’язків 
[10, с. 98]. У статті 55 ГК України про-
писано, що суб’єктами господарювання 
визнаються учасники господарських 
відносин, які здійснюють господарську 
діяльність, реалізуючи господарську 
компетенцію (сукупність господарських 
прав та обов’язків), мають відокремле-
не майно і несуть відповідальність за 
своїми зобов’язаннями в межах цього 
майна, крім випадків, передбачених 
законодавством [11]. Із цього визна-
чення випливає те, що такі категорії, 
як «учасник господарських відносин» 
та «суб’єкт господарської діяльності» 
повністю охоплені поняттям «суб’єкт 
господарювання». У свою чергу, за 
характером та цілями господарської 
діяльності суб’єктів господарювання 
прийнято поділяти на такі:

1) суб’єкти, які безпосередньо здій-
снюють господарську діяльність. До 
них належать: індивідуальні підпри-
ємці; підприємства; інші господарські 
організації (банки, біржі, страхові ком-
панії, інвестиційні фонди й компанії, 
промислово-фінансові групи, холдинго-
ві компанії); негосподарські організації, 
коли вони вступають у господарські 
відносини для виконання своїх цілей та 
завдань;

2) суб’єкти, які здійснюють управ-
ління господарською діяльністю. До 
них належать: державні органи гос-
подарського управління; державні та 
комунальні господарські об’єднання; 
галузеві міністерства й відомства; гос-
подарські відділи органів місцевого са-
моврядування.

Поряд із цим законодавець виокрем-
лює категорію суб’єктів господарсько-
го права, які мають назву «учасники 
відносин у сфері господарювання». 
Так, відповідно до статті 2 ГК Укра-
їни учасниками відносин у сфері го-
сподарювання є суб’єкти господарю-
вання, споживачі, органи державної 
влади та суб’єкти, які здійснюють 
управління господарською діяльніс-
тю [11]. До них належать: державні 
органи господарського управління; 
державні та комунальні господарські 
об’єднання; галузеві міністерства й ві-
домства; господарські відділи органів 
місцевого самоврядування. Очевидно, 
що роль державних органів влади як 
суб’єкта господарсько-правового регу-
лювання залишається значною. Так, 
В. Устименко влучно зазначив, що в 
господарському плані роль держави із 
часом не зменшується, а змінюються 
лише форми та методи управління 
економікою [12, с. 264] в бік поси-
лення публічного випливу на сферу 
господарювання [13, с. 10]. А отже, 
в забезпеченні нормального функціо-
нування будь-якої сучасної економіч-
ної системи політико-організаційного 
суспільства на сучасному етапі його 
розвитку важлива роль належить дер-
жаві. Кожна держава здійснює регу-
лювання національної економіки з 
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різним ступенем втручання. Важливо, 
щоб таке регулювання здійснювало-
ся в належних правових формах і з 
дотриманням розумного балансу пу-
блічно-правових і приватно-правових 
принципів правового регулювання 
[14, с. 1]. Стає логічним, що держав-
не регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання має бути достатньо 
збалансованим, а співвідношення пу-
блічних і приватних інтересів при 
цьому повинне виражатися в такому 
державному впливі, що надає можли-
вість таким суб’єктам ефективно роз-
виватися, забезпечуючи необхідні пу-
блічні потреби й інтереси [15, с. 182].

Таким чином, з урахуванням наве-
деного вище і визначаються суб’єкти, 
що регулюють відносини на водному 
транспорті. Доречним буде зробити їх 
перелік із посиланнями на їх повно-
важення і завдання згідно із чинним 
законодавством, які прямо або опосе-
редковано визначають регулювання го-
сподарювання на водному транспорті. 
Отже, основними суб’єктами, що регу-
люють вказані відносини, визначено:

– Комітет із питань транспорту;
– Департамент реформування та 

функціонування морського та річкового 
транспорту;

– Державна служба морського та 
річкового транспорту України;

– Адміністрація морських портів 
України;

– Державна служба України з без-
пеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Комітет із питань транспорту Вер-
ховної Ради України відповідно до стат-
ті 11 Розділу II Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України» 
здійснює законопроектну, організацій-
ну та контрольну функції [16].

Департамент реформування та 
функціонування морського та річково-
го транспорту Мінінфраструктури має 
завдання: участь у створенні рівних 
умов для розвитку господарської діяль-
ності підприємств морського та річково-
го транспорту всіх форм власності [17].

Державна служба морського та річ-
кового транспорту України (Морська 

адміністрація) відповідно до Положен-
ня про Державну службу морського 
та річкового транспорту України має 
такі завдання (див. п. 34-36 ч. 4 Поло-
ження [18]): 

1) здійснює ліцензування господар-
ської діяльності з надання послуг із пе-
ревезення пасажирів, небезпечних ван-
тажів, небезпечних відходів морським і 
річковим транспортом; 

2) здійснює контроль за додержан-
ням ліцензійних умов під час прова-
дження господарської діяльності з 
надання послуг із перевезення паса-
жирів, небезпечних вантажів, небез-
печних відходів морським і річковим 
транспортом; 

3) видає розпорядження про усу-
нення суб’єктами господарювання по-
рушень ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з надання по-
слуг із перевезення пасажирів, небез-
печних вантажів, небезпечних відходів 
морським і річковим транспортом. 

Адміністрація морських портів 
України згідно з параграфом 2.2. Ста-
туту має предмет діяльності, який ви-
значається як забезпечення створення 
рівних і конкурентних умов ведення 
господарської діяльності та отримання 
послуг у морських портах [19, c. 5]. 
При цьому відповідно до пункту 6.2.2. 
параграфу 6.2. Статуту на підприєм-
ство покладено конкретні обов’язки. 
Воно забезпечує розроблення та ме-
тодичне керівництво з питань дотри-
мання підрозділами підприємства та ін-
шими суб’єктами господарювання, що 
провадять діяльність у морських пор-
тах, чинних правил та інструкцій, які 
встановлюють порядок надання послуг 
з обслуговування пасажирів, оброблен-
ня транспортних засобів, вантажів, 
багажу та оформлення транспортних, 
вантажних та облікових документів, 
проводить інші заходи з питань комер-
ційної та логістичної експлуатації мор-
ських портів [19, c. 22]. 

Державна служба України з безпе-
ки на транспорті (Укртрансбезпека) 
відповідно до покладених на неї за-
вдань у пункті 5 Положення про Дер-
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жавну службу України з безпеки на 
транспорті, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 103 від 
11 лютого 2015 р.:

1) здійснює ліцензування господар-
ської діяльності з надання послуг із 
перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів, багажу автомобільним, за-
лізничним, морським та річковим тран-
спортом; 

2) здійснює контроль за додержан-
ням ліцензійних умов під час прова-
дження господарської діяльності з 
надання послуг із перевезення паса-
жирів, небезпечних вантажів, багажу 
автомобільним, залізничним, морським 
та річковим транспортом; 

3) видає розпорядження про усу-
нення суб’єктами господарювання по-
рушень ліцензійних умов проваджен-
ня господарської діяльності з надання 
послуг із перевезення пасажирів, не-
безпечних вантажів, багажу автомо-
більним, залізничним, морським та річ-
ковим транспортом; 

4) проводить перевірки за додер-
жанням суб’єктами господарювання, 
фізичними особами та юридичними 
особами вимог законодавства про тран-
спорт (див. підпункти 4, 5, 52, 54 По-
ложення [20]).

Звертаємо увагу на те, що нами 
були виявлені деякі з перелічених ор-
ганів публічної влади, що не мають ані 
господарських прав, ані обов’язків у 
сфері водного транспорту, але при цьо-
му мають «господарські» завдання. 

У загальному розумінні «завдан-
ня» представляє собою те, що потре-
бує виконання, вирішення [21, c. 175]; 
виконання всього, реалізація чого за-
безпечується ним чи повинна забез-
печуватися [22, с. 60]; кінцеві цілі, на 
які спрямована діяльність [23, с. 193]; 
безпосередня мета організації, що 
піддається кількісній характеристиці 
[24, c. 148]. Отже, завдання вказує на 
мету діяльності, тобто це вектор, якого 
дотримуються задля отримання бажа-
ного результату. У випадку з органами, 
що регулюють господарські відносини 
на водному транспорті, їх метою діяль-

ності є дотримання суб’єктів господа-
рювання умов законності на морсько-
му та річковому транспорті. У зв’язку 
із цим вважаємо за необхідне додати 
до умов приналежності суб’єктів саме 
до господарських їх завдання, а також 
правове регулювання надання послуг 
суб’єктам господарювання з охорони 
та безпеки, самозабезпечення суб’єк-
тами господарювання своєї економічної 
безпеки, інституту юридичної відпові-
дальності суб’єктів господарювання, ді-
яльності з надання послуг з охорони та 
безпеки. Такі правовідносини природно 
притаманні саме господарсько-правово-
му регулюванню водного транспорту. 
Однією з основ стійкого і стабільного 
функціонування суб’єктів господарю-
вання є отримання якісних послуг з 
охорони та забезпечення їх економічної 
безпеки, про що свідчать відомі факти 
на водному транспорті за останнє де-
сятиліття. На ринку Україні ці послуги 
надаються в основному недержавними 
компаніями різної господарської спря-
мованості: охоронними, консалтин-
говими, кадровими, інформаційними, 
аналітичними і т.д. Крім цього, суб’єк-
ти господарювання самостійно вжива-
ють заходи із забезпечення економіч-
ної безпеки шляхом створення у своїй 
структурі охоронних підрозділів і під-
розділів внутрішньої безпеки. Разом із 
тим діяльність із надання охоронних та 
інших послуг, спрямованих на забез-
печення економічної безпеки суб’єктів 
господарювання, та така ж діяльність, 
що здійснюється самими суб’єктами, 
залишається неврегульованою в зако-
нодавчому відношенні [25, c. 72]. Від-
сутність окремого законодавчого акта, 
який регулює діяльність із забезпечен-
ня економічної безпеки суб’єктів го-
сподарювання, негативно впливає на 
розвиток відповідного виду діяльності, 
створення нових підприємств і робочих 
місць, «прозорість» ведення бізнесу. 
Саме тому назріла необхідність роз-
роблення та прийняття спеціального 
закону, який би регулював послуги та 
відносини із забезпечення економічної 
безпеки суб’єктів господарювання, їх 
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взаємодію з правоохоронними органа-
ми України. 

Як відомо, спеціалізовані послуги в 
річкових, морських портах, морських 
рибних портах та аеропортах відповід-
но до переліку, визначеного Кабінетом 
Міністрів України, згідно зі статтею 
5 Закону України «Про природні мо-
нополії» є сферами, діяльність в яких 
здійснюється суб’єктами природної 
монополій [26]. У країнах із ринко-
вою економікою діяльність суб’єктів 
господарювання, які працюють в умо-
вах природної монополії, піддається 
регулюючому впливу з боку держави. 
У різних державах це регулювання 
здійснюється по-різному, але існують 
два основні шляхи: перший – створен-
ня спеціальних уповноважених органів 
регулювання, у сферу компетенції яких 
входить контроль за діяльністю фірм, у 
тому числі приватних, і другий – регу-
лювання з боку держави як реалізація 
прав його власника на державні підпри-
ємства [27; 4, с. 293]. Так, стаття 4 За-
кону України «Про природні монополії» 
визначає, що державне регулювання 
діяльності суб’єктів природних моно-
полій у сферах, визначених у статті 
5 вказаного Закону, здійснюється на-
ціональними комісіями регулювання 
природних монополій, які утворюють-
ся і функціонують відповідно до цього 
Закону [26]. У випадках, встановлених 
законом, державне регулювання діяль-
ності суб’єктів природних монополій 
може здійснюватися органами виконав-
чої влади та органами місцевого само-
врядування. Якщо діяльність суб’єктів 
природних монополій, яка підлягає 
регулюванню згідно із цим Законом, 
спрямована на задоволення потреб 
окремого регіону, то функції держав-
ного регулювання діяльності суб’єктів 
природних монополій, визначені цим 
Законом, можуть бути делеговані в 
установленому порядку Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, облас-
ним, Київській та Севастопольській 
міським державним адміністраціям із 
наданням їм повноважень, передбаче-
них статтею 14 цього Закону [26].

Крім того, сама специфіка регулю-
вання транспортних правовідносин 
передбачає її артикульоване відобра-
ження. Відмітимо, що перший крок до 
відмежування господарських правовід-
носин у портах зробив Ю. Драпайло, 
який виявив та класифікував суб’єктів 
господарських правовідносин у мор-
ських портах за функціональним при-
значенням [28, c. 9], проте ці відноси-
ни, по-перше, значно вужчі, ніж ті, що 
передбачаються водним транспортом, 
а по-друге, відмінні за своєю правовою 
природою. У зв’язку із цим назріла не-
обхідність у впровадженні авторського 
поняття в науковий обіг. Отже, «суб’єк-
ти господарсько-правового регулювання 
водного транспорту» – учасники відно-
син у сфері господарювання, діяльність 
яких прямо або опосередковано стосу-
ється регулювання господарювання на 
морському та річковому транспорті. 

Таким чином, окреслений перелік 
органів публічної влади, які регулю-
ють відносини на морському та річному 
транспорті, складає розмежований і чіт-
ко визначений склад господарсько-тран-
спортних правовідносин, які ні на док-
тринальному, ні на законодавчому 
рівнях не знайшли свого відображення, 
незважаючи на те, що всі наявні ознаки 
«суб’єктів господарсько-правового регу-
лювання водного транспорту» вказують 
на можливість, обґрунтованість та на-
гальну потребу їх виявлення та надання 
змістовно-правового наповнення.

Ключові слова: суб’єкти, суб’єкти 
господарсько-правового регулювання, 
водний транспорт.

Стаття присвячена вивченню 
суб’єктного складу органів, що ре-
гулюють господарські відносини на 
водному транспорті. Уперше було 
обґрунтовано необхідність розши-
рення умов приналежності суб’єктів 
до господарських та введення нових 
компонентів. Запропоновано автор-
ське поняття «суб’єкти господар-
сько-правового регулювання водного 
транспорту».
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Статья посвящена изучению 
субъектного состава органов, регу-
лирующих хозяйственные отноше-
ния на водном транспорте. Впервые 
была обоснована необходимость рас-
ширения условий принадлежности 
субъектов к хозяйственным и введе-
ния новых компонентов. Предложе-
но авторское понятие «субъекты хо-
зяйственно-правового регулирования 
водного транспорта».

The article is devoted to the study 
of the subject composition of bodies 
regulating economic relations on wa-
ter transport. For the first time, it was 
justified to expand the conditions for 
the subjects to belong to economic enti-
ties and introduce new components. An 
author’s concept «subjects of economic 
and legal regulation of water trans-
port» was proposed.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СПРАВЛЯННЯ  
ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Незважаючи на численні зміни, 
які постійно вносяться до податкового 
законодавства, механізм справляння 
транспортного податку в Україні має 
серйозні неточності та недоліки. Таким 
чином, питання його вдосконалення, в 
тому числі і враховуючи окремі елемен-
ти досвіду зарубіжних країни, є акту-
альним для дослідження.

Мета дослідження полягає в тому, 
щоб виявити наявні проблемні мо-
менти, що стосуються справляння 
транспортного податку в Україні, та 
запропонувати напрями їх вирішення, 
а також шляхи вдосконалення зако-
нодавства з даного питання. Зокрема, 
аналізується правовий механізм тран-
спортного податку, досліджуються пер-
спективи розширення переліку об’єктів 
цього податку, враховуючи досвід роз-
винених зарубіжних країн.

Закон України «Про систему оподат-
кування» № 1251-ХІІ від 25.06.1991 року, 
яким визначалися 29 видів загальнодер-
жавних податків і зборів та 16 видів 
місцевих податків і зборів, їх граничні 
величини та порядок обчислення, по-
клав початок формуванню інституту 
майнового оподаткування. Серед місце-
вих податків і зборів був зазначений і 
такий майновий податок, як податок із 
власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів [1]. 
Механізм справляння саме цього подат-
ку визначав Закон України «Про пода-
ток з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів» 
№ 1963-XII від 11.12.1991 року (далі – 
Закон № 1963-XII). 

Відповідно до Закону № 1963-XII 
об’єктом оподаткування визначали-

ся трактори (колісні), автомобілі лег-
кові, вантажні або спеціального при-
значення, мотоцикли та велосипеди з 
установленим двигуном, яхти та судна 
парусні, човни моторні і катери, інші 
човни; база оподаткування: 100 куб. 
см. об’єму циліндрів двигуна, залежала 
від потужності двигуна в кВт, довжини 
корпусу судна в см; ставка визначала-
ся на рівні 2,5-1000 грн./100 куб. см, 
0,5 грн./1 кВт потужності двигуна, 
7-14 грн./100 см довжини судна [2].

02 грудня 2010 року Верховна Рада 
України прийняла Податковий кодекс 
України № 2755-VI (далі – ПК Укра-
їни), яким податок із власників тран-
спортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів було скасовано і 
введено в дію збір за першу реєстра-
цію транспортних засобів, який діяв до 
2015 року та був єдиним видом оподат-
кування транспорту в Україні [3].

На момент прийняття ПК України 
об’єктом оподаткування транспортним 
податком були колісні транспортні за-
соби, судна та літаки і вертольоти; база 
оподаткування: 100 куб. см. об’єму ци-
ліндрів двигуна, та залежала від потуж-
ності двигуна в кВт, довжини корпу-
су судна в см та максимальної злітної 
маси; ставка визначалася на рівні 
3-60 грн./100 куб см, 0,5-3 грн./1 кВт 
потужності двигуна, 7-14 грн./100 см 
довжини, 1 грн./1 кг максимальної 
злітної маси.

Законом України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу Украї-
ни щодо податкової реформи» № 71-
VIII від 28.12.2014 року (далі – Закон 
№ 71-VIII) було запроваджено новий 
місцевий податок у складі податку на 

© О. Долженков, 2018



92

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/3

майно – транспортний податок, який 
винесено в окрему статтю 267 ПК 
України [4]. 

Відповідно до статті 267 ПК України 
в редакції Закону № 71-VIII об’єктом 
оподаткування були легкові автомобілі, 
які використовувалися до п’яти років 
і мали об’єм циліндрів двигуна понад 
3000 куб. см; база оподаткування: лег-
ковий автомобіль, що був об’єктом опо-
даткування; ставка податку встановлю-
валася з розрахунку на календарний 
рік у розмірі 25 000 гривень за кожен 
легковий автомобіль, що був об’єктом 
оподаткування.

Проте у змінах до ПК України щодо 
транспортного податку не відображені 
такі транспортні засоби, як яхти, літа-
ки, гелікоптери, тобто такі транспортні 
засоби, які знаходяться у власності фі-
зичних або юридичних осіб, не вважа-
ються предметом розкоші та не підля-
гають оподаткуванню.

Отже, з прийняттям ПК України від-
булися зміни в механізмі оподаткування, 
а з прийняттям Закону № 71-VIII відбу-
лися зміни, що призвели до скорочення 
кількості платників у зв’язку з обмежен-
ням об’єкта оподаткування транспорт-
ним податком (лише легкові автомобілі) 
та помітно вплинули на обсяг надхо-
джень до дохідної частини бюджету.

Так, якщо у 2010 році до бюджету 
надійшло 1 905,37 млн. грн. податку 

власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів, 
то вже у 2016 році надходження від 
транспортного податку зменшилися 
на 54,12% у порівнянні з попередні-
ми роками та склали 259,91 млн. грн. 
(рис. 1) [5]. 

Із наведених даних на рис. 1. вид-
но, що за вказаний період спостеріга-
ється досить неврівноважена динаміка 
надходжень від сплати податку, яка 
спричинена постійним реформуванням 
податкового законодавства у сфері 
справляння податку з транспорту.

З 01 січня 2017 року в Україні 
суттєво збільшено розмір мінімальної 
заробітної плати в порівнянні з по-
передніми роками. У зв’язку із цим 
Законом України від 21.12.2016 року 
№ 1797-VIII «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
покращення інвестиційного клімату в 
Україні» внесено зміни до ПК України 
стосовно визначення середньоринкової 
вартості легкових автомобілів [6]. Кри-
терієм для визначення об’єкта оподат-
кування таких транспортних засобів є 
їх вік (із року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та серед-
ньоринкова вартість, що напряму за-
лежить від встановленого законом на 
01 січня податкового (звітного) року 
розміру мінімальної заробітної плати 
(станом на 01 січня 2018 року її роз-

Рис. 1. Динаміка та темпи приросту надходжень  
від оподаткування транспорту за 2009–2016 роки
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мір становить 3723,00 грн.). Унаслідок 
цього змінена розрахункова середньо-
ринкова вартість легкових автомобілів 
для цілей оподаткування – шляхом 
зменшення у два рази. Тобто якщо 
у 2016 році така вартість становила 
750 мінімальних заробітних плат, то у 
2017–2018 роках – 375.

Розроблення подальших шляхів 
удосконалення справляння та адмі-
ністрування транспортного податку 
неможлива без звернення до міжна-
родного досвіду з урахуванням пози-
тивних та негативних тенденцій у його 
справлянні.

Найбільше з таким податком екс-
периментують у Німеччині. З липня 
2009 року правила нарахування тран-
спортного податку було змінено: в Ні-
меччині діє єдиний принцип оподатку-
вання власників транспортних засобів. 
Відповідно до чинних правил оподатку-
вання величина податку залежить від 
двох показників. Перший – це об’єм 
двигуна: чим більший об’єм двигуна, 
тим більший податок. До уваги береть-
ся також і тип двигуна. Наприклад, 
для власників транспортних засобів із 
бензиновим двигуном ставка податку 
складає 2 євро за кожні 100 куб. см, а 
для власників транспортних засобів із 
дизельним двигуном – 9 євро за кожні 
100 куб. см. Другий показник розрахун-
ку податку з власників транспортних 
засобів – це об’єм викиду вуглекисло-
го газу CO2. Ставка податку складає 
2 євро за кожен грам. Проте існує так 
званий базовий об’єм – це 120 грамів 
за кілометр шляху. Якщо транспортний 
засіб виділяє менше ніж 120 грамів за 
кілометр шляху, то податок за цим по-
казником не сплачується. Така система 
сприяє купівлі та виробництву більш 
екологічних автомобілів [7].

Майже ідентична система нараху-
вання та стягнення податку з власників 
транспортних засобів існує у Франції. 
Величина податку, що сплачує власник 
під час реєстрації нового транспорт-
ного засобу, також залежить від двох 
показників. На відміну від Німеччини, 
першим показником є потужність дви-

гуна транспортного засобу, а не об’єм 
двигуна. Щодо другого показника, то 
це також об’єм викиду вуглекислого 
газу CO2, який у Франції дещо вищий 
і складає 200 грамів газу за кілометр 
шляху. Таким чином, фінансування 
екологічних програм Франції здійсню-
ється через надходження від зазначе-
ного податку.

У Сполучених Штатах Америки 
механізм стягнення та нарахуван-
ня податку з транспортних засобів є 
принципово іншим, але там також за-
стосовується так звана «екологічна» 
схема: більше платить той, хто більше 
їздить – податок із власників тран-
спортних засобів включено до ціни на 
паливо. Чим більше автомобіль спо-
живає палива, тим більша величина 
податку, який сплачують до бюджету. 
Надходження від цього податку вико-
ристовують на будівництво та ремонт 
доріг у США [8].

У Данії влада намагається підтри-
мувати екологічні види транспорту, на-
приклад, велосипед або мопед, тому під 
час реєстрації автомобіля сплачується 
податок у розмірі 105% від його варто-
сті. Якщо ж вартість автомобіля скла-
дає більше ніж 34 тис. крон (приблиз-
но 18 тис. дол. США), то власник має 
сплатити 180% від його вартості. Крім 
того, в Данії великим акцизом обклада-
ється і бензин – тобто власники спла-
чують податок двічі: під час реєстрації 
та під час використання автомобіля. 
Вартість транспортних засобів у Данії 
набагато вища, ніж в інших країнах Єв-
ропи, що, насамперед, пов’язано з ви-
соким податком на імпортовані товари. 
Надходження від податку спрямовані 
на соціальну сферу – виплати пенсій, 
фінансування медицини та освіти [9].

В Ізраїлі з 2009 року всі транспортні 
засоби поділили на 15 екологічних груп 
за рівнем забруднення навколишнього 
середовища. Власники транспортних 
засобів, що належать до найнижчої еко-
логічної групи, сплачують до бюджету 
92% від їх вартості. Мінімальний пода-
ток – 10% від вартості автомобільного 
засобу – сплачують власники електро-
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мобілів. Ставка податку для «гібридів» 
налічує 30% від їх вартості. Загалом 
середня ставка податку складає при-
близно 70% від вартості транспортних 
засобів.

У Японії власники транспортних за-
собів сплачують три види податків. Пер-
ший податок, ставка якого становить 
5% вартості, вноситься під час купівлі 
транспортного засобу, другий – під час 
реєстрації, тоді податок розраховують 
залежно від об’єму двигуна та маси ав-
томобіля. Наприклад, для автомобіля з 
об’ємом двигуна 2,5 літра величина по-
датку складатиме близько 500 доларів. 
Третій – це власне податок з власників 
транспортних засобів, що сплачується 
щорічно у травні. Він може варіювати 
залежно від маси автомобіля та об’єму 
двигуна. Надходження від цього подат-
ку використовують для підтримки та 
стимулювання перспективних розробок 
в автомобільній сфері.

В Австралії ставки податку з влас-
ників транспортних засобів майже не 
відрізняються, всі громадяни сплачу-
ють 10% від вартості легкового авто-
мобіля та 5% від вартості вантажівки. 
Власники коштовних машин сплачують 
додатково ще 33% від вартості автомо-
біля. До дорогих в Австралії належать 
автомобілі, що дорожчі за 57 тис. дола-
рів. Однак така схема нарахування по-
датку зумовлює певні невдоволення як 
із боку суспільства, так і з боку вироб-
ників, адже в моделях більш дорогих 
нових автомобілів використовуються 
сучасні технології, які забезпечують 
менше забруднення навколишнього се-
редовища порівняно з дешевими стари-
ми автомобілями [10].

Наведені дані показують, що вели-
чина податку в більшості країн зале-
жить не від одного показника, за яким 
розраховується податок, а від декіль-
кох. Спільною базою оподаткування 
для цих країн є об’єм викиду вуглекис-
лого газу CO2. 

Досвід розвинених країн світу, таких 
як Данія, Ізраїль, Австралія, Японія, в 
яких транспортний податок обчислю-
ється залежно від вартості автомобі-

ля, найбільше відповідає принципам 
соціальної справедливості та дозволяє 
розподіляти фіскальне навантаження 
пропорційно доходам населення. Також 
принцип застосування ставок оподатку-
вання транспортних засобів у зарубіж-
них країнах полягає в забезпеченні збе-
реження навколишнього середовища.

У деяких країнах транспортний по-
даток виражений формою прогресивної 
шкали оподаткування, тобто розмір по-
датку зростає залежно від того, як збіль-
шуються доходи тієї чи іншої людини. 
Зокрема, аналогічна система справлян-
ня податку працює у Великобританії, 
Німеччині, Польщі, Люксембурзі.

Таким чином, на основі аналізу су-
часного стану і практики справляння 
транспортного податку в Україні, вра-
ховуючи досвід розвинених зарубіжних 
країн, необхідно проводити подальше 
вдосконалення транспортного податку 
шляхом внесення системних змін до 
податкового законодавства України.

Відповідно до пункту 23.1. статті 
23 ПК України базою оподаткування 
визнаються конкретні вартісні, фізичні 
або інші характеристики певного об’єк-
та оподаткування. База оподаткуван-
ня – це фізичний, вартісний чи інший 
характерний вираз об’єкта оподатку-
вання, до якого застосовується подат-
кова ставка і який використовується 
для визначення розміру податкового 
зобов’язання. 

Згідно з підпунктом 267.3.1. пунк-
ту 267.3. статті 267 ПК України базою 
оподаткування транспортним податком 
є легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до підпункту 
267.2.1. пункту 267.2. статті 267 ПК 
України, тобто легковий автомобіль, із 
року випуску якого минуло не більше 
п’яти років (включно) та середньорин-
кова вартість якого становить понад 
375 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 01 січ-
ня податкового (звітного) року [11].

Отже, під час визначення бази опо-
даткування не взято до уваги фізичне 
чи інше характерне вираження об’єкта 
оподаткування, а також база оподатку-
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вання обмежується лише одним видом 
транспорту – легковими автомобілями, 
тобто не відображені такі транспортні 
засоби, як мотоцикли, судна (яхти та 
інші плавучі засоби для дозвілля або 
спорту), літаки і вертольоти.

Також необхідно зазначити, що 
ставка транспортного податку стано-
вить 25 тисяч гривень за кожен лег-
ковий автомобіль, що є об’єктом опо-
даткування, однак даний спрощений 
підхід до визначення бази оподаткуван-
ня нівелює відмінності між автомобі-
лями, наприклад, із об’ємом циліндрів 
двигуна 3 000 куб. см і 5 000 куб. см., 
який перевищує вартість автомобіля з 
двигуном у 3 000 куб. см.

До недоліків даного податку варто 
віднести й пряме заохочення до купів-
лі автомобілів, що перебували у ви-
користанні більше п’яти років, задля 
уникнення оподаткування, а також до 
нелегального перевезення автомобілів 
із-за кордону в розібраному вигляді, 
для подальшого перепродажу на тери-
торії України вже в зібраному стані з 
метою уникнення розмитнення та опо-
даткування автомобілів на прикордон-
них пунктах.

Отже, враховуючи вищевикладене, 
необхідно констатувати, що позитив-
ний ефект матиме запровадження за-
ходів щодо вдосконалення справляння 
транспортного податку шляхом внесен-
ня таких змін до податкового законо-
давства України:

– розширення бази оподаткування 
транспортним податком за рахунок 
віднесення до об’єкта оподаткуван-
ня поряд із легковими автомобілями, 
середньоринкова вартість яких стано-
вить понад 375 розмірів мінімальної за-
робітної плати, встановленої законом 
на 1 січня податкового (звітного) року, 
і мотоциклів, середньоринкова вартість 
яких становить понад 200 розмірів мі-
німальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 1 січня податкового 
(звітного) року; суден (яхт та інших 
плавучих засобів для дозвілля або 
спорту), зареєстрованих у Держав-
ному судновому реєстрі України або 

Судновій книзі України, оснащених 
стаціонарним або підвісним двигуном 
(двигунами) потужністю понад 75 кВт; 
літаків і вертольотів, зареєстрованих 
у Державному реєстрі цивільних пові-
тряних суден України;

– базу оподаткування об’єктів опо-
даткування визначати за їх вартістю 
під час придбання на митній території 
України або митною вартістю під час 
їх ввезення на митну територію Украї-
ни; в разі наявності у платника подат-
ку кількох об’єктів оподаткування базу 
оподаткування обчислювати окремо за 
кожним із таких об’єктів;

– передбачити для об’єктів оподат-
кування, а саме легкових автомобілів 
і мотоциклів, ставку податку в розмі-
рі 5 відсотків їх вартості під час при-
дбання на митній території України або 
ввезення на митну територію України 
з урахуванням податку на додану вар-
тість, а для об’єктів оподаткування, а 
саме суден (яхт та інших плавучих за-
соби для дозвілля або спорту), літаків 
і вертольотів – 10 відсотків їх вартості 
під час придбання на митній території 
України або ввезення на митну терито-
рію України з урахуванням податку на 
додану вартість.

Запропоновані зміни до податково-
го законодавства України дозволять 
підвищити справедливість та ефектив-
ність функціонування транспортного 
податку зокрема, а також сприятимуть 
збільшенню обсягів надходжень до бю-
джету від справляння даного виду по-
датку в цілому.

Ключові слова: транспортний по-
даток, механізм оподаткування, соці-
альна справедливість, прогресивне опо-
даткування, вартісні характеристики, 
справляння транспортного податку.

На підставі аналізу справляння 
транспортного податку на різних 
етапах економічного розвитку дер-
жави задля уніфікації та подолання 
існуючих недоліків запропоновано 
зміни до податкового законодавства 
у сфері оподаткування транспорту. 
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У статті проводиться науковий ана-
ліз правового механізму зазначеного 
податку, а також досліджуються 
перспективи розширення бази опо-
даткування транспортного податку.

На основании анализа взимания 
транспортного налога на разных 
этапах экономического развития го-
сударства для унификации и преодо-
ления существующих недостатков 
предложены изменения в налоговое 
законодательство в сфере налого-
обложения транспорта. В статье 
проводится научный анализ право-
вого механизма указанного налога, 
а также исследуются перспективы 
расширения базы налогообложения 
транспортного налога.

In the article, based on the analysis 
of the collection of transport tax at var-
ious stages of economic development of 
the state, for unification and overcom-
ing of existing shortcomings, amend-
ments to tax legislation in the field of 
transport taxation were proposed. The 
article analyzes the legal mechanism 
of the mentioned tax, as well as ex-
plores the prospects of expanding the 
tax base.
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РОЗВИТОК ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ  
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Зайнятість населення є однією з най-
важливіших кількісних і якісних оцінок 
трудового потенціалу. Незважаючи на 
конституційні гарантії реалізації права 
на працю, в Україні є чимало проблем з 
ефективним адмініструванням та функ-
ціонуванням ринку праці.

Модернізація технологічних вироб-
ничих процесів, що має на меті покра-
щення умов праці, в багатьох випадках 
супроводжується скороченням персо-
налу. На жаль, відповідні вивільнен-
ня проводяться за умов недостатнього 
рівня організації зайнятості в Україні. 
Висококваліфіковані кадри змушені 
залишати нашу державу в пошуках 
кращої роботи за кордоном. Крім цьо-
го, ринок освітніх послуг не своєчасно 
реагує на динамічні зміни ринку праці. 
Ураховуючи це, можемо ствердити, що 
ера розвитку штучного інтелекту, крім 
позитивного впливу на розвиток зайня-
тості населення, все ж створює певні 
несприятливі наслідки для вітчизняно-
го ринку праці. 

Незважаючи на численні досліджен-
ня правового забезпечення розвитку 
та проникнення штучного інтелекту в 
різноманітні сфери людського життя, 
його вплив на зайнятість населення є 
найменш висвітленим. Актуальність 
теми дослідження зумовлюється також 
і тим, що у вітчизняній юридичній на-
уці відсутні монографічні дослідження, 
присвячені відповідній проблематиці. 
Для України вплив розвитку штучного 
інтелекту, зокрема, на зайнятість насе-
лення можуть поки здаватися пробле-
мою далекого майбутнього, адже нам, 
мовляв, до масштабної роботизації да-

леко. Однак такі процеси вплинуть не 
тільки на розвинені країни, а й на усю 
світову економіку. Тому українське 
суспільство не може стояти осторонь. 
Інакше вкотре імпортуватимемо готові 
чужі відповіді на свої питання. Відтак 
метою статті є характеристика та ана-
ліз впливу штучного інтелекту на пра-
цевлаштування населення в Україні та 
загальнодержавну стратегію зайнято-
сті. У цьому контексті потребують вирі-
шення такі завдання: охарактеризувати 
трудові відносини в умовах розвитку 
штучного інтелекту; дослідити світовий 
досвід правового регулювання відповід-
них суспільних відносин; з’ясувати, які 
ж працівники завжди будуть потрібні 
на ринку праці.

Розвиток робототехніки в умо-
вах зростання безробіття

У другій половині 20-го сторіччя 
інформаційна епоха, яка плавно замі-
нила собою індустріальну, перейняла 
у спадок від попередниці її здобутки 
та проблеми. У сфері зайнятості насе-
лення такими є одночасне підвищення 
продуктивності праці та зростання без-
робіття, що зумовлені вдосконаленням 
технологічного прогресу. Підвищення 
попиту на висококваліфіковану пра-
цю, що одночасно супроводжується 
зниженням попиту на середньо квалі-
фіковані роботи, є одним із головних 
факторів скорочення робочих місць. За 
таких умов формування ринку праці, 
переваги у працевлаштуванні отрима-
ють талановиті, ініціативні та іннова-
ційні учасники. Покращуючи якість та 
знижуючи вартість надання послуг чи 
товарів, вони зможуть швидше, ніж 
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будь-коли, витіснити усталених грав-
ців ринку [1].

Наведена модель розвитку ринку 
праці поки що Україні не загрожує. 
Згідно з результатом дослідження, що 
базується на даних сайтів із пошуку 
роботи, в короткостроковій перспек-
тиві суттєвих змін на вітчизняному 
ринку праці не очікують. Як і раніше, 
найбільш затребуваними є спеціалісти 
у сфері торгівлі та маркетингу, технічні 
спеціалісти різних виробничих проце-
сів, робочі спеціальності, персонал для 
дому тощо. Велика кількість вакансій, 
яку прогнозують, стосуватиметься про-
фесій продавця, двірника, водія, приби-
ральника приміщень та підсобного ро-
бітника [2]. Отже, в Україні попит на 
висококваліфікований персонал не пе-
ревищує запити ринку праці на просту 
некваліфіковану працю. 

Ситуація на ринку праці в Україні 
зміниться, коли найбільша кількість ва-
кансій, яку прогнозують на найближче 
майбутнє, не потребуватиме працівни-
ка-людини, адже працю фізичної особи 
замінить «розумний робот». Урахову-
ючи це, виникає запитання: кількість 
безробітних зросте з новим, «нелюд-
ським» темпом, чи масштаби автомати-
зації усе ж не вплинуть на зайнятість 
населення України?

У 2013 році Карл Б. Фрей і Майкл 
А. Осборн презентували доповідь під 
назвою «Майбутнє зайнятості: наскіль-
ки чутливими є робочі місця до комп’ю-
теризації?» [3]. Використовуючи ідеї 
та матеріали цієї праці, розроблено та 
активізовано сайт, на якому кожен ба-
жаючий може дізнатися, забере робот 
його роботу? Аналіз запитів та отрима-
них даних свідчить, що ймовірність ав-
томатизації посади касира – 97%, во-
дія – 98%, робітника з обслуговування 
металу – 84% [4].

Сьогодні в багатьох країнах світу 
спостерігається тенденція витіснення 
людського персоналу з виробництва 
через впровадження технологічних но-
винок. Безумовно, що таке колосальне 
зникнення робочих місць спровокує со-
ціальні зміни, з якими нам не доводило-

ся мати справи раніше. Адже стрімкий 
розвиток робототехніки та штучного 
інтелекту доводить, що роботи змо-
жуть замінити людей не лише в техніч-
них професіях та на виробництві, але 
також і у сферах, де потрібна розумова 
діяльність [5; 6]. 

Використання роботів дає низку пе-
реваг компаніям, оскільки вони мають 
можливість уникати соціальних виплат, 
що забезпечує значну економію. Крім 
цього, роботи не хворіють, не втомлю-
ються і не висувають претензій. 

Засновник компанії Microsoft, мі-
льярдер Білл Гейтс вважає, що роботи 
почнуть працювати в деяких галузях, 
замінюючи людей, тому вони також по-
винні відраховувати кошти до бюдже-
тів країн. На його думку, той факт, що 
працівник технічно не є «живим», не 
означає, що він може приносити кошти 
просто так. Гейтс вбачає, що додаткове 
оподаткування роботодавців, які відмо-
вилися чи частково відмовилися від ви-
користання найманої праці на користь 
роботів, має стати джерелом підтримки 
соціальних програм: охорони здоров’я, 
інфраструктури та правоохоронних ор-
ганів, перекваліфікації працівників [7].

Не всі підтримують думку, що штуч-
ний інтелект призведе до того, що лю-
дина втратить роботу. Багато науковців 
прогнозують перерозподіл обов’язків у 
сфері праці. Людина відповідатиме за 
стратегії, інновації, кооперації й емо-
ційні контакти, а штучний інтелект, у 
свою чергу, автоматизує щоденні рути-
ні справи. Працівники зможуть мати 
більше вільного часу для творчої або 
індивідуальної рекреаційної діяльності. 

Дискусійною є думка, що, позбув-
шись тягаря фізичної роботи, всі люди 
почнуть більше цікавитися мистецтвом, 
культурою, розширювати свій кругозір. 
Якщо зазирнути в сучасну реальність, 
то відсутність необхідності працювати 
далеко не завжди змушує людей ча-
стіше бачитися з друзями або знахо-
дити нові хобі. Зазвичай вони просто 
дивляться телевізор і сплять. Безро-
бітні опиняються в соціальній ізоляції. 
Ральф Каталано, професор Універси-
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тету в Берклі, вважає, що без роботи 
людина втрачає статус, і така демора-
лізація відбивається як на психіці, так 
і на фізичному стані [8]. Самотність і 
проблеми з повагою до власної гідно-
сті – ймовірні наслідки безробіття. 

Отож думки розділилися: песимісти 
переконують, що штучний інтелект ви-
тіснить найманих працівників – фізич-
них осіб із їх робочих місць. Натомість 
оптимісти вважають, що гряде ера парт-
нерства, і на нас чекає перерозподіл 
обов’язків та людино-машинна співпра-
ця. Незважаючи на певні розбіжності 
в поглядах, усі солідарні у твердженні, 
що штучний інтелект точно вплине на 
роботу фахівців різних галузей.

Правові відповіді на неправові  
питання

Очікувані структурні зміни еконо-
міки, трансформація ринку праці ви-
магають внесення серйозних змін у 
законодавство. Основною метою вдо-
сконалення правових норм за таких 
умов є одночасне забезпечення вико-
ристання економічних переваг від ви-
сокого рівня розвитку технологій та 
гарантування ефективного соціального 
захисту для всіх членів суспільства. 

Правове забезпечення перебудови 
системи професійної підготовки, ско-
рочення робочого часу, введення без-
умовного базового доходу як соціаль-
ного заходу, пов’язаного з об’єктивно 
неминучим витісненням людей із ринку 
праці внаслідок процесів автоматиза-
ції, – це ті юридичні заходи превентив-
ного характеру, які мали б зменшити 
негативний вплив автоматизації.

Ймовірно, правове регулювання со-
ціалізації штучного інтелекту пройде 
шлях від розгляду робота як об’єкта 
відносин до наділення його правами та 
обов’язками [9]. Над вирішенням цих 
та суміжних проблем працюють пред-
ставники відповідних галузей знань із 
різних куточків світу. Наприклад, комі-
тет із правових питань Європейського 
парламенту ухвалив резолюцію «Норми 
європейського цивільного права у сфе-
рі робототехніки» [10], в якій, зокрема, 
пропонується передбачити спеціальні 

обов’язкові звіти компаній, що вико-
ристовують у своїй діяльності роботів, 
щодо економії сум на соціальні внески 
за рахунок використання робототехні-
ки замість людського персоналу. 

Безумовно, Резолюція не може пе-
редбачити сьогодні всі положення, 
стандарти та правила діяльності «ро-
зумних штучних істот», оскільки техно-
логії розвиваються дуже стрімко і важ-
ко передбачити фінальні досягнення 
щодо впровадження штучного інтелек-
ту. Проте, враховуючи той факт, що де-
путати Європарламенту запропонували 
визнати роботів «електронними особа-
ми», можемо очікувати, що у швидкій 
перспективі «розумні роботи» змінять 
свій правовий статус – від об’єктів 
до суб’єктів права. Автономних робо-
тів більше не можна вважати тільки 
інструментами для роботи – складні 
механізми гідні отримати юридичний 
статус із відповідними правами та 
обов’язками і нести відповідальність за 
дії і бездіяльність, у тому числі за нане-
сення шкоди людині.

Члени Європарламенту наголошу-
ють на необхідності введення стра-
хування за заподіяну роботом шкоду. 
Справді, чим вищий рівень автомати-
зації машини, тим складніше встанови-
ти особу, яка повинна відшкодовувати 
збитки. Цікавим є те, що в Європар-
ламенті обговорюється необхідність 
регулювання правовідносин повністю 
самостійних машин, які зможуть самі 
знаходити собі контрагентів-робото-
давців, обговорювати умови договорів 
і вирішувати як їх виконувати. Чино-
вники ще не змогли домовитися, за 
якими саме правилами буде наступа-
ти відповідальність за шкоду, завдану 
повністю автономною машиною. Це 
питання залишено на найближче май-
бутнє [11].

Європарламентарі підкреслюють, 
що загальноєвропейські правила необ-
хідні, щоб ефективно використовувати 
економічний потенціал робототехніки 
та штучного інтелекту і водночас га-
рантувати стандартний рівень безпеки 
та соціальної захищеності.
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На рівні Європарламенту була вне-
сена пропозиція рекомендувати країнам 
ЄС запровадити базовий дохід як засіб 
боротьби з негативними наслідками 
автоматизації. А 5 червня 2016 року у 
Швейцарії відбувся референдум щодо 
введення базового доходу: пропонувало-
ся щомісяця виплачувати 2500 франків 
($ 2555) кожному дорослому жителю і 
625 франків на кожну дитину. Більшість 
виборців цю ідею не підтримали. Зокре-
ма, проти неї виступили сильні швей-
царські профспілки, які вважають більш 
доцільною стратегією боротьбу за підви-
щення зарплат і допомогу з безробіття. 

Базовий дохід був одним із пунктів 
виборчих програм кандидатів у прези-
денти Франції (Бенуа Амон) і Півден-
ної Кореї (Лі Дже Мен). В одному з 
інтерв’ю Барак Обама заявив, що кра-
їна, якою він керував, прийде до сер-
йозного обговорення базового доходу 
протягом найближчих 10-20 років [12]. 
Хоч пропозиції поки не знайшли під-
тримки, сам факт розгляду можливості 
гарантувати базовий дохід для всіх є 
красномовним. 

Цікавим є досвід Південної Кореї. 
Уряд саме цієї держави підготував про-
ект закону про введення податку на ро-
ботів. Пропонується ввести непрямий 
податок, тобто не обкладати стягнен-
ням кожного робота, а посилити подат-
кові умови для підприємств, які широ-
ко використовують автоматизацію [13].

Робототехніка насправді покращує 
умови праці та створює робочих місць 
більше, ніж ліквідує. Раціональніше го-
ворити про те, що люди будуть працю-
вати разом із роботами. Працювати на 
порядок ефективніше, творчо та цікаво. 
А штучний інтелект стане продовжен-
ням нашого мозку [14]. 

Україна поки робить перші кроки 
у сфері впровадження інформаційних 
технологій та штучного інтелекту зав-
дяки сміливій ініціативі окремих юрис-
тів та компаній. Вітчизняними пер-
шопрохідцями є проекти SmartDoc та 
Freelawyer. 

Основна місія SmartDoc – досяг-
нення максимальної якості і міні-

мальної вартості юридичних послуг 
за рахунок їх автоматизації [15]. 
А Freelawyer – це онлайн біржа юри-
дичних послуг, де кожен зможе ефек-
тивно вирішити юридичні питання за 
мінімальною ціною [16]. 

Для того, щоб досягнути успіху в 
майбутньому, потрібно навчитися вза-
ємодіяти із цими «розумними штучни-
ми істотами», швидко адаптовуватися, 
мислити креативно та інноваційно. 
Уже сьогодні варто змінювати напрями 
розвитку відповідно до вимог часу, щоб 
вирішити проблеми неефективної робо-
ти ринку праці ефективними методами.

Автономна комп’ютерна система не 
може захворіти або страйкувати, не 
матиме права на щорічну відпустку чи 
відпустку по догляду за дитиною, не 
залежить від зовнішніх чинників, а це 
означає, що працює надійно і постій-
но. Роботи більш стандартизовані та 
синхронізовані, в результаті чого під-
вищаться показники продуктивності в 
компанії. 

Це серйозний виклик працівни-
кам-людям, що ставить нові цілі та ви-
моги. Наприклад, ключовим талантом 
у нових умовах на ринку праці стане 
креативне та критичне мислення, що 
зазначається в нещодавньому звіті IBA 
Global Employment Institute [14]. 

Ще однією рисою, потреба в якій 
зросте, є адаптивність. Наступне поко-
ління працівників має навчитися швид-
ко пристосовуватись до технічних, со-
ціальних та цифрових змін. У світі над 
цим активно працюють уже сьогодні, 
проте в Україні впровадження «освіти 
майбутнього» і зміна векторів відбува-
ється дуже повільно. 

Наведені умови та темпи розвитку 
роботизації та штучного інтелекту ви-
магають, щоб світові лідери діяли на 
випередження. Дискусії повинні дати 
відповідні результати ще до того, як 
штучний інтелект зможе спровокува-
ти нові юридичні й етичні проблеми. 
У контексті зайнятості виникає необ-
хідність розгляду питання про те, чи 
може широкомасштабне використання 
штучного інтелекту бути підставою для 
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запровадження скороченого робочого 
дня або збільшення часу відпочинку. 
Наприклад, у працівників-людей буде 
не два вихідні дні на тиждень, а, як мі-
німум, три.

Дедалі більше впровадження еле-
ментів штучного інтелекту в наше жит-
тя змушує замислитись про дієвість 
права як регулятора, який навряд чи 
може претендувати на звання найбільш 
дієвого засобу правового регулювання 
серед інших соціальних норм. Необхід-
но змінювати та оновлювати систему 
освіти, адаптовувати законодавство 
відповідно до вимог часу, щоб штучний 
інтелект трансформувався з нового ви-
клику для людства у сфері зайнятості 
у спосіб вирішення проблем з ефектив-
ним адмініструванням та функціону-
ванням ринку праці. А це, безумовно, 
створює перспективи для подальших 
наукових досліджень.

Ключові слова: зайнятість насе-
лення, штучний інтелект, ринок праці, 
працівник.

Стаття присвячена вивченню 
впливу розвитку штучного інтелек-
ту на зайнятість населення Украї-
ни. Аналізується дієвість права як 
соціального регулятора в умовах 
зростаючого впровадження елемен-
тів штучного інтелекту в суспільне 
життя.

Статья посвящена изучению вли-
яния развития искусственного ин-
теллекта на занятость населения 
Украины. Анализируется действен-
ность права как социального регу-
лятора в условиях растущего вне-
дрения элементов искусственного 
интеллекта в общественную жизнь.

This article is devoted to the study 
of the development of artificial intelli-
gence and its influence on the ukrainian 
population’s employment. The effec-
tiveness of law as a social regulator 
in the context of the increasing intro-
duction of elements of artificial intelli-
gence into social life is analyzed.
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АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ НА ЗАХИСТІ ПРАВ 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

У зв’язку з тривалим веденням бо-
йових дій на сході України все більшої 
актуальності та нагальності набуває 
питання судового захисту прав вну-
трішньо переміщених осіб. Робота ад-
міністративних судів щодо розгляду 
такого виду справ та задоволення ін-
тересів вимушених переселенців потре-
бує дослідження. Необхідність запрова-
дження ефективних механізмів захисту 
соціальних прав цієї категорії осіб у 
діяльності системи адміністративних 
судів України очевидна. Як свідчить 
практика, внутрішньо переміщені осо-
би не можуть ефективно реалізувати 
гарантовані законодавством України 
права через зловживання службовим 
становищем чи дискреційними повно-
важеннями, бюрократизм, байдужість 
до соціальних проблем із боку суб’єк-
тів владних повноважень, а також че-
рез свою необізнаність щодо способів 
захисту власних прав та тонкощів ви-
користання права на судовий захист, 
гарантованого статтею 55 Конституції 
України [1] та статтею 5 Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
(далі – КАСУ) [2]. 

Діяльність адміністративних судів в 
Україні вивчали Т. Фулей, Л. Белкін, 
Т. Коломоєць, А. Школик, С. Стеценко, 
О. Константий, В. Кравчук, правовий 
статус внутрішньо переміщених осіб – 
Я. Романюк, П. Пушкар, Г. Юдківська, 
К. Крахмальова, Я. Грабова. Об’єктом 
даного дослідження є діяльність адмі-
ністративних судів України. Предме-
том – використання права внутрішньо 
переміщених осіб на судовий захист. 
Мета – пошук механізмів ефективного 
судового захисту прав внутрішньо пе-

реміщених осіб. Основними завдання-
ми є: аналіз судових рішень, принципів 
та проблематики діяльності адміністра-
тивних судів, міжнародного досвіду, 
практики ЄСПЛ щодо захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб та фор-
мулювання висновків щодо покращен-
ня такого захисту. 

Правовий статус ВПО регулюється 
законом України «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» від 20 жовтня 2014 року. Відпо-
відно до цього закону внутрішньо пере-
міщеною особою є громадянин України, 
іноземець або особа без громадянства, 
яка перебуває на території України на 
законних підставах та має право на 
постійне проживання в Україні, яку 
змусили залишити або покинути своє 
місце проживання в результаті або з 
метою уникнення негативних наслідків 
збройного конфлікту, тимчасової оку-
пації, повсюдних проявів насильства, 
порушень прав людини та надзвичай-
них ситуацій природного чи техноген-
ного характеру [3]. Факт внутрішнього 
переміщення підтверджується довідкою 
про взяття на облік внутрішньо пере-
міщеної особи, що діє, за загальним 
правилом, безстроково (стаття 4) [3]. 
Павло Пушкар зазначає, що статус 
внутрішньо переміщених осіб умов-
но прирівнюється до статусу біженців 
у міжнародному гуманітарному пра-
ві. Єдина різниця, на якій наголошу-
ють науковці в галузі гуманітарного 
права, – те, що внутрішньо перемі-
щені особи – це умовно біженці, які 
не перетнули кордонів своєї держави 
[4, c. 11]. Катерина Крахмальова у сво-
їй дисертації описує поняття «адміні-
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стративно-правове забезпечення стату-
су внутрішньо переміщеної особи», під 
яким варто розуміти регламентовану 
нормативними актами діяльність орга-
нів публічної адміністрації, спрямовану 
на забезпечення реалізації правового 
статусу внутрішньо переміщених осіб в 
Україні – їх прав, обов’язків та гаран-
тій. Такі права та обов’язки внутрішньо 
переміщених осіб, а також гарантії їх 
забезпечення, є змістом адміністратив-
но-правового статусу внутрішньо пере-
міщених осіб. Дослідниця у своїй робо-
ті називає такий статус спеціальним та 
тимчасовим [5, c. 8]. Серед досліджу-
ваних нами справ досить часто джере-
лом проблеми було саме визнання за 
особою правового статусу як внутріш-
ньо переміщеної. Наприклад, у спра-
ві № 234/18287/17 Краматорського 
міського суду Донецької області пози-
вачеві не нарахували пенсію через те, 
що він був знятий із обліку внутрішньо 
переміщених осіб [6]. 

Як зазначав М.П. Орзіх, до складу 
механізму захисту прав людини вхо-
дять нормативні (насамперед, матері-
ально-правові), процесуальні та інсти-
туціональні форми і засоби захисту 
[7, c. 291]. У рамках цієї наукової статті 
звернімо увагу на процесуальні засоби 
захисту прав внутрішньо переміщених 
осіб (тобто якість роботи адміністра-
тивних судів в Україні). Адже саме 
процесуальні норми уможливлюють 
реалізацію норм матеріального права. 
Небажано, щоб ЗУ «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміще-
них осіб» залишився декларацією чи 
мертвонародженим законом, особли-
во коли Україна висловлює прагнен-
ня бути правовою державою (стаття 
1 Конституції України) [1]. Саме рівень 
реалізації норм матеріального права ви-
значає, чи можна вважати її такою. 

Перша проблема, з якою стикаєть-
ся чи не кожна внутрішньо переміщена 
особа в суді – низький рівень дотриман-
ня принципів діяльності адміністратив-
них судів. Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАСУ 
Основними засадами (принципами) ад-
міністративного судочинства є:

1) верховенство права;
2) рівність усіх учасників судового 

процесу перед законом і судом;
3) гласність і відкритість судового 

процесу та його повне фіксування тех-
нічними засобами;

4) змагальність сторін, диспозитив-
ність та офіційне з’ясування всіх обста-
вин у справі;

5) обов’язковість судового рішення;
6) забезпечення права на апеляцій-

ний перегляд справи;
7) забезпечення права на касаційне 

оскарження судового рішення у випад-
ках, визначених законом;

8) розумність строків розгляду спра-
ви судом;

9) неприпустимість зловживання 
процесуальними правами;

10) відшкодування судових витрат 
фізичних та юридичних осіб, на користь 
яких ухвалене судове рішення [2]. 

По-перше, не кожна внутрішньо 
переміщена особа зможе грамотно й 
чітко сформулювати позовні вимоги. 
Принциповим для віднесення справи 
до адміністративної юрисдикції є об-
раний позивачем спосіб захисту пору-
шених прав [8, с. 46]. Для того, щоб 
не було плутанини щодо предметної 
юрисдикції (як правило – спори із 
суб’єктами владних повноважень), 
потрібно краще забезпечити право на 
безоплатну правову допомогу та вра-
ховувати матеріальний стан позива-
чів, адже досить мало внутрішньо пе-
реміщених осіб мають змогу оплатити 
послуги адвокатів. Невикористання 
цього права досить часто ускладнює 
хід судового процесу. При провід-
них університетах України є центри 
надання правничої допомоги (напри-
клад, «Правнича клініка НаУКМА»), 
а також у 16 регіонах України діють 
відділення благодійного фонду «Пра-
во на захист» [9]. Дуже бажано при 
адміністративних судах проводити 
роз’яснення щодо способів захисту 
прав внутрішньо переміщених осіб, а 
також мати представників організа-
цій, що надають безоплатну правову 
допомогу. Під час звернення до вище-
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зазначених організацій суддя краще 
зрозуміє інтерес переселенця як сто-
рони у справі, адже позовні вимоги 
будуть сформульовані чітко та ясно. 

Як свідчить аналіз судових рішень, 
серед способів судового захисту, перед-
бачених статтею 5 КАСУ, внутрішньо 
переміщені особи найчастіше вдають-
ся до вимоги визнання бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень проти-
правною та зобов’язання вчинити певні 
дії [2]. Як приклад можна навести справу 
№ 820/23/18 від 13 лютого 2018 року 
Харківського апеляційного адміністра-
тивного суду, де заявниця звернулася 
до суду з позовом, в якому просила ви-
знати дії Богодухівського об’єднаного 
Управління Пенсійного фонду України 
Харківської області щодо припинення 
виплати пенсії за віком протиправними 
та зобов’язати Богодухівське об’єднане 
Управління Пенсійного фонду України 
Харківської області поновити виплату 
пенсії за віком за період з 01 квітня 
2017 року. Постановою Харківського 
окружного адміністративного суду від 
14.12.2017 р. відмовлено в задоволен-
ні позову. Заявниця, не погодившись 
із рішенням суду, подала апеляційну 
скаргу, в якій просить скасувати рішен-
ня суду першої інстанції та прийняти 
нове рішення, яким задовольнити по-
зов. В обґрунтування вимог апеляцій-
ної скарги посилається на порушення 
судом першої інстанції норм матері-
ального та процесуального права, що 
призвело до неправильного вирішен-
ня справи, а саме ст. 46 Конституції 
України, ст.ст. 4, 47, 49 Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» [10]. Суд задо-
вольнив апеляційну скаргу заявниці 
[11]. Як свідчить практика, найчастіше 
суб’єкти владних повноважень порушу-
ють саме соціальні права.

Не менш важливою та нагальною 
проблемою є обґрунтованість судових 
рішень та належна юридична аргумен-
тація. Як зазначає Ярослав Романюк, 
судова влада виконує соціальну функ-
цію, що зумовлює особливу увагу до 
забезпечення якості та ефективності 

правосуддя [4, с. 3]. Адже будь-яке рі-
шення – виразник здійснення в держа-
ві правосуддя як такого [4, с. 4]. Нехту-
вання обов’язком судді щодо належної 
аргументації правової позиції породжує 
недовіру в суспільстві до судової влади 
в цілому. 

Також існує проблема «декларатив-
ності» постанов адміністративних судів 
України, яку детально описує О. Кон-
стантий: якщо постанову суду, при-
йняту за наслідками вирішення зазна-
чених видів позовів, орган управління, 
його посадові особи не виконують, то 
вона може мати суто декларативний 
характер, не забезпечувати завдань, 
мети адміністративного судочинства 
(захисту прав чи інтересів постражда-
лої особи). […]. Саме ж визнання су-
дом владного управлінського рішення 
чи дії неправомірними, незаконними 
(без виконання відповідної постанови) 
може розглядатися як елемент лише 
моральної і психологічної компенса-
ції (сатисфакції) постраждалій особі, 
однак не матеріального (фактичного) 
поновлення в порушених суб’єктив-
них правах, свободах [12, с. 40]. Але 
лише констатації факту порушення 
недостатньо, варто також звернути 
увагу на механізми виконання судо-
вих рішень щодо внутрішньо перемі-
щених осіб, посилити відповідальність 
за їх невиконання з боку суб’єктів 
владних повноважень. Катерина Кра-
хмальова пропонує ввести в Кодексі 
України про адміністративні право-
порушення новий склад (порушення 
посадовими особами прав, свобод та 
законних інтересів внутрішньо пере-
міщених осіб) [7, c. 15]. Лише за на-
явності відповідальності суб’єкта влад-
них повноважень адміністративні суди 
функціонуватимуть повною мірою як 
правозахисні та правоохоронні органи. 

Під час аналізу вищезазначених 
проблем варто також звернути ува-
гу на практику ЄСПЛ. Наприклад, у 
справі «Луїзіду проти Туреччини» за-
конодавство невизнаного суб’єкта Ту-
рецької Республіки Північного Кіпру 
де-факто позбавило заявницю її влас-
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ності [13]. ЄСПЛ вперше наголосив, 
що якщо немає можливості повернути 
заявниці майно, то уряд зобов’язаний 
надати компенсацію [13]. У справах, 
пов’язаних із Нагірно-Карабаським 
конфліктом, суд зазначив, що варто 
створити механізм розгляду претензій 
щодо права власності, який дасть змогу 
заявникам та іншим особам в їх стано-
вищі відновити права власності й отри-
мати компенсацію за упущену вигоду, 
адже немає сенсу вже понад 20 років 
очікувати всеосяжної мирної угоди 
[14]. Такий механізм варто створити і 
в Україні, оскільки тривалість фактич-
ного збройного конфлікту з Російською 
Федерацією невідома. Ідея єдиного ме-
ханізму захисту прав внутрішньо пере-
міщених осіб в адміністративних судах 
України відповідає як принципові лю-
диноцентризму, так і засадам адміні-
стративного судочинства. Важливими 
елементами такого механізму мають, 
на нашу думку, стати: ефективна та до-
ступна безоплатна правова допомога, 
проста процедура визнання правового 
статусу внутрішньо переміщеної особи, 
запровадження скорочених строків роз-
гляду справ щодо внутрішньо перемі-
щених осіб, висока якість аргументації 
судових рішень, роз’яснювальна робота 
щодо способів захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб. 

Отже, належна увага до соціаль-
них проблем внутрішньо переміщених 
осіб як з боку адміністративних судів 
та інших органів влади, так і з боку 
громадськості забезпечать ефективну 
реалізацію права цієї категорії на судо-
вий захист.

Ключові слова: адміністративні 
суди, внутрішньо переміщена особа, 
право на захист, суб’єкт владних по-
вноважень, спосіб захисту.

У статті досліджено пробле-
му реалізації права на судовий за-
хист внутрішньо переміщених осіб 
в Україні та ефективної діяльності 
адміністративних судів. Проаналі-
зовано правовий статус внутрішньо 

переміщених осіб, використання спо-
собів захисту, передбачених КАСУ, 
питання надання правової допомоги, 
юридичної аргументації та виконан-
ня судових рішень, а також надано 
рекомендації щодо механізму судово-
го засобу.

Статья посвящена изучению дея-
тельности административных судов 
Украины по защите прав перемещен-
ных лиц внутри страны. Проанали-
зированы правовой статус таких 
лиц, способы защиты, предусмотрен-
ные КАСУ, вопросы оказания юриди-
ческой помощи, судебной аргумента-
ции, исполнения решений, а также 
описаны рекомендации относитель-
но механизма судебной защиты.

This article is devoted to the ad-
ministrative courts’ activity on the in-
ternally displaced person’s protection. 
The author analyzes the legal status of 
this category, methods of court protec-
tion, prescribed by law, questions of le-
gal aid, court argumentation, realiza-
tion of decisions and recommends how 
to improve it. 

Література
1. Конституція України: від 28 червня 

1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верхов-
ної Ради України. 1996. № 30. Cт. 141.

2. Кодекс адміністративного судочин-
ства України: від 6 липня 2005. № 2747-IV. 
Відомості Верховної Ради. 2005. № 35-36, 
№ 37. Ст. 446.

3. Про забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб : Закон України 
від 20 жовтня 2014 р. № 1706-18. Відомо-
сті Верховної Ради України. 2015. № 1. 
Ст. 1.

4. Матеріали міжнародного круг-
лого столу «Гарантії здійснення пра-
ва власності та його захист в особли-
вих умовах» (10 червня 2016 року, ВСУ). 
Вісник Верховного Суду України. 2016. 
№ 7(191)’2016. С. 3–17.

5. Крахмальова К. Адміністратив-
но-правове забезпечення статусу вну-
трішньо переміщених осіб в Україні : 
автореферат дисертації на здобуття нау-
кового ступеня кандидата юридичних наук. 
2017. URL : http://ekmair.ukma.edu.ua/ 
handle/123456789/13714.



107

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

6. Ухвала Краматорського міського 
суду Донецької області від 17 січня 2018 р. 
Судова справа № 234/18287/17. URL :  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 
71744552# (дата звернення : 14.10.2018).

7. Орзих М.Ф. Избранные труды : юби-
лейное издание к 90-летию со дня рож-
дения / сост. : А.Р. Крусян, А.А. Езеров. 
Одесса : Юридична література, 2015. 
568 с.

8.  Кравчук В.М. Відшкодування мо-
ральної шкоди в адміністративному судо-
чинстві. Вісник Верховного Суду України. 
2016. № 11(195)’2016. С. 41–49.

9. Право на захист. Адвокація та право-
ва допомога внутрішньо переміщеним осо-
бам. Про нас. URL : http://vpl.com.ua/uk/
about-us-uk/# (дата звернення : 14.10.2018).

10. Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування : Закон України 

від 9 липня 2003 р. № 1058-IV. Відомо-
сті Верховної Ради України (ВВР). 2003. 
№№ 49-51. Ст. 376.

11. Постанова Харківського апеляцій-
ного адміністративного суду від 14 трав-
ня 2018 року, судова справа № 820/23/18. 
URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 
73967507# (дата звернення : 14.10.2018).

12. Константий О.В. До питання про 
повноваження адміністративних судів при 
перевірці рішень, дій, бездіяльності орга-
нів державної влади, місцевого самовря-
дування, їх посадових і службових осіб. 
Вісник Верховного Суду України. 2015. 
4(176)’2015. С. 35–40.

13. Loizidou v. Turkey (merits), 18 De-
cember 1996, Reports of Judgments and Deci-
sions 1996-VI.

14. Sargsyan v. Azerbaijan, 16 June 
2015. Claim № 40167/06.



108

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/3

УДК 347.1

О. Лавренюк, 
аспірант кафедри цивільного і господарського права і процесу

Міжнародного гуманітарного університету

ВИДИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СПОРТУ:  
ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

Уже давно визнано, що спорт є еле-
ментом соціально-економічного життя 
держави, а спортивна індустрія стано-
вить понад 3% від загального обсягу 
торгівлі у світі [1, с. 61]. Досягнення 
в галузі спорту зміцнюють авторитет 
країни, приносять прибуток суб’єктам 
правовідносин у сфері спорту, створю-
ють додаткові робочі місця, пропагують 
здоровий спосіб життя. Завдяки цьому 
вирішується низка соціально-економіч-
них проблем у державі.

Удосконалення правового регу-
лювання будь-якого виду суспільних 
відносин вимагає встановлення кола 
таких відносин, їх класифікації за різ-
ними критеріями, визначення суб’єкта і 
об’єкта правового регулювання з метою 
чіткої регламентації суспільних відно-
син, що виникають між учасниками.

Проблема встановлення кола відно-
син у сфері спорту пов’язана з тим, що 
сьогодні відбувається фундаментальний 
перегляд усієї ідеології спортивних пра-
вовідносин, у тому числі і поглядів на їх 
правову природу [2, с. 7]. Тому необхід-
ність звернення до поняття, специфіки 
правовідносин, що виникають у сфері 
спорту, їх класифікації сумнівів не ви-
кликає, а дослідження відповідних про-
блем є своєчасним і доцільним як із тео-
ретичної, так і з практичної точок зору.

Законодавство України визначає 
«спорт» через категорію «діяльність». 
Відповідно до Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт» спорт – це 
діяльність суб’єктів сфери фізичної 
культури і спорту, спрямована на вияв-
лення та уніфіковане порівняння досяг-
нень людей у фізичній, інтелектуальній 
та іншій підготовленостях шляхом про-

ведення спортивних змагань та відпо-
відної підготовки до них [3]. 

Відповідно до поглядів на розумін-
ня цієї категорії в науковій літературі 
спорт розглядається як сукупність су-
спільних відносин. Оскільки людина не-
одмінно вступає у відносини з іншими 
людьми, складаються суспільні відно-
сини. Саме як «сукупність суспільних 
відносин, які називаються спортив-
ними відносинами» визначає спорт 
В.Б. Кучевський [4, с. 5]. Ще один 
автор, А.О. Соловйов, розуміє спорт 
у вузькому та широкому значенні. 
У вузькому розумінні спорт (як спор-
тивна діяльність) – це добровільна ін-
дивідуальна і (або) колективна, профе-
сійна і (або) аматорська, систематична 
і (або) періодична діяльність, невід’єм-
но пов’язана зі змагальними елемента-
ми фізичного та /або інтелектуального 
навантаження і з регулярно організова-
ними і проведеними за встановленими 
правилам змаганнями інтегральних (фі-
зичних, емоційно-психологічних і інте-
лектуальних) здібностей і досягнень її 
учасників, фіксацією і оцінкою зазна-
чених досягнень, а також спеціальна 
практика підготовки до цієї діяльності 
і окремі суспільні відносини, що вини-
кають у зв’язку з організацією та за-
безпеченням зазначеної діяльності, а 
також з її аудіовізуальним і іншим ме-
дійним висвітленням. У широкому ро-
зумінні спорт – це система суспільних 
відносин, що виникають із зазначеної 
вище діяльності або пов’язаних із нею, 
що забезпечує її інституційна і норма-
тивна підсистеми [5, с. 89]. Зазнача-
ється також, що спортивні відносини 
являють собою абсолютно особливий 
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вид суспільних відносин, не властивий 
предмету регулювання галузей у тради-
ційній класифікації: для їх регулювання 
не може бути застосований імператив-
ний метод, спортивні відносини немож-
ливо звести до поняття послуги. Не 
можемо беззастережно погодитись із 
наведеною позицією, оскільки правова 
природа відносин, що виникають у сфе-
рі спорту, напряму пов’язана з їх видом 
і функціональним призначенням. Тому 
необхідно визначитись із поняттям від-
носин у сфері спорту, а також їх га-
лузевою приналежністю, встановивши 
відповідну класифікацію правовідносин 
у зазначеній сфері.

Дослідженнями останніх років охо-
плюються питання визначення спортив-
ного права (Є.О. Харитонов, О.І. Хари-
тонова, А.В. Коструба, Р.А. Майданик, 
Р.Б. Шишка, С.О. Сліпченко, М.О. Тка-
лич, В.В. Кочин, О.О. Ющик, С.Г. За-
бара, О.А. Заярний, А.В. Куц та ін.), 
встановлення правової сутності профе-
сійних спортивних відносин (А.Б. Гри-
няк), правові засади та джерела регулю-
вання у сфері спорту (М.К. Галянтич, 
М.Д. Пленюк, Г.В. Самойленко, О. За-
вальнюк), проблеми деліктних зобов’я-
зань у сфері спорту (К.І. Спасова, 
Н.О. Тищук тощо). На урегульованість 
спортивних відносин нормами права 
звертає увагу Г.Ю. Бордюгова, ствер-
джуючи, що суспільні відносини, які 
виникають щоденно між суб’єктами 
діяльності у сфері фізичної культури 
і спорту, перетворюються на спортив-
ні правовідносини тоді, коли на них 
поширюється дія норм, які містяться 
в різних нормативно-правових актах 
спортивного законодавства [6, с. 119]. 
Слід зазначити, що до «спортивних від-
носин» багато хто відносить широке 
коло різноманітних відносин у галузі 
фізкультури і спорту, які регулюються 
нормами цивільного, господарського, 
адміністративного, трудового, податко-
вого та ін. законодавства. Загалом слід 
констатувати, що категорія спортив-
них правовідносин є малодослідженою, 
оскільки така категорія правовідносин, 
як спортивні, виникла порівняно недав-

но, а предметом цілеспрямованого пра-
вового регулювання спортивні відноси-
ни стали лише в середині ХХ століття.

У зв’язку з тим, що сфера спорту 
досить розгалужена і включає в себе 
великий масив відносин, які безпосе-
редньо або опосередковано пов’язані з 
нею, об’єктом правового регулювання 
є фізична культура і спорт в Україні 
як об’єкт правового регулювання; ор-
ганізаційно-правові основи державно-
го управління фізичною культурою і 
спортом; правове регулювання про-
фесійного спорту в Україні; право-
ве регулювання сфери студентського 
спорту в Україні; правове регулюван-
ня дитячо-юнацького спорту; правове 
забезпечення суспільних фізкультур-
но-спортивних об’єднань; правовий 
статус спортсменів, тренерів та інших 
учасників спортивної діяльності; пра-
вові аспекти організації та проведення 
спортивних змагань; регулювання по-
даткових відносин у сфері спорту. Ок-
ремо йдеться про забезпечення права 
на зайняття спортом, право інтелекту-
альної власності у сфері спортивної ді-
яльності, страхування у сфері спорту; 
надання доступу до спортивних видо-
вищ, рекламу, трансфери спортсменів 
тощо. До предмету спортивного права 
також зараховують суспільні відносини 
у сфері спортивного арбітражу (меді-
ації), спортивної відповідальності як 
специфічного виду юридичної відпові-
дальності, спортивного суддівства, а 
також відносини міжнародного співро-
бітництва у галузі спорту [7, с. 18].

Спортивні відносини також визнача-
ють як суспільні відносини, що склада-
ються у процесі спортивної діяльності 
та занять спортом.

На думку А.М. Апарова, «спортив-
не право регулює суспільні відносини, 
що виникають та розвиваються у сфері 
спорту, а тому тісно взаємопов’язані з 
такими категоріями, як спорт, фізкуль-
турно-оздоровча і спортивна діяльність, 
а також спортивні змагання. Це віднос-
но однорідна сукупність суспільних від-
носин, які виникають у зв’язку з реаліза-
цією певних організаційних, соціальних, 
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економічних та інших аспектів діяльно-
сті у сфері спорту та фізичної культури, 
а також суспільні відносини, що вини-
кають під час створення умов для роз-
витку спорту та фізичної культури та, 
крім того, пов’язані з ними господарські 
(економічні/підприємницькі), майнові, 
цивільні, трудові та фінансові суспіль-
ні відносини, що виникають у зв’язку з 
організацією та проведенням цілеспря-
мованих заходів спортивного характеру. 
Очевидно, що спортивні відносини роз-
гортаються не за правилами природи, а 
тому виникла об’єктивна необхідність у 
їх врегулюванні та впорядкуванні з боку 
різних соціальних інституцій. 

Спортивні відносини, що виступа-
ють предметом регулювання норм спор-
тивного права і спортивного законодав-
ства, виникають між різноманітними 
суб’єктами у процесі організації та без-
посереднього проведення фізкультур-
но-оздоровчої та спортивної діяльності, 
у процесі організації та здійснення ці-
леспрямованих фізкультурно-оздоро-
вчих та спортивних заходів. Іншими 
словами, це такі специфічні суспільні 
відносини, що виникають у зв’язку з 
реалізацією фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної діяльності та розвиваються 
згідно з нормами спортивного права і 
законодавства в цій сфері. При цьому 
слід відмітити, що сама сфера фізичної 
культури і спорту, в рамках якої розгор-
таються спортивні відносини, пов’язані 
з організацією та здійсненням фізкуль-
турно-оздоровчої й спортивної діяль-
ності, охоплює досить широке коло 
складових частин, зокрема: фізичне 
виховання різних груп населення, ма-
совий спорт, фізкультурно-спортивну 
реабілітацію, дитячо-юнацький спорт, 
спорт вищих досягнень, професійний 
спорт, олімпійський спорт тощо [8].

Нам імпонує точка зору, відповідно 
до якої слід розмежувати такі поняття, 
як спортивні відносини і відносини у 
спортивній сфері, або відносини, пов’я-
зані зі сферою спорту. Під спортив-
ними відносинами необхідно розуміти 
суспільні відносини, які складаються 
між суб’єктами спортивної діяльності 

(спортивними клубами, спортсменами, 
тренерами, федераціями, тощо) у про-
цесі підготовки та участі в змаганнях. 

До відносин у спортивній сфері слід 
віднести як спортивні відносини, так і 
відносини, які безпосередньо не стосу-
ються підготовки та участі спортсмена 
в змаганнях, але знаходять свій прояв 
у даній сфері (податкові, господарські 
відносини в даній сфері тощо) [9, с. 7]. 

Головна відмінність між ними, на 
думку Є.О. та О.І. Харитонових, поля-
гає в тому, що спортивні відносини не 
можуть існувати поза сферою спорту 
(відносини, пов’язані з організацією і 
проведенням спортивних змагань, від-
носини оздоровчої фізкультури, фітнесу 
тощо), а якщо й існують, то набувають 
у цій сфері сутнісних особливостей, зу-
мовлених властивостями сфери (стра-
хування життя та здоров’я, завдання 
шкоди під час змагань тощо).

Що стосується відносин, пов’язаних 
зі сферою спорту, то вони є відноси-
нами «універсальними», тобто такими, 
що можуть виникати в різних сферах 
буття, набуваючи найменування «спор-
тивних» лише завдяки своєму існуван-
ню у сфері спорту (наприклад, відноси-
ни власності на спортивні обладунки, 
договори їх відчуження тощо) [10].

Окремо йдеться про забезпечення 
права на зайняття спортом, право ін-
телектуальної власності у сфері спор-
тивної діяльності, страхування у сфері 
спорту; надання доступу до спортивних 
видовищ, рекламу, трансфери спортс-
менів тощо. До предмету спортивного 
права також зараховують суспільні від-
носини у сфері спортивного арбітражу 
(медіації), спортивної відповідальності 
як специфічного виду юридичної відпо-
відальності, спортивного суддівства, а 
також відносини міжнародного співро-
бітництва в галузі спорту.

Крім того, слід поділяти спортивні 
відносини і відносини у сфері спорту 
на публічно-правові і приватно-пра-
вові відносини. В.П. Васькевич зазна-
чає, що суб’єктами суспільних відно-
син приватного характеру виступають 
спортсмени-професіонали, професійні 
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спортивні клуби, федерації з різних ви-
дів спорту (в тому числі і міжнародні), 
фахівці, що працюють у сфері профе-
сійного спорту (тренери, адміністрато-
ри, лікарі, масажисти, юристи тощо), 
спортивні агенти і глядачі [11, с. 29].

Спортивні відносини можуть регу-
люватися актами, передусім, цивіль-
ного та адміністративного законодав-
ства як двох основних регулятивних 
галузей вітчизняного законодавства. 
При цьому в цивільному законодавстві 
застосовуються головним чином засо-
би приватноправового регулювання, 
внаслідок чого виникають правовідно-
сини приватноправового типу, а в ад-
міністративному – публічно-правового. 
Разом із тим публічно-правові за сво-
єю сутністю спортивні відносини мо-
жуть складатися і в галузі цивільного 
права. Урахування цієї обставини має 
прагматичне значення, оскільки на 
практиці це означає, що такі відносини 
регулюються актами законодавства і не 
можуть бути змінені або припинені до-
мовленістю їх учасників.

Відносини, пов’язані з реалізацією 
та захистом права власності на спор-
тивні об’єкти, відносини інтелектуаль-
ної власності, договірні відносини у 
сфері спорту, спадкування спортивно-
го майна за заповітом тощо належать 
до приватноправової сфери правового 
регулювання. Вони можуть бути спор-
тивними, але частіше є вагомі підстави 
кваліфікувати їх як «відносини, пов’я-
зані зі сферою спорту» [10, с. 15].

Таким чином, підсумовуючи про-
ведене дослідження, можна зробити 
висновок про існування спортивних 
відносин і відносин у спортивній сфе-
рі, або відносин, пов’язаних зі сферою 
спорту. Головна відмінність між ними 
полягає в тому, що спортивні відноси-
ни не можуть існувати поза сферою 
спорту, а якщо й існують, то набува-
ють у цій сфері сутнісних особливос-
тей, зумовлених властивостями сфери. 
Що стосується відносин, пов’язаних зі 
сферою спорту, то вони є відносинами 
«універсальними», тобто такими, що 
можуть виникати в різних сферах бут-

тя, набуваючи найменування «спортив-
них» лише завдяки своєму існуванню у 
сфері спорту.

Крім того, слід поділяти спортивні 
відносини і відносини у сфері спорту 
на публічно-правові і приватноправові 
відносини. Відносини, пов’язані з реалі-
зацією та захистом права власності на 
спортивні об’єкти, відносини інтелекту-
альної власності, договірні відносини у 
сфері спорту, спадкування спортивного 
майна за заповітом тощо – належать до 
приватноправової сфери правового регу-
лювання, і кваліфікувати їх слід як «від-
носини, пов’язані зі сферою спорту».

Ключові слова: спорт, правовід-
носини, класифікація, спортивні відно-
сини, відносини, пов’язані зі сферою 
спорту.

У статті розглядаються про-
блеми класифікації правовідносин у 
сфері спорту. Зроблено висновок про 
існування спортивних відносин та 
відносин у спортивній сфері, або від-
носин, пов’язаних зі сферою спорту. 
Також варто поділяти спортивні 
відносини та відносини у сфері спор-
ту на публічно-правові й приватно-
правові відносини.

В статье рассматриваются про-
блемы классификации правоотноше-
ний в сфере спорта. Сделан вывод о 
существовании спортивных отно-
шений и отношений в спортивной 
сфере, или отношений, связанных со 
сферой спорта. Также стоит раз-
делять спортивные отношения и 
отношения в сфере спорта на пу-
блично-правовые и частноправовые 
отношения.

The article deals with the problems 
of classification of legal relations in 
the field of sports. The conclusion is 
drawn about the existence of sports 
relations and relations in the field of 
sports, or sports-related relations. It 
is also worthwhile sharing sports and 
sports relations in public-law and pri-
vate-law relationships.
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ПРАВО НА ПРИТУЛОК У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Однією з характеристик сучасного 
світу є підвищена мобільність насе-
лення та постійне переміщення вели-
ких мас людей з одних країн до інших. 
Не завжди таке переміщення є добро-
вільним. Поширеною є ситуація, коли 
десятки, сотні і тисячі людей змушені 
тікати з місць свого постійного меш-
кання до інших держав через збройні 
конфлікти, заворушення, ситуації масо-
вого та грубого порушення прав люди-
ни, природні та техногенні катастрофи 
та інші фактори. Криза з втікачами в 
Сирії особливо гостро продемонструва-
ла недостатню підготовленість як права 
держав, так і міжнародного права в ці-
лому до реагування на такі кризи. 

Прибувши до країни іншої, ніж кра-
їна громадянства чи постійного про-
живання (для осіб без громадянства), 
такі особи можуть звернутися за стату-
сом біженця. Проте до набуття такого 
статусу вони перебувають у певному 
«підвішеному» стані, коли невідомо, 
чи буде ним надано відповідний ста-
тус. У цей момент із точки зору між-
народного права вони мають міжнарод-
но-правовий статус шукачів притулку.

На відміну від статусу біженця, 
який докладно регламентований від-
повідною Конвенцією [7], статус шу-
кача притулку не має конвенційного 
регулювання. Проте слід говорити про 
усталений масив звичаєвих норм, що 
відображений в актах міжнародних 
організацій та судових рішеннях щодо 
шукачів притулку. 

Єдине визначення поняття притулку 
в міжнародному праві відсутнє. Проте 
можна говорити про існування певних 
ознак, що його характеризують, а саме: 

– право держави приймати особу на 
своїй території як шукача притулку;

– право держави дозволяти прожи-
вання на своїй території шукачів при-
тулку;

– обов’язок держави утриматись від 
видворення таких осіб зі своєї терито-
рії, особливо до країни походження;

– обов’язок держави утриматись 
від переслідування, покарання чи ін-
шого обмеження прав шукача притул-
ку [13, с. 3].

Можна говорити про три складові 
частини міжнародного права притул-
ку: право держави надавати притулок, 
право особи шукати притулку та право 
особи отримувати притулок.

Першим із наведених прав є право 
держави надавати притулок. Воно логіч-
но випливає з державного суверенітету, 
який надає державі свободу розсуду 
щодо дій на власній території. Одним 
із проявів цього є добре встановлене у 
звичаєвому праві правило, згідно з яким 
суверенна держава має право надавати 
притулок чи відмовляти у притулку осо-
бам, які знаходяться на її території. Як 
відзначає А.Л. Чернявський, у вітчиз-
няній доктрині інститут права притулку 
визначається саме як суверенне право 
держави надавати чи не надавати при-
тулок іноземцям [10, c. 250].

У міжнародному праві право дер-
жави надавати притулок уявляється 
беззаперечним. Воно підтверджується 
універсальними та регіональними між-
народними угодами, а також практикою 
держав. Першочергово слід згадати За-
гальну декларацію прав людини, яка 
дозволяє кожній особі «шукати при-
тулку від переслідування в інших краї-
нах та користуватися цим притулком» 
[2, с. 14]. Один із авторів Декларації, 
професор Г. Лаутерпахт вказував, що її 
формулювання слід тлумачити як таке, 
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що надає кожній державі право нада-
вати притулок та заперечувати вимоги 
про екстрадицію. На думку Лаутерпах-
та, право надавати притулок «нале-
жить кожній державі за міжнародним 
правом» [13, с. 4].

Другим міжнародним документом є 
Декларація про територіальний приту-
лок, ухвалена Генеральною Асамблеєю 
ООН в 1967 році. Відповідно до пер-
шої статті Декларації «притулок, що 
надається будь-якою державою на ви-
конання свого суверенітету особам, які 
мають підстави посилатися на статтю 
14 Загальної декларації прав людини, 
включаючи осіб, що борються про-
ти колоніалізму, повинно поважатися 
всіма іншими державами» [3]. Більше 
того, за тією ж статтею, оцінка підстав 
для надання притулку лежить на дер-
жаві, що надає притулок, що підтвер-
джує первинність державного суверені-
тету як підстави виникнення інституту 
права притулку.

Цим настановам загального міжна-
родного права відповідають і регіональ-
ні угоди щодо права держави надавати 
притулок. Так, Конвенція про конкрет-
ні аспекти проблем біженців в Африці 
вказує у статті ІІ, що держави-члени 
Організації Африканської Єдності «до-
кладуть усіх зусиль, відповідних їхньо-
му законодавству, для прийняття біжен-
ців» [5]. Аналогічним чином Конвенція 
про територіальний притулок, ухвалена 
Організацією Американських Держав у 
1954 році, вказує у статті 1, що «кожна 
держава має право користуватися своїм 
суверенітетом для прийняття на своїй 
території таких осіб, яких вважає за по-
трібне, без скарг інших держав, що ви-
кликані використанням такого права» 
[14]. Азіатсько-африканський правовий 
консультативний комітет у 1966 році 
прийняв Принципи, що стосуються по-
водження з біженцями. Згідно зі стат-
тею ІІІ вказаних принципів «держава 
має суверенне право надавати притулок 
чи відмовляти в ньому біженцю на сво-
їй території» [12]. Нарешті, в 1977 році 
Комітет Міністрів Ради Європи прийняв 
Декларацію про територіальний приту-

лок [4]. Відповідно до неї держави-чле-
ни Ради Європи підтвердили «своє пра-
во надавати притулок будь-якій особі, 
яка, маючи обґрунтовані підстави стати 
жертвою переслідування за ознакою 
раси, віросповідання, громадянства, на-
лежності до певної соціальної групи чи 
політичних переконань, а також відпо-
відно до інших умов…дають ним право 
на отримання переваг, передбачених 
даною Конвенцією, а також будь-якій 
іншій особі, яка, на їхню думку, відпо-
відає умовам для отримання притулку 
з гуманітарних міркувань». Також було 
підтверджено, що «надання територі-
ального притулку є мирним і гуманним 
актом та не вважається недружнім ак-
том по відношенню до будь-якої іншої 
держави і повинно поважатися всіма 
державами». Ураховуючи наявність та-
кої великої кількості регіональних угод 
у різних регіонах Земної кулі, право 
держав надавати притулок уявляється 
загальновизнаним.

Другим аспектом права притулку 
є право особи шукати притулок. Його 
слід віднести до індивідуальних прав 
шукача притулку, яке він має відносно 
своєї країни походження. По суті, воно 
є правом особи залишити країну свого 
громадянства (для осіб, що мають гро-
мадянство) чи постійного проживання 
(для осіб без громадянства), залишити 
свою країну в пошуку притулку. При 
цьому держава громадянства (постій-
ного проживання) не може пересліду-
вати осіб, що її залишають. Так, згідно 
із статтею 13(2) Загальної декларації 
прав людини кожен має право залиши-
ти будь-яку країну, в тому числі свою 
власну. 

Аналогічна норма міститься у стат-
ті 12(2) Пакту про громадянські та по-
літичні права 1966 року [8]. Це право 
визнається і в інших міжнародних до-
кументах. Так, за Додатковим протоко-
лом № 4 до Європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод, кожен, хто законно перебуває 
на території будь-якої держави, має 
право вільно пересуватися і вільно ви-
бирати місце проживання в межах цієї 
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території. Кожен є вільним залишати 
будь-яку країну, і власну включно. На 
здійснення цих прав не можуть бути 
встановлені жодні обмеження, крім 
тих, що передбачені законом і є необ-
хідними в демократичному суспільстві 
в інтересах національної чи громад-
ської безпеки для підтримання публіч-
ного порядку, запобігання злочину, для 
захисту здоров’я чи моралі або з метою 
захисту прав і свобод інших осіб [9]. Це 
саме право постулюється у статті 22(2) 
Американської конвенції про права лю-
дини 1969 року [1]. Також його існу-
вання неодноразово підкреслювалося 
Підкомісією із запобігання дискриміна-
ції та захисту меншин Комісії ООН із 
прав людини [13, с. 7]. Отже, можна 
говорити про універсальне визнання 
права людини шукати притулку.

Третім компонентом права притул-
ку є право особи отримувати притулок. 
Хоча про існування права отримува-
ти притулок як про природне право 
людини говорили ще Гроцій і Суарез 
[13, с. 7], наявність цього права, як 
уявляється, досі повністю не визнана 
світовою спільнотою. Зокрема, про-
блемним питанням є те, відносно якої 
держави існує право особи шукати при-
тулку. Дослідження міжнародних доку-
ментів та практики держав показує від-
сутність загальної згоди міжнародної 
спільноти щодо права отримувати при-
тулок чи, щонайменше, проблемним 
є питання про обов’язок держави, що 
кореспондує цьому праву.

Стаття 14 Загальної декларації прав 
людини проголошує право особи шу-
кати та отримувати в інших країнах 
притулок від переслідування. Проте 
це положення скоріше вказує на право 
особи шукати притулку, а не на пра-
во його отримувати [13, p. 8]. Зокрема, 
професор Г. Лаутерпахт критикував це 
положення, відзначаючи, що надання 
особі права шукати притулок, не вста-
новлюючи кореспондуючого обов’язку, 
не дозволить ефективно користуватися 
даним правом. Він вказував, що це по-
ложення надає державі право надавати 
притулок, і не було великої потреби у 

включенні його до Декларації. Отже, 
Декларація фактично не створила жод-
них інновацій в існуючому міжнародно-
му праві відносно права особи отриму-
вати притулок від конкретної держави. 
Проте слід згадати, що початкова вер-
сія тексту статті 14 була сформульо-
вана таким чином: «Кожен має право 
шукати та отримувати в інших країнах 
притулок від переслідування» [13, с. 8]. 
Дане положення, очевидно, наділило б 
фізичних осіб правом по відношенню 
до обов’язку держав поважати це пра-
во. Однак воно не увійшло до остаточ-
ної версії тексту Декларації. 

Міжнародні документи, прийняті 
після укладання Декларації, також не 
створюють індивідуального права отри-
мувати притулок. Можливість надання 
цього права обговорювалася під час 
розроблення Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права, проте 
воно не було закріплено в остаточній 
версії документу [15, с. 25].

Основні міжнародні документи 
щодо прав біженців, а саме Конвен-
ція 1951 року та Протокол 1967 року 
також не містять права надавати при-
тулок. Відповідна пропозиція обгово-
рювалася під час підготовки їх тексту, 
зокрема просувалася Комітетом з осіб 
без громадянства та пов’язаних про-
блем, проте положення про право осіб 
отримувати притулок не увійшли до ос-
таточної редакції документу [16]. 

Аналогічним чином регіональні уго-
ди не надають особам індивідуально-
го права шукати притулок. Відповідні 
африканські та американські докумен-
ти розглядають право притулку лише 
у світлі державного суверенітету, а 
отже, без прямої вказівки на індиві-
дуальне право особи отримувати при-
тулок. Можна пригадати лише окремі 
несміливі положення. Так, Конвенція 
про конкретні аспекти проблем біжен-
ців в Африці вказує в статті ІІ, що дер-
жави-члени Організації Африканської 
Єдності «докладуть усіх зусиль, від-
повідних їхньому законодавству, для 
прийняття біженців» [6]. Американська 
декларація про права та обов’язки лю-
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дини зазначає у статті 27: «Кожна осо-
ба має право у випадку переслідування, 
що не є наслідком звичайних злочинів, 
шукати та отримувати притулок на іно-
земній території у відповідності до за-
конів кожної держави та міжнародних 
угод» [11]. Американська конвенція про 
права людини встановлює у статті 22, 
що «кожна особа має право шукати 
та отримувати притулок на іноземній 
території у відповідності до законодав-
ства держави та міжнародних конвен-
цій». Легко помітити, що всі наведені 
документи хоча і декларують право 
отримувати притулок, але залишають 
його у сфері державного суверенітету 
и жодним чином прямо не зобов’язують 
держави надавати притулок безумовно.

На такому тлі не дивно, що про-
ведена в 1977 році Конференція ООН 
із питань територіального притулку з 
метою прийняття відповідної конвенції 
потерпіла невдачу. У запропонованому 
проекті конвенції містилася стаття І, за 
якою «кожна держава, діючи на вико-
нання своїх суверенних прав, докладе 
всіх можливих зусиль у гуманітарному 
дусі для надання притулку на своїй те-
риторії будь-якій особі, яка має право 
користуватися перевагами Конвенції»1. 
Серед держав не вдалося досягти згоди 
щодо цього та інших положень, і мож-
ливість закріплення права отримання 
притулку було упущено. Досі це питан-
ня розв’язується виключно внутрішнім 
правом держав у відповідності до прин-
ципу державного суверенітету.

Підводячи підсумок, можна ствер-
джувати, що право притулку явно є 
частиною міжнародного звичаєвого 
права, адже в ньому, а також у цілій 
низці глобальних та регіональних угод 
явно визнається право держав надавати 
притулок та право осіб шукати притул-
ку. Проблемним моментом залишається 
лише закріплення обов’язку держав на-
давати притулок, без якого право осіб 
шукати його опиняється обмеженим та 
знаходиться під постійною загрозою по-
рушення з боку суверенних держав. 

Ключові слова: притулок, міжна-
родне право притулку, право осіб шу-
кати притулку, право держав надавати 
притулок, право отримувати притулок.

Стаття присвячена міжнарод-
ному праву притулку як особливо-
му інституту міжнародного права. 
Розглядаються три елементи права 
притулку: право держав надавати 
притулок, право осіб шукати при-
тулку та право осіб отримувати 
притулок. Доводиться, що два пер-
ших є усталеними нормами міжна-
родного права, а останнє не має до-
статнього закріплення.

Статья посвящена международ-
ному праву убежища как особому 
институту международного права. 
Рассматриваются три элемента 
права убежища: право государств 
предоставлять убежище, право лиц 
искать убежища и право лиц полу-
чать убежище. Доказывается, что 
два первых являются устоявшими-
ся нормами международного права, 
в то время как последнее не имеет 
достаточного закрепления.

The article considers the internation-
al asylum law as a specific institute of 
international law. It reviews three ele-
ments of asylum law: right of states to 
grant asylum, right of persons to seek 
asylum and right of persons to be grant-
ed asylum. It is proven that the latter 
lacks recognition in international law. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ В.Є. ЗАГОРОДНЬОГО!

10 серпня 2018 року ректору Наці-
онального університету «Одеська юри-
дична академія» Загородньому Віктору 
Євстафійовичу виповнилося 70 років.

Народився В.Є. Загородній 10 серпня 
1948 року в с. Гетьманівка Саврансько-
го району Одеської області. З 1955 року 
по 1962 рік навчався в Гетьманівській 
середній школі, після переїзду батьків в 
Одесу навчався в середній школі № 125, 
яку закінчив у 1963 році.

Трудову діяльність розпочав із 
1965 року, працюючи слюсарем-сантех-
ніком, слюсарем та вантажником. Свій 
юридичний шлях розпочав, працюючи 
на різних підприємствах м. Одеси юри-
сконсультом.

З 1968 року по 1971 рік проходив 
строкову військову службу в рядах  
Радянської Армії, де був матросом Пів-
нічного флоту.

У 1976 році закінчив юридичний 
факультет Одеського державного уні-
верситету імені І.І. Мечникова за спе-
ціальністю «Правознавство». З березня 
1976 року до березня 2015 року працю-
вав в органах прокуратури на посадах 
помічника прокурора, прокурора райо-
ну, прокурора міста, першого заступни-
ка прокурора Одеської області, старшо-
го прокурора відділу підготовки кадрів 
та зв’язків із навчальними закладами 
Генеральної прокуратури України.

Упродовж усієї трудової діяльності 
в органах прокуратури підтримував по-
стійний і тісний зв’язок із Національ-
ним університетом «Одеська юридична 
академія». На посаді старшого прокуро-
ра відділу підготовки кадрів Генераль-
ної прокуратури України забезпечував 
якісний підбір та працевлаштування 
молодих спеціалістів – випускників 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» на роботу в орга-

ни прокуратури всіх областей України 
та м. Києва.

18 грудня 2009 року успішно захи-
стив кандидатську дисертацію на тему 
«Основні напрями організації роботи 
районних (міських) прокуратур».

З 2006 року по 2015 рік працював 
за сумісництвом викладачем кафедри 
кримінального процесу Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія», а потім – викладачем кафедри 
криміналістики.

З 2015 року працює доцентом кафе-
дри криміналістики Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія».

У серпні 2016 року обраний голо-
вою профсоюзного комітету Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія».

Працюючи на кафедрі криміналісти-
ки, сприяв єднанню прокурорсько-слід-
чої практики з науковими досліджен-
нями та педагогічною діяльністю. 
Розробив курс «Автоматизоване робо-
че місце прокурора, слідчого та детек-
тива», який зумовлює набуття студен-
тами практичних знань і навичок, що 
сприяють їх оптимальній адаптації до 
роботи в правоохоронних органах.

Необхідно відзначити широку сферу 
наукових інтересів В.Є. Загороднього, 
до якої входять такі питання, як орга-
нізація діяльності органів прокуратури, 
інформаційні технології на стадії до-
судового розслідування, застосування 
поліграфа під час розкриття й розслі-
дування тяжких та особливо тяжких 
злочинів, дослідження речових доказів 
і судових експертиз під час розгляду 
кримінальних справ у суді.

У 2018 році В.Є. Загородній призна-
чений на посаду ректора Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія».
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Вітаючи зі славним ювілеєм, редакційна колегія журналу «Юридичний 
вісник», друзі та колеги зичать Віктору Євстафійовичу на всіх життєвих 
дорогах бути професіоналом своєї справи, чуйним і турботливим до людей, 
уміти завжди допомагати та дати корисну пораду. Бажаємо Вам успіхів і 
подальших звершень на посаді ректора кращого навчально-юридичного за-
кладу України! Хай джерело людської вдячності за Вашу турботу й працю 
ніколи не вичерпується, серце наповняється світлом, а Всевишній дарує 
здоров’я та сили.
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ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ 
ІМЕНІ М.П. ОРЗІХА «ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ПРАВА»

2 листопада 2018 року в Національ-
ному університеті «Одеська юридична 
академія» відбувся третій Всеукраїн-
ський конкурс наукових робіт «Люд-
ський вимір права» (далі – Конкурс), 
присвячений вшануванню пам’яті 
Марка Пилиповича Орзіха, видатного 
вченого-конституціоналіста, академіка 
Академії правових наук України, Укра-
їнської академії політичних наук, Укра-
їнської муніципальної академії, доктора 
юридичних наук, професора, заслу-
женого діяча науки і техніки Украї-
ни, автора-виконувача, експерта щодо 
проектів Конституцій СРСР та УРСР 
(1977 та 1978 років), Конституції Укра-
їни (1996 року).

Організаторами Конкурсу стали рід-
ні та учні Марка Пилиповича, а також 
натхненні його життєвим прикладом 
учасники студентського дискусійно-
го клубу публічного права, колектив 
кафедри конституційного права, ке-
рівництво судово-адміністративного 
факультету та Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія».

Унікальність Конкурсу зумовле-
на його метою – прагненням виявити 
обдарованих студентів, сприяти ак-
тивізації їх науково-дослідної роботи, 
стимулювати до творчого самовдоско-
налення, а також захисту прав людини 
в Україні. Переможець Конкурсу отри-
мує грошову премію імені М.П. Орзіха 
та можливість опублікувати наукову 
статтю в науково-практичному фахово-
му журналі «Юридичний вісник».

На урочистому відкритті Конкур-
су проректор із наукової роботи На-
ціонального університету «Одеська 
юридична академія», доктор юридич-
них наук Ульянова Галина Олексіївна 
розповіла про науковий внесок Марка 
Пилиповича Орзіха в розвиток вітчиз-
няної науки, його теоретичні та методо-
логічні здобутки, створену ним наукову 
школу людського виміру права. Про-
фесор кафедри конституційного права 

Національного університету «Одеська 
юридична академія», доктор юридич-
них наук М.В. Афанасьєва поділилася 
спогадами про наукову діяльність під 
керівництвом М.П. Орзіха, його любов 
до студентів та аспірантів, а також по-
бажала всім учасникам успіхів на нау-
кових теренах.

Сам Конкурс проводився в два ета-
пи. За результатами першого етапу 
конкурсною комісією було відібрано де-
сять найкращих письмових робіт, а їх 
авторів було запрошено до Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія» для здійснення прилюдного 
захисту та презентації ключових ідей 
їхніх наукових праць. Коротко охарак-
теризуємо конкурсну програму.

1. Пирогов Владислав Сергійович, 
студент 1 курсу магістратури фа-
культету адвокатури Національного 
юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого (м. Харків), у доповіді 
«Полівимірність осмислення концепту 
людської гідності» стверджує, що гід-
ність людини формує ціннісну основу 
конституційного порядку, слугуючи 
засобом зважування (балансування) 
конституційних цінностей під час пра-
возастосування в «hard cases». Цей 
абсолютний характер гідності свід-
чить про неможливість її обмеження 
за жодних обставин та первинність 
гідності щодо інших цінностей права, 
які можуть за певних обставин бути 
«зміщені на другий план» із метою за-
хисту гідності як цінності пріоритет-
ної. Водночас право на повагу та за-
хист гідності людини є суб’єктивним 
конституційним правом, сутність якого 
якнайкраще розкривається через зв’я-
зок із принципом соціальної держави. 
Зміст права на захист гідності людини 
є ключовим критерієм для визначення 
меж позитивних зобов’язань держави 
щодо соціального забезпечення грома-
дян, оскільки такі заходи завжди ма-
ють бути спрямовані на забезпечення 

© О. Олькіна, 2018
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конституційного права на достатній 
життєвий рівень і мінімальний соціаль-
ний захист, що становить ядро права 
на захист людської гідності.

2. Гладкий В’ячеслав В’ячеславович, 
аспірант Навчально-наукового інститу-
ту права імені князя Володимира Вели-
кого Міжрегіональної Академії управ-
ління персоналом (м. Київ), у роботі 
«Бути людиною сьогодні: права людини 
крізь призму антикорупційної гарантії» 
наголошує на тому, що в ХХІ ст. права 
людини не лише відображають психо-
фізіологічну натуру людини, а й фор-
мують основу для антикорупційної сво-
боди людини, яка вимагає свободи від 
деспотії корупції та свободи для власно-
го гармонійного розвитку, що можливе 
лише в суспільстві з мінімальним рів-
нем толерантності до корупції.

3. Горовенко Сергій Анатолійович, 
студент 4 курсу юридичного факульте-
ту Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка (м. Київ), 
у доповіді «Сучасні підходи до розу-
міння конституційно-правової природи 
фундаментальних прав людини (люд-
ських прав)» вважає, що одним із та-
ких потенційно «фундаментальних» 
прав людини (людських прав) є право 
на забуття (right to be forgotten), яке 
останнім часом є досить масштабним 
явищем та набирає популярності й 
важливості в сучасних країнах розви-
неної (сталої) демократії. Загалом сут-
ність цього права полягає в можливості 
особи (постраждалої особи) клопотати 
перед засобами масової інформації, по-
шуковими системами в мережі Інтер-
нет типу Google, Yahoo! тощо (уповно-
важених суб’єктів) щодо повноцінного 
видалення негативної інформації (нега-
тивного сліду) про таку особу з будь-
яких публічних джерел інформації. Ці 
особи, зазначаючи про істотну необхід-
ність для них видалення такої інфор-
мації, вказують на значну шкоду для 
їхнього звичайного життя від самого 
факту наявності певного негативного 
сліду щодо них у мережі Інтернет.

4. Шкільнюк Анастасія Дмитрівна, 
студентка 4 курсу соціально-правово-

го факультету Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія» 
(м. Одеса), у межах теми «Захист пер-
сональних даних як реалізація права 
на таємницю особистого та сімейного 
життя під час діяльності правоохорон-
них органів: конституційно-правовий 
аналіз» дійшла висновку про те, що 
сфера захисту персональних даних має 
бути якісно захищеною не лише від не-
правомірного використання інформації 
державними органами, а й від проти-
правних посягань осіб, які можуть от-
римати доступ до баз даних. Причому 
необхідна детальна регламентація будь-
яких дій, пов’язаних з обробкою пер-
сональних даних або відповідальністю 
службових осіб у разі бездіяльності у 
сфері їх захисту.

5. Тацій Олександр Олександрович, 
студент 1 курсу магістратури Інституту 
прокуратури та кримінальної юстиції 
Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого (м. Хар-
ків), у доповіді «Забезпечення протидії 
розповсюдження мови ненависті в ЗМІ 
та мережі Інтернет: реалії сьогодення і 
міжнародний досвід (з огляду на прак-
тику європейського суду з прав люди-
ни)» зауважує, що, по-перше, кожна 
особа має свободу висловлення своєї 
думки, проте таке право може бути об-
межене на рівні національного законо-
давства. У своїй прецедентній практиці 
Європейський суд з прав людини вивів 
універсальні критерії розпізнання зви-
чайного висловлювання та висловлю-
вання з елементами «мови ворожнечі». 
Таке обмеження має бути обґрунтоване 
через критерій «встановлено законом», 
«пропорційним у цій ситуації» та «необ-
хідним у демократичному суспільстві». 
Відсутність хоча б однієї з наведених 
умов свідчить про свавілля держави 
та не відповідає вимогам демократич-
ного суспільства. По-друге, необхідно 
внести зміни до чинного законодавства 
України, що регулює протидію вислов-
люванням, які становлять мову нена-
висті, шляхом імплементації до нього 
чіткого переліку ознак «мови ненави-
сті» в матеріалах, що розміщуються як 
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у ЗМІ, так і в мережі Інтернет (аль-
тернативою є проведення кодифікації 
з внесенням доповнень з урахуванням 
досвіду зарубіжних країн). По-третє, 
необхідно виробити та ввести в дію ме-
тодичні рекомендації для органів досу-
дового розслідування, прокуратури та 
суду щодо порядку виявлення й оцінки 
матеріалів мови ненависті.

6. Дяченко Роман Павлович, студент 
4 курсу факультету екології і права 
Житомирського національного агроеко-
логічного університету (м. Житомир), 
у роботі «Вдосконалення механізму 
забезпечення окремих інформаційних 
прав людини як необхідна умова проти-
дії негативним тенденціям глобалізації» 
закликав до подальших наукових пошу-
ків світовою спільнотою задля створен-
ня дієвого механізму захисту людства 
від пропаганди, забезпечення права на 
правдиві ЗМІ, права на безпеку акаун-
тів у соціальних мережах, права на до-
стовірну інформацію.

7. Грицай Діана Іванівна, студентка 
3 курсу юридичного факультету Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка (м. Львів), у до-
повіді «Розвиток штучного інтелекту 
як новий виклик для людства у сфе-
рі зайнятості» зауважила, що дедалі 
більше впровадження елементів штуч-
ного інтелекту в наше життя змушує 
замислитися про дієвість права як ре-
гулятора, який навряд чи може пре-
тендувати на звання найбільш дієвого 
засобу правового регулювання серед 
інших соціальних норм. Необхідно змі-
нювати та оновлювати систему освіти, 
адаптувати законодавство відповідно 
до вимог часу, щоб штучний інтелект 
трансформувався з нового виклику 
для людства у сфері зайнятості в спо-
сіб вирішення проблем з ефективним 
адмініструванням і функціонуванням 
ринку праці. У контексті зайнятості 
виникає необхідність розгляду питан-
ня про те, чи може широкомасштаб-
не використання штучного інтелекту 
бути підставою для запровадження 
скороченого робочого дня або збіль-
шення часу відпочинку.

8. Подоляка Тетяна Олегівна, сту-
дентка 3 курсу факультету правничих 
наук Національного університету «Ки-
єво-Могилянська академія» (м. Київ), 
у роботі «Адміністративні суди на за-
хисті прав внутрішньо переміщених 
осіб» зауважує, що ідея єдиного меха-
нізму захисту прав внутрішньо перемі-
щених осіб в адміністративних судах 
України відповідає як принципу лю-
диноцентризму, так і засадам адміні-
стративного судочинства. Важливими 
елементами такого механізму мають 
стати ефективна й доступна безоплат-
на правова допомога, проста процедура 
визнання правового статусу внутріш-
ньо переміщеної особи, запроваджен-
ня скорочених строків розгляду справ 
щодо внутрішньо переміщених осіб, 
висока якість аргументації судових 
рішень, роз’яснювальна робота щодо 
способів захисту прав внутрішньо пе-
реміщених осіб.

9. Негара Олена Віталіївна, студент-
ка 3 курсу судово-адміністративного 
факультету Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» 
(м. Одеса), у доповіді «Розумність стро-
ків судового розгляду як одна з консти-
туційних засад здійснення правосуддя в 
Україні» зазначила, що принцип розум-
ності строків судового розгляду дістав 
закріплення в національному законо-
давстві, хоча інколи таке закріплення 
обмежується дублюванням положень 
іншого акта (зокрема, Конституції 
України), що є негативною тенденцією. 
Також різниться варіант (спосіб) нор-
мативного закріплення вказаної засади, 
у більшості випадків не враховуються 
особливості галузі під час нормативно-
го закріплення принципу.

10. Зіверт Марія Ігорівна, студент-
ка 3 курсу міжнародно-правового фа-
культету Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків), у роботі «Характеристики 
конституційної ідентичності в контек-
сті її пошуку в українському правовому 
вимірі» розглядала конституційну іден-
тичність як плід ґенези й еволюції ос-
новних принципів конституціоналізму, 
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що формує характерне правове забарв-
лення кожної конституції, що робить 
її придатною для задоволення потреби 
кожної нації відповідно до її національ-
ної ідентичності, а також напрям такої 
еволюції, її динаміку, продиктовані іс-
торією конкретної країни.

Обрання переможця Конкурсу було 
складним завданням для конкурсної ко-
місії, до складу якої входили Г.О. Улья-
нова, М.В. Афанасьєва, А.А. Єзеров, 
Ю.Г. Орзіх та О.В. Олькіна, адже оці-
нювання виступів здійснювалося за 
5-бальною шкалою за такими крите-

ріями: актуальність, досягнення мети 
роботи, оригінальність і самостійність 
дослідження, доступність викладу мате-
ріалу, обґрунтування висновків роботи 
та їх практичне значення, ораторське 
мистецтво, якість і творчий характер 
презентації, відповіді на запитання, до-
тримання регламенту доповіді.

У результаті підбиття підсумків 
було визначено переможця Конкурсу, 
яким стала Грицай Діана Іванівна, сту-
дентка 3 курсу юридичного факультету 
Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка.

Олькіна Олена Володимирівна
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