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Класичний приватний університет

ТЕОРЕТИКО-СВІТОГЛЯДНИЙ РІВЕНЬ
МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ

У статті проаналізовано теоретико-світоглядний рівень методології дослідження правосвідо-
мості. Розглянуто залежність категорії “правосвідомість” від трьох основних типів праворозу-
міння: позитивістського, природно-правового та соціологічного. Розкрито інші сучасні концеп-
ції розуміння права: феноменологічну, герменевтичну, антропологічну, психологічну, синерге-
тичну, комунікативно-правову тощо. Обґрунтовано, що тенденціям сучасної правової науки
найбільше відповідає інтегративний підхід до дослідження правосвідомості.
Ключові слова: правова свідомість, праворозуміння, інтегративна концепція, тип праворо-

зуміння, тип правосвідомості.

Теоретико-світоглядний рівень методо-
логії дослідження правосвідомості зумовле-
ний різними методологічними підходами
представників різних шкіл права, а також
складністю самого явища та множинністю
тих процесів, що детерміновані ним.1

Категорія “правосвідомість” набуває різ-
ного значення та цінності відповідно до пе-
вного типу праворозуміння. Відповідно, її
дослідження необхідно здійснювати в кон-
тексті основних шкіл права, які, з одного
боку, центрують різні аспекти правової дій-
сності, а з іншого – дають можливість пев-
ною мірою усвідомити її “багатоєдність”.
У сучасному правознавстві існує безліч

підходів до розуміння права, причому не
завжди є можливість визначити “основні” з
них. Так, В. С. Нерсесянц основою типології
праворозуміння вважає “момент розрізнення
чи ототожнення права та закону” та виділяє
два основні типи праворозуміння: юридичний
(від jus – право) та легістський (від lex – за-
кон), які є протилежними. При цьому він під-
креслює, що для легістського підходу питан-
ня “що таке право?” практично не існує: пра-
во для нього – це вже офіційно дане, чинне
позитивне право [12, c. 10].
Відомий російський дослідник О. Е. Лейст

обстоював наявність трьох основних кон-
цепцій права: нормативної, соціологічної та
моральної. З точки зору нормативної кон-
цепції право розглядається як система
норм, що містяться в текстах законів та під-
законних актів, які встановлюються й охо-
роняються від порушень державною вла-
дою. Соціологічна концепція права ґрунту-
ється на розумінні права як “порядку суспі-
льних відносин у діях та поведінці людей”.

                                                          
1 © Єрмоленко Д. О., 2015

З позицій моральної школи право визначе-
но як систему понять про загально-
обов’язкові норми, права, обов’язки, забо-
рони, умови їх виникнення та реалізації,
порядок та форми захисту, що міститься в
суспільній свідомості [9, c. 273–275].
В. О. Туманов також виділяє три основні
типи праворозуміння. Він зазначає, що
“досить умовно основні напрями та школи
можуть бути поділені на три види залежно
від того, що є для них вихідним у підході до
права і що, відповідно, впливає на розумін-
ня права” [19, c. 31].
Метою статті є встановлення залежності

категорії “правосвідомість” від трьох основних
типів праворозуміння: позитивістського, при-
родно-правового та соціологічного; визначен-
ня методологічного підходу до дослідження
правосвідомості, який найбільш відповідає
тенденціям сучасної правової науки.
Виходячи з існування у правознавстві

трьох провідних напрямів: позитивістсько-
го, природно-правового та соціологічного,
можна виділити три основні типи правосві-
домості, які можна вважати родовими.
Питання співвідношення праворозуміння

та правосвідомості є дуже актуальним, хоча
малодослідженим у вітчизняній правовій нау-
ці. Так, на думку О. В. Стовби, “якщо розгля-
дати праворозуміння суто в гносеологічному
аспекті як “категорію”, за допомогою якої
стає можливим встановити суттєві та необ-
хідні ознаки явищ емпіричної дійсності, що
дають змогу ідентифікувати їх як правові, то
відмінність праворозуміння від правосвідомо-
сті майже непомітна” [17, c. 127].
Однак, як справедливо зазначає Р. С. Бай-

ніязов, ця проблема набагато ширша. Будь-
який тип правосвідомості є реальним факто-
ром повсякденного правового життя. Люди
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іноді просто не розуміють, що виражає той чи
інший тип правосвідомості відповідно до того,
які правові погляди вони поділяють. Основ-
ною (світоглядною) проблемою щодо суспі-
льної правосвідомості є співвідношення права
та закону. Тобто перед індивідом постає пи-
тання: чи можна вважати право, встановлене
державою, єдиним справжнім або ні? Різні
типи правосвідомості дають різні відповіді на
це фундаментальне питання правової дійсно-
сті. Таким чином, класифікацію правосвідо-
мості на типи здійснюють на теоретико-ідео-
логічному, світоглядному рівні, де визнача-
ються фундаментальні, базисні, принципові
ідеї, положення, ідеали тощо [1, c. 35].
Представники юридичного позитивізму,

акцентуючи питання юридичної догматики,
розглядають правосвідомість у контексті
“культури правил”, у межах якої визначають
нормативний припис та його використання і
формулюють свій референт (“існує те, що
правильно”) і яка спрямована на визначен-
ня і впорядкування змісту, якого ще не іс-
нує. Отже, правосвідомість розглядають у
контексті її формування, регуляції, відобра-
ження загальнообов’язкових, державно за-
безпечених нормативів соціального існуван-
ня; як відображення юридичного буття, як
одну з форм, каналів, засобів реалізації сис-
теми офіційного права та правопорядку, як
засіб проведення нормативних принципів та
приписів, що встановлені публічною владою.
Фундаментальним положенням позитиві-

стської правосвідомості є заперечення ме-
тафізичних основ права, які розглядають як
позаправові. До таких належать природа,
сутність, цінність права, його детермінова-
ність іншими факторами та умовами. Пози-
тивістська правосвідомість розглядає право
як самодостатній феномен. У контексті тако-
го підходу позитивне право є лише певною
юридичною формою буття логічно побудо-
ваних норм. Фундаментальної проблеми
правознавства – співвідношення права та
закону – для позитивістської правосвідомос-
ті також не існує. Право трактується виклю-
чно як нормативний наказ, припис суверена
(держави). Право – це встановлене та санк-
ціоноване державою позитивне законодав-
ство, тому для юридичного позитивізму не
існує різниці між правом та законом.
На думку Р. С. Байніязова, формально-

догматичний юридичний позитивізм яскра-
во виражає правовий нігілізм, тому що від-
мовляє праву в наявності духовної та куль-
турної автономності, самостійності щодо
держави. Позитивне право в цьому кон-
тексті не може відображати соціокультурні,
моральні, релігійні, політичні, економічні та
інші цінності. Через це його аксіологічний
статус у суспільстві зменшується настільки,
що право перетворюється на простий при-
даток публічної влади, що не має культур-
ної перспективи. Регуляторні властивості
позитивного права різко знижуються, пере-
стають бути адекватними системі відносин
у суспільстві. Тому можна говорити про

правовий нігілізм юридичного позитивізму
щодо чинного права [1, c. 37].
Важливими особливостями позитивістсько-

го типу правосвідомості є його формалізм і
догматизм. Остаточної форми формально-
юридичний догматизм набув у так званій
“аналітичній юриспруденції” (К. Бергбом,
Д. Остін, Г. Харт та ін.), що розглядала фор-
мально-догматичний метод юридичного аналі-
зу як основний, єдино можливий для усвідом-
лення позитивного права. Для представників
аналітичної юриспруденції найзначущим є фо-
рма, а не зміст. Тобто акцентовано на формі
права, її догмі.
Так, Г. Харт виділяє п’ять істотних ознак

правового позитивізму: “1) уявлення про те,
що право являє собою людську команду;
2) що немає жодного необхідного зв’язку між
правом та мораллю або ж правом, яким воно
є, та правом, яким воно повинно бути;
3) аналіз (або вивчення значення) юридичних
концептів варто… відрізняти від історичних
досліджень причин чи витоків права, від соці-
ологічних досліджень співвідношень права з
іншими соціальними феноменами…; 4) пра-
вова система є “замкненою логічною систе-
мою”, у якій правильні юридичні рішення мо-
жуть бути логічно виведеними з раніше вста-
новлених правових норм без посилань на со-
ціальні цілі, політику чи моральні стандарти;
5) моральні судження не можуть бути обґрун-
товані чи підтверджені так, як це можливо
щодо суджень про факти, виходячи з раціона-
льних аргументів, доказів чи властивостей…”
[20, c. 112]. Як результаті, позитивістська ін-
терпретація правосвідомості передбачає, “по-
перше,… ставлення до таких цінностей, як
життя, свобода, власність, людська гідність, як
до відносних, а не абсолютних соціокультур-
них величин. По-друге,… схильність до реду-
кування нормативно-ціннісних відносин у сус-
пільстві до юридичної прагматики, що відсто-
ює насамперед інтереси цієї держави. І, по-
третє,… легістську орієнтацію на зведення
прав до законів держави, що, зрештою, при-
зводить до ліквідації всієї системи природного
права, а разом з нею і можливості для грома-
дян апелювати у випадку обмеження їхніх
природних прав до існуючого законодавства”
[20, c. 126]. Таким чином, позитивістська пра-
восвідомість свідомо формує юриспруденцію
правової догми, формального права.
Інший підхід до розуміння правосвідомості

у представників природно-правової та соціо-
логічної шкіл права. Правосвідомість розгля-
нуто крізь призму “культури вираження”, яка
спрямована на знаходження правильної, від-
повідно до існуючого змісту репрезентативної
форми (“правильно те, що існує”). Природно-
правовий підхід, пов’язаний із змістовним
дослідженням ідеї права, його основ та цілей,
реалізує етико-політичне, деонтологічне тра-
ктування правосвідомості. Сутність правосві-
домості в такому контексті полягає в певному
спонуканні до “природного права” (абсолютні
основи буття, панівні цінності епохи), до його
засвоєння й затвердження у практиці соціа-
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льних груп, державних установ та власній
поведінці суб’єкта. Правосвідомість визнача-
ється як активна, громадська свідомість, яка
усвідомлює та відчуває себе та світ крізь
призму необхідного, верховних імперативів
(релігійних, етичних, ідеологічних тощо) та
має на меті критичне, організуюче та контро-
лююче сприйняття існуючих законності та
правопорядку.
Однак природно-правовий світогляд харак-

теризується варіантністю, тобто не дає єдиного,
загального визначення “природного права”.
Внутрішня ідеологічна та ментальна неоднорід-
ність сучасної природно-правової свідомості не
дає змоги створити цілісну концепцію природ-
ного права. У найзагальнішому вигляді під ним
розуміють певну сукупність положень щодо
справедливості, свободи, рівності, безпеки,
невід’ємних прав людини, загального блага
тощо. Природно-правовий тип свідомості гостро
критикує позитивістське ототожнення права та
закону, нерозуміння різниці між ними. Тому
природно-правова свідомість має інше обґрун-
тування права – абстрактно-моральне, що при-
водить до моралізації правових явищ. Подібний
підхід, на думку Р. С. Байніязова, “вириває”
право із юридичного контексту соціуму, відда-
ляє його від загальножиттєвих, етнічних та іс-
торичних умов людського буття. Природно-
правовий тип свідомості іноді змішує моральну і
правову сфери життя суспільства, не розмежо-
вує право та мораль, що призводить до плута-
нини у визначенні права загалом та позитивно-
го права зокрема [1, c. 36].
Соціологічний підхід спрямований на до-

слідження правосвідомості як аспекту, фо-
рми соціальної свідомості, атрибуту соціа-
льного (правового) порядку, своєрідної ме-
нтальної практики, яка вбудована в проце-
си конструювання юридичного буття, соці-
ального зумовлення та регуляторного
впливу правової системи. У межах соціоло-
гічного підходу правосвідомість розуміють як
єдність соціальної необхідності та свободи,
заданості та можливості соціальної гри, яка
допускає – в межах заданих правил – необ-
межену кількість ходів, можливостей поведі-
нки. Правосвідомість є, з одного боку, засо-
бом збереження та розвитку соціальної сис-
теми, а з іншого – її необхідною передумо-
вою, джерелом, метою, орієнтиром.
Саме широка соціологічна пізнавальна

перспектива, на думку більшості авторів,
дає змогу найкраще підкреслити онтологіч-
ну пов’язаність права та правосвідомості,
побачити право як продукт людської взає-
модії, соціокультурну форму, основне за-
вдання якої – регуляторно забезпечити ви-
никнення та підтримку людських станів че-
рез здійснення в суспільному житті, вхо-
дження до повсякденної практики народу,
створення внутрішньої дисципліни, соціаль-
но необхідної правосвідомості. Вказаний
підхід спрямований на комплексність, а то-
му, на думку С. М. Касаткіна, є тим підґрун-
тям, на якому можлива та перспективна ре-
алізація парадигми інтегративного розуміння

правової дійсності, створення ефективного,
теоретично та практично адекватного ін-
струментарію для вирішення актуальних
проблем людини, суспільства, політики,
права [6, c. 6].
При цьому слід зазначити, що, існуючи

одночасно, різні типи праворозуміння не
можуть бути рівноцінними на різних етапах
розвитку суспільства, держави, права. Як
справедливо зазначав О. Е. Лейст, у період
становлення або глибокого перетворення
правової системи на перший план виходить
моральне розуміння права: воно важливе для
втілення соціальних інтересів, що відображе-
них у соціально орієнтовній свідомості, у
правові поняття й категорії, а також для за-
своєння суспільною правосвідомістю загаль-
них принципів і норм правової системи, що
перебуває на стадії становлення [10, c. 3–5].
Початок стабільного розвитку суспільст-

ва, держави, права підвищує значення но-
рмативного праворозуміння. Причини по-
ширеності поглядів на право як на стабіль-
ну систему норм, правил поведінки, викла-
дених у текстах законів за підтримки дер-
жавною владою, полягають у намаганні
суспільства віднайти стійкі орієнтири після
зміни політики і політиків, у бажанні жити
“за законом”, а не відповідно до обставин.
Як зазначалося, будь-яке розуміння пра-

ва має як переваги, так і недоліки. Так, на
думку М. І. Байтіна, моральне праворозу-
міння здатне прийняти і видати за право
різноманітні та суперечливі уявлення про
добро і зло, справедливе та несправедливе,
похвальне й ганебне, що містяться в суспі-
льній, груповій, індивідуальній свідомості [2,
c. 134].
Своєрідне відображення в масовій свідомо-

сті отримало нормативне розуміння права. У
повсякденній правосвідомості останніх деся-
тиліть закон асоціювався або з декларацією,
або з покаранням, тобто право-закон сприй-
малося передусім як Конституція та Криміна-
льний кодекс. На практиці ж, на думку
В. Ф. Попондопуло, знайомство громадян з
правом зазвичай обмежувалося знанням де-
яких норм адміністративного, цивільного, сі-
мейного права та пенсійного законодавства
[14, c. 96].
Соціологічне розуміння права, ототож-

нюючи право з правопорядком, породжує
уявлення про право як про будь-який по-
рядок, замінюючи право загальнопошире-
ною практикою, звичайністю, доцільністю.
Нарешті, можна виділити й інші підходи до
розуміння права – феноменологічний, гер-
меневтичний, антропологічний, психологіч-
ний, синергетичний, комунікативний тощо.
У зв’язку з цим доречно навести слова

Б. О. Кістяківського, який ще на початку
минулого століття зазначав: “У жодній ін-
шій науці немає стільки суперечливих тео-
рій, як у науці про право. При першому
знайомстві з нею виникає таке враження,
ніби вона лише і складається з теорій, які
взаємно виключають одна одну. Найбільш
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суттєві питання про сутність і невід’ємні
властивості права вирішуються різними
представниками науки про право абсолют-
но по-різному. Суперечка між теоретиками
права виникає вже на початку наукового
пізнання права навіть більшою мірою саме
через вихідне питання – до якої сфери
явищ належить право – починається не-
примиримий поділ напрямів та шкіл у цій
науці. Достатньо згадати найістотніші від-
повіді на останнє запитання, щоб відразу
отримати яскраве уявлення про те, в якому
невизначеному стані перебуває ця сфера
наукового знання” [7, c. 371].
З цього приводу М. І. Козюбра справедли-

во стверджує, що з часів написаного Б. О. Кіс-
тяківським “майже нічого не змінилося (за ви-
нятком радянського періоду, коли дискусії
навколо розуміння права, особливо після сум-
нозвісної I Всесоюзної наради з питань науки
радянського права та держави 1938 р., у віт-
чизняному правознавстві на довгі роки при-
пинилися взагалі). Хіба що зараз такі дискусії
стали більш коректними, толерантними до
альтернативних точок зору, а нерідко завер-
шуються і певними компромісами” [8, c. 24].
На нашу думку, сьогодні таким “компро-

місом” може стати інтегративний підхід до
права та, відповідно, правосвідомості. Так,
на думку Н. М. Тапчанян, правосвідомість
повинна розглядатися як “інтегративний
феномен”, що відображає результати проце-
сів масової правової соціалізації громадян,
стан законності та правопорядку в суспільст-
ві, нормативні вимоги формально-юридич-
ного та неправового характеру, потреби у
зміні окремих елементів або всієї системи
права [18, c. 7]. Тобто на перший план вихо-
дить практичний бік змісту правосвідомості та
її регуляторна властивість, що відповідає ви-
могам часу, – узгоджувати правову дійсність
із суспільними потребами, здійснювати рефо-
рмування правової системи на основі розви-
нутої правосвідомості. Тому є дуже важливим
підвищення рівня правосвідомості в осіб, які
займаються правотворчістю, правозастосу-
ванням, та суспільства загалом, що є запору-
кою правового прогресу.
Своєрідним “обґрунтуванням” інтегратив-

ного підходу можна вважати позицію
О. Е. Лейста, який вказував на те, що зага-
льне поняття права не повинне бути синте-
зом, поєднанням трьох уявлень про право,
які запропоновані в природно-правовій, со-
ціологічній та нормативній концепціях: “між
крайніми точками зору трьох концепцій зна-
ходиться не істина, а складне суспільне
явище – право…” [10, c. 8]. Таким чином,
наше завдання можна сформулювати як не-
обхідність усвідомлення ситуації взаємодії та
взаємного визнання різних типів праворозу-
міння та відповідних типів правової свідомос-
ті. Саме під таким кутом зору ми пропонуємо
розглядати питання про сутність, ознаки, стру-
ктуру, функції та види правової свідомості.
Розвиток інтегративного підходу до пере-

осмислення правових категорій та понять,

підкреслює А. І. Бризгалов, є однією з умов
подолання методологічної кризи в юридичній
науці [3, c. 19]. Таку точку зору поділяють
чимало дослідників. Так, О. І. Цибулевська
зазначає, що моральний вимір права можна
здійснювати, використовуючи всі типи пра-
ворозуміння [22, c. 5]. М. Г. Матузов визнає
чіткий зв’язок між природним та позитивним
правом у вивченні понять права [11, c. 70], а
В. М. Гуляіхін стверджує про наявність такого
зв’язку в дослідженні ґенези правового нігілі-
зму [4, c. 252]. В. В. Сорокін наголошує на
необхідності багатоаспектного розуміння по-
няття права в перехідний період [15, c. 376].
Ю. В. Сорокіна вважає, що інтегральна
юриспруденція здатна допомогти в дослі-
дженні взаємозв’язку способів та обсягів ре-
гульованих відносин з рівнем правосвідомості
суспільства та з інтересами окремих осіб. Ін-
тегральна юриспруденція може зробити зна-
чний крок на шляху до вирішення проблеми
співвідношення права та моралі в досліджен-
ні їх як елементів єдиного механізму соціаль-
ного регулювання [16, c. 43].
Отже, варто погодитися з М. М. Цим-

балюком у тому, що “предметом теорії право-
свідомості повинні стати питання про сутнісні
(найбільш загальні) характеристики цього
суспільного феномену, його внутрішню орга-
нізацію, систему його функцій, механізми його
визначеності соціокультурними умовами, а
також напрями трансформації останніх, котрі б
об’єктивно спонукали дієвість загальнолюдсь-
ких правових цінностей та ідеалів” [21, c. 43].
Висновки. Таким чином, інтегративний

підхід до дослідження правосвідомості в ці-
лому відповідає тенденціям сучасної правової
науки щодо зближення різних аспектів пра-
ворозуміння, їх співіснування та взаємодії.
Крім того, це відроджує методологічний

підхід до співвідношення типів праворозу-
міння в теорії правосвідомості, який свого
часу запропонував І. О. Ільїн. Він розрізняв
правосвідомість позитивну та природну,
але не як протилежні та несумісні види сві-
домості, а як взаємопов’язані явища: при-
родна правосвідомість є основою для пози-
тивної правосвідомості [5].
Виходячи з того, що у світі немає нічого

вічного та незмінного, в тому числі й нау-
кових концепцій, А. В. Поляков справедли-
во зауважує, що вирішення завдання,
спрямованого на усвідомлення права як
єдності, існуючої в різних іпостасях, фор-
мах та видах, не передбачає створення
єдиної теорії права, яка була б придатна на
всі часи і перебувала поза певними соціо-
культурними межами [13, c. 8].
Однак, з позиції сучасної юридичної до-

ктрини, є впевненість у тому, що саме інте-
гративна концепція правосвідомості здатна
надати дослідникам збалансований методо-
логічний інструментарій, придатний для
здобуття об’єктивних та вичерпних знань
про складний соціальний феномен – право-
свідомість. При чому така концепція має
стати як онтологічно інтегративною (тобто
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поєднувати в єдиний комплекс різні якості
правосвідомості), так і гносеологічно інтег-
ративною (адже правова свідомість є інте-
лектуальним інструментом оцінювання та
усвідомлення правових явищ).
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Ермоленко Д. А. Теоретико-мировоззренческий уровень методологии исследова-
ния правосознания
В статье анализируется теоретико-мировоззренческий уровень методологии исследования

правосознания. Рассматривается зависимость категории правосознание от трех основных ти-
пов правопонимания: позитивистского, естественно-правового и социологического. Раскры-
ваются другие современные концепции понимания права: феноменологическая, герменевти-
ческая, антропологическая, психологическая, синергетичсекая, коммуникативно-правовая и
другие. Обосновывается, что тенденциям современной правовой науки наиболее соответству-
ет интегративный подход к исследованию правового сознания.
Ключевые слова: правовое сознание, правопонимание, интегративная концепция, тип

правопонимания, тип правосознания.

Yermolenko D. Theoretical Ideologically Level Research Methodology Legal
The article examines the theoretical and ideological level of the research methodology of justice.

The dependence of the category of justice by three main types of legal – positivistic, natural law,
and sociological. Analyzed other modern understanding of the concept of law – phenomenological, her-
meneutical, anthropological, psychological, communicatively-law and others. It is concluded that the
trends of modern legal science meets the most integrative approach to the study of legal consciousness.
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Category legal consciousness acquires a different meaning and value depending on the type of
law. Accordingly, it is necessary to carry out research in the context of the main schools of law,
which, on the one hand, cover the various aspects of the legal reality, and on the other – make it
possible to a certain extent to realize their unity.

Based on jurisprudence exist in three key areas – positivist, natural law and public opinion,
there are three main types of justice, which can be considered generic.

Any understanding of the law, and, respectively, and each type of justice, has both advantages
and disadvantages. The latter include the following: positivist jurisprudence justice deliberately
creates legal dogma, formal law; natural and legal outlook characterized by multiplicity, that does
not give a single, common definition of “natural rights”; Sociological justice, from identifying the
right order, creates the concept of law as any procedure, replacing the general right to common
practice, custom, expediency.

Today, the most promising area may become an integrative approach to the law and, accord-
ingly, integrative type of justice. This integrative approach to the study of justice generally follows
the trends of modern jurisprudence on the approximation of different aspects of thinking, their co-
existence and interaction. Moreover such a concept has become ontologically as an integrated (ie
combined into a single set different quality of justice) and epistemologically integrative (after legal
consciousness is an intelligent tool for evaluation and understanding of legal phenomena).

Key words: legal consciousness, legal thinking, integrative concept, the type of legal thinking,
the type of legal consciousness.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА НА ЛЮДСЬКІ ПОТРЕБИ

У статті встановлено, що будь-яке явище, яке може бути позначене терміном “право”, поро-
джене в кінцевому підсумку конкретними потребами існування й розвитку людини. Однак не
тільки потреби зумовлюють виникнення, існування, структуру та розвиток позитивного права,
а й це право здійснює відчутний зворотний вплив на людські потреби. Цей вплив може вияв-
лятися, зокрема, у тому, що право зумовлює: а) зміст певних потреб людини; б) набір засобів
їх задоволення та на вибір певних засобів; в) формування ієрархії людських потреб.
Ключові слова: право, людські потреби, вплив права на потреби, зміст потреб, засоби за-

доволення потреб, ієрархія потреб.

Сутність права навряд чи колись буде
цілком з’ясованою, оскільки в юридичній
науці існують певні гносеологічні та соціа-
льні причини, що зумовлюють концептуа-
льний плюралізм, а відтак – і дискусії, зок-
рема, із зазначеного питання. З’ясувати ж
конкретні причини різних підходів учених
до сутності права можна чи не найкраще
через аналіз категорії “потреби”, яку крізь
призму інструментального підходу можна
вважати центральною для юриспруденції.
Питання потреб у праві до певної міри

розкривали всі вчені-правники, які прямо
чи опосередковано розробляли аксіолого-
правову проблематику. З-поміж них, зок-
рема: С. Алексєєв, В. Баранов, А. Екімов,
Д. Керімов, В. Кудрявцев, М. Козюбра,
В. Лазарєв, К. Лукашева, Л. Мамут, М. Ма-
тузов, Г. Мальцев, П. Недбайло, М. Орзіх,
П. Рабінович, Ю. Тихомиров, В. Четвернін,
Л. Явич, Р. Гаврилюк.1

У їхніх працях накопичено чималий до-
свід осмислення взаємозв’язку людських
потреб і права. Проте, попри такий вагомий
інтерес до окресленої проблеми, вона й
досі недостатньо досліджена.
Наявність зв’язків потреб людини та пра-

ва є очевидною. Втім, характер цих зв’язків
залишається у науці не до кінця з’ясованим.
Мета статті – обґрунтувати, по-перше,

зумовленість правом змісту людських по-
треб; по-друге, зумовленість правом засо-
бів задоволення людських потреб; врешті,
по-третє, вплив права на формування ієра-
рхії потреб людини.
Зумовленість правом змісту людсь-

ких потреб. На перший погляд, може ви-
датися, що відносини між потребами та
правом є суто односторонніми. Дійсно, пра-
во (включаючи, напевно, всі правові яви-
ща, але, насамперед, право позитивне чи,
інакше кажучи, об’єктивне юридичне) є
створене для того, аби служити людині,
задовольняти потреби її існування та роз-
                                                          

1 © Наконечна А. М., 2015

витку. Однак, більше занурення у відповід-
ну проблематику дає змогу встановити, що
право чинить зворотний вплив на зміст
людських потреб, на його формування та
зміну. Тобто не тільки потреби є джерелом
змісту права, а й право може виступати
джерелом змісту потреб.
Механізм такого зворотного впливу реа-

лізовується через “засвоєння” правом но-
вих для певного суспільства цінностей і
подальше формування правом таких потреб
його адресатів, що ґрунтуються на імпле-
ментованих цінностях.
Будь-які цінності знаходять відображення в

праві завдяки тим людям, ціннісні орієнтації
яких у певний конкретний історичний період
можуть визначати зміст правових засобів. Такі
засоби мають здатність не тільки забезпечува-
ти задоволення певної людської потреби, кот-
ра існує незалежно від них, а й також поро-
джувати потребу саме у цьому засобі. У пси-
хології такий вплив називають опредметнен-
ням потреби: “Потреба сама по собі, як внут-
рішня умова діяльності суб’єкта, – це лише
негативний стан, стан потреби, нестачі; свою
позитивну характеристику вона отримує тіль-
ки у результаті зустрічі з об’єктом (“реалі-
затором” …) свого “опредметнення” [4, с. 11].
Відомий радянський філософ-психолог

О. Леонтьєв писав: “Ми говоримо, напри-
клад, що людина їсть шоколад тому, що
відчуває потребу у шоколаді, і таку потребу
дійсно може відчувати: всякий, однак, ро-
зуміє, що не “шоколадна” потреба, власти-
ва деяким людям, створює у них споживан-
ня шоколаду, а, навпаки, самий факт існу-
вання шоколаду і досвід його споживання
створюють у них відповідну конкретну по-
требу” [4, с. 11].
Власне такий характер – опредметнений

правом і зумовлений ним водночас – мають
потреби людини в правосудді, у реєстрації
шлюбу, у гарантуванні державного соціа-
льного захисту тощо. Зміст усіх цих потреб
зумовлений правом; наявність певних пра-
вових засобів зумовлює формування потре-
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би в доступі до них (скажімо, доступ до су-
ду) та їх використанні (споживанні). Інши-
ми словами, це потреби людини в тих, так
би мовити, “юридичних ключиках”, за до-
помогою яких вона відкриває собі “юри-
дичні двері” аби доступитися до вже нею-
ридичних, до матеріальних чи духовних
благ, котрі їй потрібні.
У цьому дістає прояв так звана інстру-

ментально-позначальна цінність права. Во-
на полягає в тому, що юридичні норми нази-
вають, позначають, вказують на ті явища, які
– з позиції держави – призначені задовольня-
ти потреби тих чи інших суб’єктів і тому нале-
жать до цінностей. Самé ж право виступає тут
цінністю тому, що задовольняє інформаційно-
орієнтаційні потреби особи [5, с. 24].
Будь-яка соціальна норма імпліцитно вті-

лює узагальнену оцінку, відображення цін-
ності тих відносин, регулювання яких вона
покликана здійснювати. “Завдяки цьому та-
ка норма здатна виступати засобом “роз-
шифрування” значущості фактів, на які вона
розрахована, до яких вона має застосовува-
тись” [5, с. 25]. Юридична норма фіксує в
тій чи іншій формі державну оцінку об’єк-
тивної значущості явищ, предметів для за-
доволення потреб суб’єктів права. Тому
здійснювана через таку норму юридична
кваліфікація фактів є за її гносеологічною
природою пізнанням їх соціальної сутності.
Остання ж, як зазначає П. Рабінович, якраз і
демонструє роль, значущість цих фактів у
задоволенні людських потреб [5, с. 25].
Зумовленість правом засобів задо-

волення людських потреб. Крім визна-
чення змісту потреб, право справляє “зво-
ротний” вплив і на набір засобів їх задово-
лення. Виконуючи орієнтаційну функцію,
тобто вказуючи людині, зокрема, на те, які
дії та в якій черговості слід вчинити для то-
го, щоби задовольнити певну потребу, пра-
во детермінуєі засоби її задоволення, і вибір
певних засобів у конкретній ситуації.
Для прикладу, законодавець пропонує

подружжю, яке не має на своєму утриманні
дітей, можливість задовольнити потребу в
розірванні шлюбу або шляхом подання спі-
льної заяви органу державної реєстрації
актів цивільного стану, або шляхом подан-
ня відповідного позову до суду одним із
подружжя (ст. 106, 110 Сімейного кодексу
України [6]). Причому застосування остан-
нього засобу, хоч формально й не обмеже-
не відсутністю згоди іншого подружжя, але
за порядком викладу пропонованих у
ст. 105 зазначеного кодексу засобів можна
дійти висновку про те, що звернення до
суду доцільніше використовувати саме тоді,
коли на розірвання шлюбу спільної згоди
подружжя немає.
З огляду на вказане зауважимо, що, так

би мовити, ієрархізаціяпропонованих пра-
вом засобів задоволення потреб відбува-
ється, як правило, за принципом економії
часу та коштів. Причому економія коштів,

зазвичай, передбачає й економію часу. Для
прикладу, використання передбаченого
ст. 5–11 Господарського процесуального
кодексу (далі – ГПК) України [1] досудово-
го врегулювання господарського спору не
передбачає таких витрат як сплата судово-
го збору, що вимагається у разі звернення
до господарського суду з позовом (пп. 1–2
п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий
збір” [5]). Більше того, час, пропонований
ГПК України для досудового врегулювання
спору (ст. 7), є меншим, ніж максимальний
строк для вирішення спору судом (ст. 69).
Вплив права на формування ієрархії

потреб людини. Впливаючи на сприйнят-
тя певних явищ як цінностей, право формує
потреби у цих явищах, пропонуючи їх пев-
ну ієрархію. Для прикладу, людина, її жит-
тя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3 Кон-
ституції України [3]).
Хоча формулювання цього припису на-

вряд чи можна вважати досконалим (оскі-
льки він визначає не одну найвищу соціа-
льну цінність, а декілька), вказаний припис
формує суспільну думку про те, що певні
цінності у відповідному соціумі є вищими,
ніж інші. На користь цього свідчить як
вжиття законодавцем найвищого ступеня
порівняння для визначення місця зазначе-
них соціальних цінностей у загальній їх іє-
рархії, так і те, що відповідний припис має
характер конституційного, а отже, такого,
що має вищу юридичну силу, ніж приписи
галузевих законодавчих актів, в яких та-
кож утверджуються певні цінності. Таким
чином, потреби людей в охороні з боку
держави їх життя, здоров’я, честі, гідності,
недоторканності та безпеки, з погляду віт-
чизняної Конституції, визначаються як най-
вищі порівняно з іншими людськими потре-
бами, що охороняються правом.
Така форма впливу права на потреби

людини пояснює його інструментально-
співвимірну цінність. “Відомо, що значущість
вчинків, предметів, явищ не є однаковою
для кожного суб’єкта і що вона, крім того,
змінюється в соціальному часі та соціально-
му просторі” [5, с. 28]. Отже, як зазначає
П. Рабінович, “сама ціннісна предметність є
об’єктивно ієрархічною, і ця ієрархія є
обов’язковою для відповідного способу існу-
вання суспільного суб’єкта. Їй має відпові-
дати, ясна річ, і суб’єктивна ієрархія ціннос-
тей. У соціально неоднорідному суспільстві
одним зі способів формування останньої як-
раз і виступає право” [5, с. 28].
Як видається, формулювання наведено-

го конституційного припису передбачає й
певну ієрархію найвищих соціальних цінно-
стей. Відтак, можна дійти висновку, що по-
треба людини в охороні її життя домінує у
вітчизняному праві над потребами в охоро-
ні її здоров’я, честі, гідності тощо. Хоча та-
кий висновок, можливо, не є бездоганним,
оскільки навряд чи можна припустити, що в
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ч. 1 ст. 3 Конституції України зміст поняття
“безпека” звужено до такого, що не охоп-
лює одночасно безпеку і життя, і здоров’я, і
фізичної недоторканності людини. Проте
немає підстав стверджувати, що перелік
цінностей у вказаному приписі сформова-
ний без застосування певного критерію,
тобто без намагання вибудувати, так би
мовити, внутрішню ієрархію найвищих со-
ціальних цінностей, що утверджуються і
захищаються правом в Україні.
Свідченням доречності наведеного під-

ходу може бути, зокрема, те, що інструмен-
тально-співвимірна функція права зазвичай
реалізується за посередництва саме таких
техніко-юридичних засобів:
– розташування опису праворозподілю-

ваних цінностей відповідно до їх порів-
няльної значущості в нормативно-
правових актах різної юридичної сили;

– закріплення цінностей у нормах різної
галузевої приналежності;

– розподіл, розміщення детального опису
цінностей у різних підрозділах одного
закону (у низці випадків шляхом пере-
міщення опису праворозподілюваних
(правоохоронюваних) об’єктів з одного
розділу законодавчого акта до іншого
офіційно фіксується зміна їх порівняль-
ної значущості);

– включення в нормативно-правовий акт
вказівки на черговість чи перевагу у
виборі тих або інших цінностей у відпо-
відній ситуації;

– законодавче закріплення заборони, без-
умовної неприпустимості зазіхання на
певні цінності, які в конкретній системі
суспільних відносин визначаються абсо-
лютними (наприклад, людська гідність,
вільне від рабства становище людини).
Інші ж блага, котрим, з погляду законо-
давця, у якихось ситуаціях, зокрема при
захисті цінностей абсолютних, може бу-
ти завдана та чи інша шкода є, порівня-
но з першими, цінностями відносними;

– встановлення в законодавстві різнома-
нітних за видом і розміром заохочень
відповідно до рівня цінності дій суб’єкта
(прикладом може бути система держав-
них нагород, градуйована стосовно того
чи іншого ступеня соціальної корисності
певного різновиду дій, а також особи,
котра їх вчинила);

– законодавче ранжування видів і розмі-
рів санкцій за правопорушення залежно
від ступеня цінності об’єкта посягання
(чим більшу цінність має об’єкт, якому

завдано шкоду внаслідок неправомірно-
го діяння, тим більш сувора санкція пе-
редбачається за вчинення останнього.
Таким чином, ієрархія санкцій, якщо
вона належно обґрунтована, будучи
начебто прямо пропорційною ступеню
значущості правоохоронюваних ціннос-
тей, виступає своєрідним відображен-
ням їх власної ієрархії. Крім того, офі-
ційне градуювання самих заходів юри-
дичної відповідальності, так би мовити,
за ступенем їх впливу на правопоруш-
ника характеризує порівняльну значу-
щість тих цінностей, яких його може
позбавити чи в яких може обмежити
держава залежно від тяжкості вчинено-
го правопорушення).
Висновки. Вочевидь, у межах невеликої

статті не можна розкрити всі аспекти взаємо-
зв’язку права та людських потреб (зокрема,
впливу права на такі потреби). Останні пере-
бувають у складному діалектичному відно-
шенні з правом. Безсумнівно, будь-яке явище,
що може бути позначене терміном “право”,
породжене в кінцевому підсумку конкретними
потребами існування та розвитку людини. Од-
нак воно здійснює і зворотний вплив на люд-
ські потреби. Ідеться про вплив на: а) зміст
певних потреб людини; б) набір засобів їх за-
доволення та вибір певних засобів; в) фор-
мування ієрархії людських потреб.
Список використаної літератури

1. Господарський процесуальний кодекс
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/-
1798-12/print1433918463496353.

2. Про судовий збір : Закон України [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/36
74-17/print1392287331223510.

3. Конституція України [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon4.-
rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

4. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и
эмоции / А. Н. Леонтьев. – Москва :
Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 40 с.

5. Рабінович П. М. Социалистическое пра-
во как ценность / П. М. Рабинович. –
2-е изд., стереотип. – Одесса : Юрид.
лит., 2006. – 166 с.

6. Сімейний кодекс України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.-
rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print-
1392287331223510.

Стаття надійшла до редакції 20.03.2015.

Наконечная А. М. Некоторые фундаментальные аспекты воздействия права на че-
ловеческие потребности
В статье установлено, что любое явление, которое может быть обозначено термином

“право”, порождено в конечном итоге конкретными потребностями существования и развития че-
ловека. Однако не только потребности определяют возникновение, существование, структуру и
развитие права, но и право оказывает ощутимое обратное влияние на человеческие потребности.
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Это влияние может проявляться, в частности, в том, что право обуславливает: а) содержание оп-
ределенных потребностей человека; б) набор средств их удовлетворения и выбор таких средств в
конкретной ситуации; в) формирование иерархии человеческих потребностей.
Ключевые слова: право, человеческие потребности, воздействие права на потребности,

содержание потребностей, средства удовлетворения потребностей, иерархия потребностей.

Nakonechna A. Some Fundamental Issues of the Law Impact on Human Needs
The article is devoted to some fundamental issues of the law impact on human needs. Any phe-

nomenon that can be designated by the term “law” is generated eventually by the specific needs of
human existence and development. However, not only the needs determine the origin, existence,
structure and development of law, but the law also has a significant reverse impact on human
needs. This impact can be discovered, in particular, in that the law causes: a) the content of cer-
tain human needs; b) a set of means of needs gratification and a choice of such means in particular
situation; c) the development of a hierarchy of human needs.

The law has a reverse influence on the content of human needs, on its development and
change. That is, not only such needs are the source of the law content, but also the law can be the
source of the content of human needs. The mechanism of such reverse influence is implemented
through the“acquisition” of values which are new for the particular society by the law and through
the further developing by the law such need of its “addressee”, which are based on the values im-
plemented. It is shown the so-called instrumental-and-denoting value of law. Such value is that the
legal rules nominate, denote and indicate those phenomena which are designed to meet the needs
of various subjects from the state perspective and therefore belong to the property. The law itself
plays the role of a value, because it meets the individual needs in information and orientation.

Apart from specifying the content of needs, the law has a reverse influence on the set of means
of needs gratification and a choice of such means. Function as an orienting point, that is, indicating
what actions and in what order should somebody do to meet a particular need, the law determines
the means to meet it, and the choice of certain means in particular situation.

Having influence on the perception of certain phenomena as values, the law determines the
needs for these phenomena, suggesting a particular hierarchy of such needs. This form of the im-
pact of law upon the human needs explains its “instrumental-and-commensurate”value and it is
implemented by a number of legal means.

Key words: law, human needs, the impact of law on the needs, content requirements, means
meeting the needs hierarchy of needs.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню правового регулювання державного боргу в Україні, зок-
рема сутності, причинам утворення й збільшення державного боргу, проблемам законодавчої
регламентації відповідних відносин і аналізу сучасного стану державного боргу України.
Ключові слова: державний борг, боргові зобов’язання, державний кредит, зовнішній борг, внут-

рішній борг, правовідносини у сфері державного боргу, законодавство у сфері державного боргу.

Фінансова стабільність держави, спро-
можність її виконувати належні їй функції
багато в чому залежить від сформованого
основного плану держави – державного
бюджету. Чільне місце у виконанні держав-
ного бюджету належить державному боргу,
який має значний вплив на соціальну та
економічну сфери діяльності держави. 1

В умовах розвитку ринкових відносин
державний борг є важливим елементом
урахування грошової маси при стабілізації,
формуванні збалансованих державних фі-
нансів, здійсненні інвестиційної, податкової,
зовнішньоекономічної політики тощо [10].
Актуальність дослідження зумовлена, з

одного боку, активізацією здійснення дер-
жавних запозичень, що спричиняє зростан-
ня обсягів державного боргу, а з іншого –
нетиповістю його структури, обтяженої бор-
говими зобов’язаннями уряду України, при-
йнятими на умовах правонаступництва;
кредитною емісією, яку здійснювали на по-
чатку 1990-х рр.; проблемами бюджетного
регулювання тощо.
Крім того, західні економісти одностайні

в тому, що загрозу економіці становить не
стільки державний борг, скільки зростання
суми виплат процентів за державними по-
зиками, особливо якщо вони прострочені.
Дослідження правового регулювання дер-

жавного боргу розпочалося давно. Побічно
відповідну тему досліджувало багато вче-
них, зокрема проф. Н. Пришва, проф.
М. Кучерявенко, доц. Д. Бекерська, доц.
Н. Воротіна, проф. Л. Воронова, д. ю. н.
А. Нечай, доц. Н. Якимчук, проф. Л. Сав-
ченко, проф. О. Грачова та ін. Більш дета-
льному вивченню зазначеної проблеми
присвячені праці В. Андрущенка, О. Бара-
новського, Т. Вахненка, Я. Онищука,
В. Козюка та ін. Найбільш цілісне дослі-
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дження відповідної теми в Україні було
здійснене І. Б. Заверухою у 2007 р. у дисе-
ртації “Проблеми правового регулювання
державного боргу в Україні”.
Однак, проблеми правового регулюван-

ня державного боргу залишаються невирі-
шеними й набувають усе більшої актуаль-
ності, особливо в умовах останніх подій в
Україні.
Оскільки сьогодні в світі не існує жодної

держави, яка б не мала державного боргу,
проблема правового регулювання такого
явища визначається сьогодні як особливо
актуальна.
Метою статті є дослідження сутності

державного боргу, причин його виникнення
й зростання, законодавчого регулювання
державного боргу в нашій країні та борго-
вої ситуації, яка склалася в Україні за
останній рік.
Насамперед, визначимо сутність такого

поняття, як державний борг. Теоретичне
осмислення категорії “державний борг” пе-
редбачає уточнення самого поняття “дер-
жавний борг” [3, с. 82].
Безперечно, різні науковці по-різному

визначають цю категорію.
Загалом державний борг – це відносини

у сфері випуску, обслуговування та пога-
шення боргових зобов’язань держави.
Радянський енциклопедичний словник

подає тлумачення державного боргу як за-
гальної суми заборгованості держави за
непогашеними позиками й невиплаченими
за ними відсотками [5]. Це визначення роз-
криває сутність державного боргу через
відображення його кредитної природи, але
характеристика категорії обмежена лише
етапом формування державного боргу, тоб-
то випуском позик.
В. Федосов, С. Огородник, В. Суторміна

визначають державний борг як суму забор-
гованості за випущеними й непогашеними
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внутрішніми позиками, а також суму фінан-
сових зобов’язань країни щодо іноземних
кредиторів на певну дату [2]. Це визначен-
ня не розкриває сутності категорії “дер-
жавний борг”, адже використане у визна-
ченні поняття “державна заборгованість” є
ширшим за змістовим наповненням, ніж
поняття “державний борг”.
Професор О. Грачова під державним бор-

гом розуміє боргові зобов’язання держави
перед фізичними і юридичними особами,
іноземними державами, міжнародними орга-
нізаціями та іншими суб’єктами міжнародно-
го права, охоплюючи зобов’язання щодо
державних гарантій, наданих державою [9].
Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу

України, державний борг – це загальна су-
ма боргових зобов’язань держави з повер-
нення отриманих і непогашених кредитів
(позик), станом на звітну дату, що виника-
ють внаслідок запозичень [1].
Узагальнюючи запропоновані визначен-

ня, можна зауважити, що спільним для них
є те, що ключовими елементами цієї кате-
горії є:
– боргові зобов’язання держави;
– кредитні ресурси у формі державних цін-
них паперів;

– дуже широкий суб’єктний склад позича-
льників.
Зважаючи на розбіжності у визначенні

цієї категорії, необхідно наголосити, що
поняття “державний борг” та “державний
кредит” не є тотожними. Поняття “держав-
ний борг” є значно ширшим, ніж винятково
результат бюджетних запозичень. Держав-
ний кредит – це частина цілого, тобто одна
з груп суспільних відносин, що становлять
інститут державного боргу.
Щодо основних причини утворення та

збільшення державного боргу, то серед них
варто виокремити такі:
1) збільшення державних видатків без від-
повідного зростання державних доходів;

2) циклічні спади й автоматичні стабіліза-
тори економіки (прогресивне оподатку-
вання, соціальні виплати, споживання
домогосподарств тощо);

3) скорочення податків з метою стимулю-
вання економіки без відповідного кори-
гування державних витрат;

4) вплив політичних бізнес-циклів (надмір-
не збільшення видатків напередодні ви-
борів для завоювання популярності та
збереження влади);

5) непередбачене виникнення кризових
явищ в економіці країни;

6) нецільове використання бюджетних ко-
штів тощо.
Ці та інші чинники призводять до так

званого бюджетного дефіциту, який і є од-
нією з найважливіших передумов форму-
вання державного боргу. Власне виникнен-
ня державного боргу є зазвичай результа-
том фінансування дефіциту державного
бюджету.

Специфіка України також полягає в то-
му, що державний кредит тут є не альтер-
нативою податкового методу фінансування,
а доповненням цього джерела: у результаті
державних запозичень зменшення тиску не
відбувається. До того ж національна гро-
шова одиниця не виконує певною мірою
своїх функцій, особливо функції нагрома-
дження [4, с. 33].
Важливим аспектом дослідження держа-

вний боргу є його класифікація.
Відсутність чіткої теоретичної класифі-

кації державного боргу України на практиці
позначається на тому, що законодавча ви-
мога щодо щорічного затвердження Верхо-
вною Радою України структури державного
внутрішнього боргу не дотримується. Тому
дуже важливим є з’ясування видів держав-
ного боргу України, що може слугувати під-
ґрунтям для визначення поняття державно-
го боргу, зокрема як інституту теорії дер-
жави та права [8, с. 564].
Класифікувати державний борг можна

за різними обставинами. Насамперед, його
поділяють на короткостроковий (до 1 ро-
ку), середньостроковий (1–5 років) і довго-
строковий (більше 5 років).
Безперечно, короткостроковий борг є

найтяжчим для держави, оскільки протягом
короткого періоду необхідно не просто по-
вернути запозичені кошти, а ще й виплати-
ти відсотки за користування ними. Тому в
Україні, як і за кордоном, проводиться полі-
тика консолідації коротко- і середньостро-
кових боргів та перетворення їх на довго-
строкові.
Важливим є поділ державного боргу за

територіальністю на внутрішній та зовніш-
ній. Внутрішній державний борг – це борг
держави своєму населенню (фізичним і
юридичним особам). До складу державного
внутрішнього боргу України належать пози-
ки уряду України й позики, здійснені при
безумовній гарантії уряду для забезпечення
фінансування загальнодержавних програм.
До боргових зобов'язань уряду належать
випущені ним цінні папери, інші зобов'язан-
ня у грошовій формі, гарантовані урядом
України, а також одержані ним кредити [8,
с. 565]. Такий борг найчастіше призводить
до перерозподілу доходів країни, виникнен-
ня певних змін в економічному житті.
Зовнішній борг – це зобов’язання перед

іноземними державами, організаціями й
особами. Такий борг може складатись з по-
зик на фінансування державного бюджету
та погашення зовнішнього боргу, позик на
підтримку національної валюти тощо. Зов-
нішній борг може бути у формі державних
боргових цінних паперів, що розміщуються
серед нерезидентів за межами України, кре-
дитів від урядів або представництв урядів,
кредитів від іноземних фінансових установ,
міжнародних фінансових організацій. Украї-
на, зокрема, має тісні зв’язки з МВФ, Світо-
вим банком, ЄБРР тощо.
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Слід зазначити, що в Україні, фактично,
є два типи державного боргу: офіційно ви-
знаний та заборгованість, що в його складі
не враховується, проте за економічною
природою є державною.
Офіційно визнаний державний борг – це

борг, оформлений кредитними угодами або
державними цінними паперами, що перед-
бачає погашення основної суми боргу та
виплату відсотків у чітко визначений тер-
мін. До нього, зокрема, належить заборго-
ваність:
– перед юридичними особами за внутрі-
шніми державними позиками;

– перед Національним банком України за
прямими кредитами;

– за кредитами міжнародних фінансових
інституцій та урядів іноземних держав;

– за позиками іноземних комерційних бан-
ків;

– за міждержавними кредитними лініями
та облігаціями зовнішньої державної по-
зики [7, с. 60].
Другий тип боргу включає невиконані

фінансові зобов’язання держави перед су-
б’єктами економіки, зокрема:
– неоплачені державні замовлення;
– заборгованість із заробітної плати перед
працівниками бюджетної сфери;

– невідшкодований податок на додану ва-
ртість;

– гарантії держави щодо компенсації зне-
цінених заощаджень громадян в устано-
вах Ощадного банку [7, с. 60].
Іншими словами, це прийняті державою

зобов’язання без документального оформлен-
ня строків їх погашення, які формують забор-
гованість, що не враховується в складі офіцій-
но визнаної, проте є державною за внутрі-
шньою природою та економічним змістом.
Державний борг по своїй суті є категорі-

єю економічною, проте вона тісно пов’язана
й зумовлена правом – правовими нормами,
що регулюють державні боргові відносини.
Тому відносини у сфері державного боргу
існують винятково у вигляді правовідносин,
зміст яких становлять права і обов’язки їх-
ніх суб’єктів.
Суть таких правовідносин розкривається

через три основні ознаки, які притаманні їм:
1. Відносини з приводу державного боргу
мають публічний характер. Це пояснюєть-
ся тим, що, по-перше, ідеться про задово-
лення публічних потреб, що чітко перед-
бачені законодавством; по-друге, обслу-
говування і погашення державного боргу
є публічним обов’язком і задовольняється
за рахунок публічних фондів коштів.

2. Держава є обов’язковим суб’єктом право-
відносин. У цих відносинах держава висту-
пає в особі: Кабінету Міністрів України, Мі-
ністерства фінансів України, Державного
казначейства, Національного банку Украї-
ни. Держава може виступати в ролі креди-
тора, позичальника або гаранта.

3. Виникнення, зміна або припинення таких
правовідносин пов’язані з фінансово-
правовими актами. Жодне боргове зо-
бов’язання не виникне, якщо це не буде
визначено в нормативно-правовому акті
компетентного органу.
Важливо звернути увагу на те, що пра-

вовідносини у сфері державного боргу не
зводяться виключно до кредитних або до
розрахункових. Вони становлять специфіч-
ний вид управлінської діяльності держави в
особі її уповноважених органів з приводу
формування боргу, визначення його струк-
тури, управління боргом, боргових опера-
цій тощо.
Щодо нормативно-правового забезпе-

чення відносин у сфері державного боргу,
то загалом можна сказати, що їх регулюють
норми конституційного, фінансового, адмі-
ністративного права тощо. Правові основи
державного боргу містяться в Конституції
України. Аналіз ст. 92 дає змогу зробити ви-
сновок, що держава визнає борг об’єктивно
необхідним чинником розвитку й функціо-
нування фінансово-економічної, бюджетної,
грошово-кредитної системи держави.
Загальне правове регулювання держав-

ного боргу потрібно здійснювати конститу-
ційними законами. Сьогодні це Закон Украї-
ни “Про правонаступництво”; Бюджетний
кодекс України; Закон України “Про держа-
вні гарантії відновлення заощаджень гро-
мадян України”; Закон України “Про цінні
папери і фондовий ринок”; щорічні закони
про державний бюджет; міждержавні дого-
вори та угоди про одержання міжнародних
кредитів тощо.
Очевидно, що навіть із назв перелічених

законодавчих актів ми розуміємо, що роз-
криття й чіткої регламентації усіх відносин
у сфері державного боргу не передбачено
на законодавчому рівні. Нормативно-пра-
вове регулювання державного боргу роз-
вивається ситуативно та несистемно, оскіль-
ки базові категорії й механізми управління
державним боргом законодавчо не визначе-
ні. У майбутньому ці питання повинні бути
вирішені в Законі України “Про державний
борг України”, що закріпить основи правово-
го регулювання внутрішнього й зовнішньо-
го державного боргу.
Такий нормативно-правовий акт має

сконцентрувати та зосередити в собі осно-
вні принципи, мету й прерогативи держав-
ної політики в цій сфері, визначити порядок
утворення державного боргу, його класи-
фікацію, порядок обслуговування та пога-
шення, порядок формування й ведення ре-
єстру боргових зобов’язань тощо.
Щодо ситуації, яка склалася в Україні за

останній рік, то загалом можна констатува-
ти факт драматичності стану державного
боргу. Спочатку державний борг був нас-
лідком бюджетного дефіциту, а згодом па-
ралельно перетворився на самостійний
чинник, що впливає на розвиток кризових
явищ у сфері державних фінансів України.
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Розмір державного боргу постійно зрос-
тає. На 28.02.2015 р. державний та гаран-
тований державою борг становить більше
ніж 1,5 трлн грн (близько 58 млрд дол.)
[6]. Протягом січня – лютого 2015 р. сума
державного та гарантованого державою
боргу України збільшилася в гривневому
еквіваленті приблизно на 500 млрд грн,
при цьому в доларовому еквіваленті борг
зменшився. Основною причиною таких змін
є девальвація національної валюти.
Більше того, борг України вже сягнув

94% ВВП, що перевищує критичну позначку
у 60%, а МВФ в оновленій програмі “EFF”
прогнозує збільшення валового державного
боргу України до кінця 2015 р. взагалі до
120% ВВП у зв'язку з новими кредитами від
МВФ, девальвацією національної валюти й
необхідністю уряду додатково підтримати
“Нафтогаз України” та банки.
В експертів немає сумніву, що якби в

нас не було підтримки міжнародних органі-
зацій, то Україна вже була б банкрутом.
Але співпраця з МВФ триває і поки урядовці
так чи інакше дотримуються своїх зо-
бов’язань перед МВФ, країна буде справля-
тись зі своїми боргами.
Висновки. Отже, державний борг прямо

чи опосередковано впливає майже на всі
процеси соціально-економічного життя дер-
жави: економічне зростання та розподіл до-
ходів; бюджетний дефіцит і розмір грошової
маси в обігу (що тісно пов’язано з темпами
інфляції); динаміку сукупного попиту та
пропозиції; рівень споживання й нагрома-
дження; кредитний рейтинг країни тощо.
Держава в процесі проведення реформ не

повинна категорично відмовлятися від запо-
зичення коштів, однак при цьому варто
пам’ятати, що, як і будь-який економічний
інструмент, позика може як позитивно, так і
негативно впливати на національну економі-
ку. З одного боку, залучення додаткових ре-
сурсів збільшує фінансовий потенціал країни,
а з іншого – поруч з надмірними державними
витратами, незбалансованістю бюджету, не-
ефективною податковою системою, помилка-
ми у валютній політиці зростання боргу може
спровокувати фінансові кризи, обмежити ін-
вестиційну активність у країні.
Лише застосування ефективної стратегії

управління державним боргом в Україні
сприятиме раціональному використанню
запозичень і створить необхідні умови для
оптимізації боргового навантаження на бю-
джет. Проаналізувавши сучасний стан забо-

ргованості, можна зазначити, що, на жаль, в
Україні не створено надійних джерел пога-
шення створюваного боргу. Це означає, що
в нашій країні необхідно негайно підвищити
рівень боргової безпеки шляхом удоскона-
лення механізму управління державним бор-
гом України. Серед перспективних напрямів,
насамперед, створення відповідного органу
з управління державним боргом, удоскона-
лення нормативно-правової бази.
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Безклубая Е. А Правовое регулирование государственного долга Украины
Статья посвящена исследованию правового регулирования государственного долга в Ук-

раине, в частности сущности, причинам образования и увеличения государственного долга,
проблемам законодательной регламентации соответствующих отношений и анализу современ-
ного состояния государственного долга в Украине.
Ключевые слова: государственный долг, долговые обязательства, государственный кре-

дит, внешний долг, внутренний долг, правоотношения в сфере государственного долга, зако-
нодательство в сфере государственного долга.
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Bezkluba О. Legal Regulation of Public Debt of Ukraine
The primary task of state economic policy from the point of stability of its financial system is

management and maintenance of the national debt. The main root cause of the occurrence and
increase of national debt is chronic deficit of Ukraine’s budget.

That is why the article investigates the legal regulation of public debt in Ukraine, in particular,
the nature of the public debt, the causes of formation and increasing of public debt in Ukraine,
problems of legal regulation of public debt relations.

The article analyzes the dynamics of national debt of Ukraine according to the global tendencies.
Besides, in the article there is an information about the classification of public debt on external
debt and domestic debt.

The article also describes the influence of public debt on economic development of country and
analyzes the current situation in our country. In the end of the article are offered measures on the
improvement of mechanism of management by a national debt in the conditions of unstable econ-
omy of Ukraine.

Key words: public debt, debt, government loans, external debt, domestic debt relationship in
public debt, legislation on public debt.
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ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА:
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

У статті проаналізовано проблемні питання понятійно-категоріального апарату фінансового
права. Визначено такі категорії та поняття фінансового права, як фінансова система, публічна
фінансова діяльність, публічні фінанси. Особливу увагу приділено переосмисленню сутності та
призначення публічного фінансового контролю, публічного фінансового примусу, фінансово-
правової відповідальності. Запропоновано внести зміни до відповідного законодавства.
Ключові слова: фінансова система, публічна фінансова діяльність, публічні фінанси, публі-

чний фінансовий контроль, публічний фінансовий примус, фінансово-правова відповідальність.

На сучасному етапі розвитку Української
держави важливим напрямом реформування
її правової системи є переосмислення докт-
ринальних підходів до багатьох її проблем. 1

Нові соціально-економічні та політичні ре-
алії вимагають, насамперед, сучасних підхо-
дів до формування й функціонування поня-
тійно-категоріального апарату будь-якої га-
лузі права. Не є винятком і фінансове право
та її складова – понятійно-категоріальний
апарат, що потребує перегляду, а, отже, й
удосконалення. Розв’язання цього надзви-
чайно складного завдання є важливим для
вітчизняної науки фінансового права, оскіль-
ки дасть змогу не лише вдосконалити зміст
уже усталених фінансово-правових категорій
і понять, а й визначити ті з них, які нещодав-
но увійшли до наукового обігу.
Питання фінансово-правової теорії зав-

жди були в центрі уваги багатьох предста-
вників науки фінансового права. Різним
аспектам цієї проблематики приділяли ува-
гу Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко,
Т. А. Латковська, А. О. Монаєнко, А. А. Не-
чай та інші вчені, праці яких і слугували
підґрунтям для написання статті.
Однак, незважаючи на наявні наукові

напрацювання, визначення базових фінан-
сово-правових категорій залишається акту-
альним з огляду на науковий інтерес та
постійну увагу до цього питання.
Метою статті є дослідити проблемні пи-

тання щодо визначення понятійно-катего-
ріального апарату фінансового права та
запропонувати шляхи їх вирішення.
Основоположною категорією фінансово-

го права, безумовно, є фінансова система,
до складу якої, як правило, включають такі
ланки: бюджетну систему; кредитну систе-
му; обов’язкове державне страхування;
фінанси підприємств [1, с. 10]. Вважаємо,
що зазначене не повною мірою відображає
сучасний стан фінансової системи України.
Якщо детально проаналізувати бюджетну
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систему й обов’язкове державне страху-
вання як окремі елементи фінансової сис-
теми, то за змістом вони є публічними фон-
дами коштів. Хоч призначення в них дещо
різне, але їх кошти забезпечують фінансу-
вання функцій держави та органів місцево-
го самоврядування загалом (бюджети всіх
рівнів) чи окремої з них – соціальної (фон-
ди державного соціального страхування).
Останні є публічними фінансами суспільно-
го (соціального) призначення, за рахунок
яких задовольняються суспільні (соціальні)
інтереси, визнані державою, органами міс-
цевого самоврядування [6, с. 56]. Отже, і бю-
джети, і фонди державного соціального стра-
хування забезпечують задоволення публічних
фінансових інтересів держави, органів місце-
вого самоврядування. Водночас залежно від
джерел формування вони є відповідно бюдже-
тними та позабюджетними фондами коштів.
Іншою – не менш важливою – складовою

функціонування фінансової системи був і
залишається кредит (а в сучасному розумін-
ні – запозичення). Однак за своєю сутністю
кошти, які формуються в результаті здійсне-
них державою, органами місцевого само-
врядування запозичень, входять до відпові-
дного бюджету й не утворюють окремий пу-
блічний фонд. А тому вважаємо, що запози-
чення є не складовим елементом фінансової
системи, а одним із методів формування
надходжень до відповідного бюджету.
Потребує перегляду й підхід, за якого до

фінансової системи включають фінанси підпри-
ємств. Безперечно, кошти, які надходять у ре-
зультаті сплати як юридичними, так і фізични-
ми особами, податків, зборів, інших обо-
в’язкових платежів, є джерелом формування
публічних фондів. Тобто механізм їх сплати –
це спосіб формування коштів відповідного бю-
джетного чи позабюджетного фонду коштів.
З огляду на викладене, вважаємо, що

структурно фінансова система об’єднує різ-
ні види публічних фондів коштів. До остан-
ніх слід віднести бюджетні та позабюджетні
фонди коштів.
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У зв’язку із зазначеним переосмисленню
підлягає й зміст такої базової фінансово-
правової категорії, як публічна фінансова
діяльність. Така діяльність охоплює фінан-
сову діяльність держави та органів місцево-
го самоврядування, а її змістом є форму-
вання, розподіл і використання коштів пуб-
лічних фондів, а також контроль за цими
процесами з метою виконання державою та
органами місцевого самоврядування публі-
чних завдань і функцій. За такого підходу
цілком доречно змістом публічної фінансо-
вої діяльності вважати такі напрями:
– формування коштів публічних фондів –
публічних доходів;

– розподіл і використання коштів публіч-
них фондів – публічних видатків;

– фінансовий контроль за формуванням
публічних доходів і їх розподілом, а та-
кож за використанням публічних видат-
ків – публічний фінансовий контроль.
У кожному із зазначених напрямів мож-

на виділити проблеми, які потребують нау-
кового вивчення та аналізу. До тих, про які
вже йшлося (склад фінансової системи
України, зміст публічної фінансової діяльно-
сті), слід додати проблеми щодо визначен-
ня системи публічних фінансів.
Демонструючи свій підхід до вирішення

цієї проблеми, а загалом – щодо логічного
структурування базових фінансово-пра-
вових категорій та елементів фінансової
системи, пропонуємо визначити категорію
“публічні фінанси” (public finance) як суку-
пність державних і місцевих (муніципаль-
них) фінансів, які формують державні, міс-
цеві (муніципальні) та інші публічні фонди,
кошти яких спрямовуються на задоволення
публічних фінансових інтересів держави,
органів місцевого самоврядування.
Окремим напрямом зазначеної пробле-

матики є переосмислення сутності та при-
значення таких фінансово-правових інсти-
тутів, як публічний фінансовий контроль,
публічний фінансовий примус і фінансово-
правова відповідальність.
Якщо говорити про публічний фінансовий

контроль, то саме його досконалий механізм
сприяє стабільності фінансової системи
України. Особлива природа фінансового кон-
тролю полягає також у його спрямуванні на
запобігання, виявлення й припинення право-
порушень у сфері публічних фінансів, насам-
перед, з метою захисту публічних фінансових
інтересів. Враховуючи це, публічний фінан-
совий контроль, на нашу думку, слід визна-
чити як діяльність уповноважених суб’єктів,
спрямовану на контроль за забезпеченням
законності, фінансової дисципліни у сфері
публічних фінансів, насамперед, з метою за-
хисту публічних фінансових інтересів.
З урахуванням зазначеного вважаємо,

що змістом публічного фінансового контро-
лю є такі напрями:
– перевірка виконання державними орга-
нами та органами місцевого самовряду-
вання функцій у сфері публічної фінан-
сової діяльності;

– перевірка виконання юридичними і фі-
зичними особами фінансових обов’язків
перед державою та органами місцевого
самоврядування;

– перевірка правильності використання
коштів публічних фондів;

– перевірка дотримання правил здійснення
фінансових операцій, розрахунків, збері-
гання коштів підприємствами, установами,
організаціями [3, с. 208].
Отже, з урахуванням викладеного, пуб-

лічний фінансовий контроль виконує особ-
ливу функцію, яка полягає в забезпеченні
повноти й своєчасності надходжень коштів
до публічних фондів, їх цільового та ефек-
тивного використання [4, с. 34]. З іншого
боку, його механізм значною мірою сприяє
збереженню державного й комунального
майна та коштів, дотриманню законності,
доцільності та ефективності під час здійс-
нення публічної фінансової діяльності, а в
разі виявлення відхилень – своєчасному
застосуванню відповідних заходів впливу.
Таким чином, сучасне розуміння сутності

публічного фінансового контролю полягає у
визначенні його як ефективного засобу запо-
бігання вчиненню правопорушень у сфері
публічних фінансів, а також їх виявлення і
припинення.
Серед проблем, які потребують якнай-

швидшого вирішення, слід назвати розроб-
ку єдиної концепції публічного фінансового
контролю як системи загальноприйнятих
поглядів на його завдання, методи, форми
й механізм. Вкрай необхідно, щоб уся сис-
тема публічного фінансового контролю в
державі будувалася на єдиних принципах.
Також існує об’єктивна необхідність у роз-
робці механізму, який би забезпечував
ефективне планування проведення контро-
льних заходів контрольними органами. Крім
того, слід реформувати систему органів пу-
блічного фінансового контролю, яка на сьо-
годні є досить громіздкою та не повною мі-
рою виконує завдання щодо запобігання
порушенням фінансового законодавства.
У фінансово-правовій науці недостатньо

уваги приділено визначенню ролі заходів
примусу, які є регулятором поведінки су-
б’єктів фінансового права.
Аналіз наукової літератури засвідчує, що

окрема термінологія в цій сфері не повною
мірою відображає публічний характер фі-
нансових правовідносин та спрямування
поведінки їх суб’єктів на забезпечення пуб-
лічного фінансового інтересу. Якщо говори-
ти про застосування для його реалізації
різних заходів, у тому числі й примусових,
то останні, безумовно, є публічними, оскі-
льки застосовуються органами з публічни-
ми повноваженнями. З огляду на зазначе-
не, вважаємо за доцільне вживати як зага-
льне та окреме поняття відповідно “пуб-
лічний примус” та “публічний примус у фі-
нансовому праві”. При цьому пропонуємо
публічний примус у фінансовому праві ви-
значити як систему публічно-примусових
заходів у формі обмежень особистого, орга-
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нізаційного або майнового характеру, що
застосовуються спеціально уповноваженими
органами до суб’єктів фінансового права, які
вчинили правопорушення, з метою охорони
фінансових правовідносин, покарання пра-
вопорушників, запобігання правопорушен-
ням та дотримання належної поведінки у
сфері публічної фінансової діяльності. На
нашу думку, заходи публічного примусу, які
застосовують до суб’єктів фінансового пра-
ва, доцільно за критерієм “підстава застосу-
вання” поділити на такі групи: заходи, за-
стосування яких не пов’язане з протиправ-
ними діяннями суб’єктів фінансового права
(превентивні заходи); заходи, пов’язані з
протиправними діяннями таких суб’єктів
(заходи припинення, забезпечувальні захо-
ди, заходи юридичної відповідальності); за-
ходи процесуального примусу [2].
На сучасному етапі розвитку фінансово-

правової науки також вимагають ретельно-
го наукового аналізу питання фінансово-
правової відповідальності як дієвого спосо-
бу регулювання поведінки суб’єктів фінан-
сового права. Ефективний та досконалий
механізм фінансово-правової відповідаль-
ності дає змогу державі, іншим публічним
утворенням в особі уповноважених ними
органів не тільки встановлювати правила
поведінки у сфері публічної фінансової дія-
льності, а й зі свого боку вимагати від
суб’єктів фінансового права належної реа-
лізації встановлених правових приписів, а у
випадку їх невиконання або ухилення від
належного виконання – застосовувати від-
повідні фінансово-правові санкції. Це необ-
хідно для того, щоб не допустити, або ж
зменшити чи припинити нанесення матері-
альної шкоди в результаті недотримання
встановленого порядку здійснення публіч-
ної фінансової діяльності [4, с. 147–148].
Отже, сутністю механізму фінансово-пра-
вової відповідальності, на нашу думку, є
реакція держави (інших публічних утво-
рень) в особі уповноважених нею (ними)
органів на порушення суб’єктами фінансо-
вого права фінансового законодавства
шляхом застосування відповідних фінансо-
во-правових санкцій з метою підтримання
встановленого порядку у сфері публічної
фінансової діяльності.
Однак ефективність реалізації фінансово-

правової відповідальності зумовлена, насам-
перед, змістом тих фінансово-правових норм,
якими визначається порядок її застосування,
адже характерною ознакою будь-якого виду
відповідальності є наявність спеціального
процесуального порядку її застосування, що
визначається галузевим законодавством [5,
с. 161]. Зважаючи на його недосконалість,
вбачаємо за доцільне запропонувати окремі
шляхи вирішення цієї проблеми.
На нашу думку, з метою вдосконалення

механізму фінансово-правової відповідаль-
ності доцільно внести зміни до відповідного
законодавства, а саме:

– у ст. 117 БК України визначити поняття
“фінансово-правова санкція за пору-
шення бюджетного законодавства”;

– глави 11 та 12 ПК України об’єднати, на-
звавши “Фінансово-правова відповідаль-
ність за порушення податкового законо-
давства”; у цій главі вживати поняття
“фінансово-правовий штраф” та “фінан-
сово-правова пеня”, а також передбачити
норми про застосування за результатами
перевірок залежно від характеру вчинено-
го правопорушення та вини суб’єкта фі-
нансово-правового штрафу – у диферен-
ційованому розмірі, а фінансово-правової
пені – у фіксованому розмірі.
Висновки. Таким чином, на сучасному

етапі розвитку науки фінансового права пи-
тання її понятійно-категоріального апарату
потребують ретельного наукового аналізу.
Розв’язання цього завдання дасть змогу не
лише вдосконалити зміст уже усталених
фінансово-правових категорій і понять, а й
визначити ті з них, які нещодавно увійшли
до наукового обігу.
Маємо надію, що сформульовані в статті

положення, пропозиції й рекомендації слу-
гуватимуть подальшому структуруванню
базових фінансово-правових категорій на
сучасному етапі розвитку фінансового пра-
ва, а окреслені та інші проблеми – окреми-
ми напрямами майбутніх наукових дослі-
джень у цій сфері.
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Дмитренко Э. С. Понятийно-категориальный аппарат финансового права: пробле-
мы определения
В статье проанализированы проблемные вопросы понятийно-категориального аппарата

финансового права. Определены такие категории и понятия финансового права, как финансо-
вая система, публичная финансовая деятельность, публичные финансы. Особое внимание
уделено переосмыслению сущности и назначения публичного финансового контроля, публич-
ного финансового принуждения, финансово-правовой ответственности. Предложено внести
изменения в соответствующее законодательство.
Ключевые слова: финансовая система, публичная финансовая деятельность, публичные

финансы, публичный финансовый контроль, публичное финансовое принуждение, финансово-
правовая ответственность.

Dmitrenko E. Concept-Category Vehicle of Financial Right: Problems of Determination
The problem questions of concept-category vehicle of financial right are analysed in the article.

Such category of financial right is investigational, as a financial system and drawn conclusion, that
she unites the different types of public funds of money structurally.

Certainly, that maintenance of public financial activity is forming, distribution and use of money
of public funds, and also control after these processes with the aim of implementation the state
and organs of local self-government of public tasks and functions.

It offers to define a category “public finances” (public finance) – as totality of public and local
(municipal) finances, that form state, local (municipal) and other public funds, money of that head
for satisfaction of public financial interests of the state, organs of local self-government.

The special nature of financial control, that consists in his aspiration on warning, exposure and
stopping of offences in the field of public finances, is found out, first of all, with the aim of defence
of public financial interests.

The special attention is spared to rethinking of essence and setting of events of compulsion,
that are the regulator of behavior of financial legal subjects and it offers to use as a common and
separate concept accordingly “public compulsion” and “public compulsion in a financial right”.

The mechanism of financially-legal responsibility is analysed and it is marked that his efficiency
is stipulated by maintenance of financially-legal norms that is determine the order of her applica-
tion. Having regard to his imperfection, it offers to bring in corresponding changes to the legislation
of Ukraine.

Drawn conclusion, that on the modern stage of development of science of financial right for the
question of her a concept-category vehicle is needed careful scientific analysis and that the deci-
sion of this task will allow not only to perfect maintenance of already withstand financially-legal
categories and concepts but also define that of them, that entered scientific turnover recently.

Key words: concept-category vehicle, financial system, public financial activity, public finances,
public financial control, public financial compulsion, financially-legal responsibility.
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ДИНАМІКА ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

У статті досліджено функціональну природу податкового спору як динамічної структури.
Податковий спір розглянуто з позицій теорії правового спору як специфічні охоронні правовід-
носини та окрему форму юридичного конфлікту. Особливу увагу приділено встановленню мо-
менту виникнення податкового спору та його стадій. Визначено та проаналізовано основні фу-
нкції податкових спорів, а також деякі з причин їх виникнення.
Ключові слова: податковий спір, юридичний конфлікт, функції податкового спору, подат-

кові правовідносини, податкове законодавство.

На сьогодні розвиток загальної та галу-
зевих теорій правового спору виражається
переважно в розширенні та поглибленні
понятійних схем опису цього явища, у пе-
реході від одних понять до інших, що фік-
сують більш глибоку сутність правового
спору, раніше не досліджені його аспекти.
Для цілковитого з’ясування правової при-
роди податкового спору необхідно досліди-
ти це явище в динаміці. Оскільки податко-
вий спір є соціальним явищем, його можна
розглядати як процес, який відбувається в
часі. Не менш важливим для формулювання
повноцінної понятійно-категоріальної схеми
аналізу податкового спору як динамічної
структури є визначення його функцій. 1

У незалежній Україні окремі види правового
спору досліджували в галузевих правових нау-
ках О. В. Бринцев, М. В. Жушман, А. Ю. Осад-
чий, В. А. Сьоміна, Л. В. Лейба, В. В. Лазор. У
фінансовому праві на деякі аспекти податко-
вих конфліктів звертали увагу О. М. Федорчук,
Я. В. Греца.
Динаміку та функціональну природу пра-

вових спорів і юридичних конфліктів так чи
інакше в своїх працях розглядали В. Н. Куд-
рявцев, В. П. Казимірчук, І. М. Зайцев, Р. Лу-
кіч, В. М. Сирих, О. Б. Зеленцов. Концеп-
туально-методологічною основою для їх нау-
кових пошуків ставали праці із соціології,
політології, психології конфліктологічної те-
матики (К. Маркс, Л. Козер, Р. Дарендорф,
Н. С. Данакін, Л. Я. Дятченко, О. В. Дмитрієв,
А. Я. Анцупов).
Мета статті полягає у дослідженні ди-

наміки податкового спору як процесу (його
виникнення, розвитку та припинення) і йо-
го функціональної природи (функцій).
Поняття “динаміка” активно застосову-

ють при дослідженні юридичних конфліктів
[8, с. 437–441]. Аналіз динаміки дає змогу
інтерпретувати податковий спір з погляду
його стадій, причин виникнення та проце-
дур розв’язання. У динаміці юридичних
конфліктів виокремлюють три стадії:
1) конфліктна ситуація; 2) конфліктна вза-
ємодія; 3) завершення конфлікту [9, с. 16].
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Дещо інший підхід запропонували В. Н. Куд-
рявцев і В. П. Казимірчук. Вони виокремлюють
такі чотири стадії юридичного конфлікту:
1) виникнення мотиву юридичного харак-
теру в однієї чи обох сторін конфлікту;

2) виникнення правовідносин між сторона-
ми, що перебувають у конфлікті;

3) розвиток (зміна, припинення) правовід-
носин у зв’язку з розглядом справи
юрисдикційною інстанцією;

4) видання правозастосовного акта, який
завершує конфлікт [6, с. 218].
Останній підхід можна розглядати як

орієнтир при розробленні динамічної струк-
тури податкового спору.
Як і для будь-яких правовідносин, для

виникнення податкового спору необхідним
є певний юридичний факт. Як такий факт
необхідно розглядати факт звернення зі
скаргою до контролюючого органу або з
позовом (заявою) до адміністративного су-
ду. Привід для такого звернення полягає в
дійсному або навіть уявному порушенні
суб’єктивних прав або невиконанні юриди-
чних обов’язків. Такого порушення може й
не існувати в дійсності, однак це не озна-
чає, що не існує податкового спору. Ініціа-
тор податкового спору, як правило, має у
своєму розпорядженні певні докази в об-
ґрунтування своїх вимог. Цих доказів може
бути недостатньо для обґрунтування заяв-
лених вимог, і суд приймає відповідне рі-
шення щодо відмови в задоволенні заявле-
них вимог.
Відповідно, необхідно розмежовувати

наявність реального порушення права або
обов’язку й наявність податкового спору.
Наявність порушення суб’єктивного права
встановлюється в процесі розв’язання по-
даткового спору.
Податковий спір ще не виникає в момент

порушення права чи обов’язку. Не виникає
він і в момент усвідомлення такого пору-
шення. Так, не можна погодитися з думкою
І. М. Зайцева, що стадія виникнення пра-
вового спору характеризується тим, що
суб’єкт правовідносин дізнається про такі
дійсні або уявні дії (або бездіяльність) ін-
шого суб’єкта, які обмежують його права
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або вносять невизначеність у його правове
становище. Відповідно, зміст цієї стадії,
продовжує І. М. Зайцев, становлять розу-
мові процеси отримання інформації про по-
ведінку іншої сторони, її правова оцінка та
зародження бажання захистити порушені
або оспорюванні права [2, с. 52–54].
Явища суб’єктивного сприйняття особою

факту порушення її прав не можуть бути
чітко встановлені та потребують своєї
об’єктивації у вигляді певних дій, спрямо-
ваних на відновлення раніше існуючого
становища. До того ж, питання психічного
усвідомлення явищ об’єктивного світу є
предметом психологічної науки, а не науки
фінансового права, яка не має відповідних
наукових методик (інструментарію) для до-
слідження зазначених питань.
Приводом для податкового спору є пре-

зумпція порушення прав або невиконання
обов’язків. Таке порушення має бути допу-
стимим, але реальна його наявність або
відсутність встановлюються вже в резуль-
таті дослідження відповідного кола обста-
вин, оцінки належних доказів та винесення
рішення уповноваженим органом.
Відповідним юрисдикційним органом мо-

же бути встановлено відсутність такого по-
рушення прав або невиконання обов’язків,
іншими словами, встановлено відсутність
підстав для оспорювання. У такому випадку
приймається рішення про відмову в задово-
ленні заявлених вимог.
Моментом виникнення податкового спо-

ру слід вважати звернення однієї зі сторін
до відповідних правових процедур розв’я-
зання спорів. У публічних галузях права
спори вирішують шляхом адміністративного
і/або судового оскарження. У приватному
праві можливими є, крім судового оскар-
ження, переговори, медіація, претензійний
порядок, третейське судочинство.
Податковий спір виникає саме в момент

належного звернення до відповідного, спе-
ціально передбаченого законом адміністра-
тивного або судового порядку захисту прав
та законних інтересів суб’єктів податкових
правовідносин (механізму розв’язання по-
даткових спорів). Безумовно, відповідно до
ч. 5 ст. 55 Конституції України [5], кожен
має право будь-якими не забороненими
законом засобами захищати свої права і
свободи від порушень і протиправних пося-
гань. Ініціювання правового спору (оскар-
ження) є лише одним із можливих шляхів
такого захисту.
Приймаючи до розгляду скаргу або від-

повідний позов, уповноважений юрисдик-
ційний орган констатує факт наявності по-
даткового спору між податковим органом
та, наприклад, платником податків, оскіль-
ки спір виник ще раніше – вже в момент
офіційного звернення за захистом. Тут не-
обхідно зробити певні застереження: офі-
ційне звернення за захистом до юрисдик-
ційного органу має бути належним, тобто
відповідати встановленим для такого звер-
нення вимогам (щодо форми, строків, зміс-

ту тощо). Відповідність звернень (заяв,
скарг, позовів) цим вимогам перевіряє від-
повідний юрисдикційний орган. У випадку,
коли таких вимог дотримано, юрисдикцій-
ний орган відкриває відповідне проваджен-
ня та розглядає правовий спір по суті.
Коли таке звернення відбулося з пору-

шенням установленої форми, юрисдикцій-
ний орган залишає його без руху. Так, від-
повідно до ст. 108 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України [4], суддя, вста-
новивши, що позовну заяву подано без до-
держання вимог, визначених ст. 106 цього
Кодексу, постановляє ухвалу про залишен-
ня позовної заяви без руху, в якій вказу-
ються недоліки позовної заяви, спосіб їх
усунення та встановлюється строк, достат-
ній для усунення недоліків. Якщо позивач
усунув недоліки позовної заяви у строк,
встановлений судом, вона вважається по-
даною в день первинного її подання до ад-
міністративного суду. Вважаємо, що за
умови усунення недоліків, допущених у
формі звернення, правовий спір можна
вважати таким, що існує з моменту первин-
ного звернення.
Коли не було дотримано інших вимог

(стосовно підвідомчості, строків тощо) або
зазначені недоліки не було виправлено,
заява, скарга або позов повертаються осо-
бі, відповідно до встановленого законодав-
ством порядку. Думається, що за таких
умов правовий спір не виникає. Про право-
вий спір можна говорити тільки після нале-
жного звернення за захистом особи, яка
має право на такий захист. Так, порушення
правил підвідомчості або підсудності озна-
чає неналежне звернення за захистом.
Сплив встановленого законом строку для
звернення за захистом автоматично при-
зводить до втрати цією особою права на
таке звернення за захистом.
У межах охоронних податкових право-

відносин, яким є за своєю суттю податко-
вий спір, реалізується право суб’єкта на
захист, що може виражатися в можливості
вимагати, зокрема, вчинити певні дії, ска-
сувати (визнати нечинним) прийняте рі-
шення тощо. До речі, податкове законодав-
ство не містить переліку таких способів за-
хисту, які містить, наприклад Цивільний
кодекс України (ст. 16) або Господарський
кодекс України (ст. 20).
Слід зазначити, що податковий спір є

охоронними правовідносинами, що трива-
ють. Ці правовідносини виникають, потім
тривають на стадіях розгляду та вирішення
і припиняються моментом повного вико-
нання прийнятого рішення. Тільки тоді мо-
жна говорити про розв’язання спору. Навіть
коли рішення юрисдикційного органу на-
брало чинності і в спірних правовідносинах
було встановлено повну юридичну визна-
ченість, не можна, ігноруючи фактичну
сторону, фактично не виправлені порушен-
ня, говорити про розв’язання спору доти,
поки прийняте рішення не буде виконаним.
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Отже, з погляду своєї динаміки, подат-
ковий спір проходить три стадії:
1) виникнення податкового спору;
2) вирішення податкового спору уповнова-
женим державним органом або судом;

3) розв’язання податкового спору (шляхом
фактичного виконання прийнятого на
попередній стадії рішення).
Зазначені три стадії є основними. На

стадії вирішення податкового спору є мож-
ливим ускладнення динамічної структури у
зв’язку з повторним адміністративним оска-
рженням до вищестоящого контролюючого
органу (інститут повторної скарги) або у
зв’язку з апеляційним оскарженням судово-
го рішення.
Метою застосування правових засобів

захисту прав та законних інтересів має бу-
ти лише розв’язання податкового спору.
Механізм розв’язання податкових спорів не
повинен утворювати нових юридичних
конфліктів. Наприклад, завдавати шкоди у
зв’язку з прийняттям юрисдикційним орга-
ном неправомірного рішення.
Апеляційне та касаційне оскарження є

підставою виникнення нового юридичного
конфлікту. Пред’явлення нових вимог до
відповідача на цих стадіях заборонене, і,
власне, той саме спір розглядається між тими
самими суб’єктами (суб’єктами матеріальних
охоронних правовідносин), але іншим юрис-
дикційним органом. Суперечності виникають
уже в межах процедурних (процесуальних)
охоронних правовідносинах, у зв’язку з не-
згодою з рішенням попереднього юрисдик-
ційного органу. По суті, апеляційне та каса-
ційне провадження, навіть у кримінальному
процесі, є спірним. Вищі інстанції розгляда-
ють питання законності рішення попередньої
інстанції. Але цей спір розглядається не шля-
хом притягнення цієї інстанції як сторони у
справі, а шляхом повторної правової оцінки
обставин того самого, “первісного” податко-
вого спору та відповідності закону, прийнято-
го щодо цього спору, рішення.
Будь-яке порушення права або невико-

нання обов’язків має свою причину або де-
кілька причин. Як правило, причинами по-
даткових спорів є рішення податкових ор-
ганів або їх незаконні дії (бездіяльність):
необґрунтована відмова у відшкодуванні
ПДВ; рішення податкових органів, прийня-
те за результатами податкової перевірки,
про накладання штрафних (фінансових)
санкцій; рішення податкових органів про
визначення суми податкового зобов’язання
або податкового боргу; ухилення податко-
вих органів від відповідей на листи та за-
яви платників податків тощо.
На жаль, чинному в Україні податковому

законодавству притаманні нестабільність,
складність та непоодинока внутрішня супе-
речливість. Це, у свою чергу, не тільки
сприяє виникненню, але іноді стає голо-
вною причиною податкових спорів.
У зв’язку із цим однією з важливих гара-

нтій для платників податків від необґрунто-
ваного позбавлення їх власності є чітке

встановлення законом елементів юридич-
ного складу податку (суб’єкт податку,
об’єкт податку, масштаб податку, податко-
вий період, одиниця оподаткування, ставка
податку, порядок обчислення податку, зві-
тний період, термін, спосіб та порядок
сплати податку), правових засад проведен-
ня податкового контролю, підстав юридич-
ної відповідальності за порушення податко-
вого законодавства. Йєринг говорив про те,
що законодавець повинен мислити, як фі-
лософ, а говорити, як селянин. Але,
“скільки б ми не прагнули точності мови
права, – цього головного інструменту, яким
користується юрист – ніколи неможливо
добитися абсолютної точності. Тому, як і
раніше, велика роль належить тлумаченню
права як засобу, за допомогою якого вста-
новлюється точне значення окремих висло-
вів, що використовуються юристом при
створенні правової норми” [7, с. 280–281].
Таким чином, причини юридичного кон-

флікту, що має форму податкового спору,
слід шукати, насамперед, у сфері правоза-
стосування. Саме “дефект”, дійсний або
уявний, припущений у правозастосуванні
контролюючим органом, є причиною біль-
шості скарг та позовів платників податків.
Причини податкового спору – певні обста-
вини, що породжують порушення прав та
законних інтересів або невиконання обо-
в’язків суб’єктами податкових спорів. До
таких обставин можна віднести зловживан-
ня правом, колізію, правозастосовну поми-
лку тощо.
Своєчасне виявлення суперечностей, що

виникають у правозастосовній діяльності, їх
аналіз мають сприяти вибору адекватних
правових засобів їх подолання та оптимізації
законодавства. У зв’язку із цим у досліджен-
нях, присвячених проблемам конфліктів, на-
голошено на позитивному значенні останніх,
що виявляється у функції стимулювання ада-
птації соціальної системи або її окремих еле-
ментів до змін. Конфлікти розглядаються як
“…рушійний механізм соціальних змін, проце-
сів розвитку, модернізації й розпаду утво-
рень, що себе вичерпали” [3, с. 67].
Податковий спір посідає належне місце в

ряду правових засобів завдяки тим функці-
ям, що йому належать. Системно-функціо-
нальний аналіз податкових спорів дає змо-
гу стверджувати, що вони відіграють важ-
ливу роль щодо суб’єктів податкових пра-
вовідносин. У цьому аспекті можна говори-
ти про функціональність податкових спорів.
Податковий спір є формою юридичного

конфлікту, а тому розгляд функцій подат-
кового спору логічно розпочати з дослі-
дження функцій юридичних конфліктів і
функцій соціальних конфліктів загалом. Із
цього приводу історично сформувалися три
основні підходи:
1) конфлікти – це негативне (деструктивне)
явище, яке підриває нормальне функці-
онування соціальної системи (Н. С. Да-
накін, Л. Я. Дятченко, О. В. Дмитрієв,
В. Н. Кудрявцев);
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2) конфлікти є необхідним компонентом
соціальних відносин і мають переважно
конструктивну функцію (К. Маркс,
Л. Козер, Р. Дарендорф). На думку
Р. Дарендорфа, “…для реального світу
необхідне перетинання різних поглядів,
конфліктів, змін. Саме конфлікт и зміни
надають людям свободу; без них свобо-
да неможлива” [1, с. 236];

3) конфлікт має амбівалентну структуру,
виконує як конструктивну, так і дестру-
ктивну функції (А. Я. Анцупов, В. М. Си-
рих, О. Б. Зеленцов).
Останній підхід видається найбільш прави-

льним, оскільки повною мірою дає змогу відо-
бразити всі аспекти соціального конфлікту.
Податковий спір є формою юридичного

конфлікту, причому формою конструктив-
ною. Ініціювання спору шляхом подання
скарги або позову, на відміну від правопо-
рушення, є прикладом правомірної поведі-
нки, тому правовий зв’язок, що утворюєть-
ся між двома сторонами спору, не може ма-
ти деструктивного характеру.
Податковий спір є цивілізованою, юриди-

чною формою конструктивного конфлікту у
сфері оподаткування. Ініціювання податково-
го спору, оспорювання є однією з найважли-
віших форм реалізації права суб’єктів подат-
кових правовідносин на захист своїх прав.
Як конструктивна форма юридичного

конфлікту податковий спір відзначається
відповідним набором функцій:
1) правозахисна – податковий спір є за-
конним засобом захисту прав та закон-
них інтересів суб’єктів податкових пра-
вовідносин;

2) контрольна – за допомогою податкового
спору платники податків спроможні кон-
тролювати законність дій та рішень по-
даткових органів; забезпечує можли-
вість виявлення й припинення свавілля
та зловживання правами з боку подат-
кових органів;

3) юридичного опосередкування конфлікту –
реально існуючий між податковими ор-
ганами та платником податків конфлікт
об’єктивується, набуває форми правово-
го спору, що забезпечує легальність
процесу його перебігу й завершення;

4) правостворююча – ініціювання податко-
вого спору породжує виникнення про-
цедурних або процесуальних правовід-
носин (залежно від обраного адміністра-
тивного або судового порядку оскар-
ження) щодо його вирішення, а отже, і
відповідних прав та обов’язків суб’єктів
цих правовідносин;

5) інформаційна – податкові спори є дже-
релом отримання інформації про наявні
дефекти чинного податкового законо-
давства (колізії, прогалини тощо) та іс-
нуючі труднощі його застосування.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладе-
не, податковий спір є матеріальними охо-
ронними правовідносинами, що тривають,
на підставі яких у подальшому виникають
усі процедурні (процесуальні – залежно від
обраного порядку оспорювання) правовід-
носини, пов’язані вже з розв’язанням тако-
го спору. Динаміка податкового спору яв-
ляє собою процес його виникнення, розви-
тку та припинення. З погляду своєї динамі-
ки, податковий спір проходить три стадії:
1) виникнення податкового спору; 2) вирі-
шення податкового спору уповноваженим
державним органом або судом; 3) розв’я-
зання податкового спору (шляхом фактич-
ного виконання прийнятого на попередній
стадії рішення). Податковий спір виникає
саме в момент належного звернення до
відповідного, спеціально передбаченого
законом механізму розв’язання таких спо-
рів (адміністративного або судового оскар-
ження). До функцій податкового спору на-
лежать: правозахисна, контрольна, функ-
ція юридичного опосередкування конфлік-
ту, правостворююча та інформаційна.
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Киценко В. С. Динамика и функции налоговых споров
В статье исследуется функциональная природа налогового спора как динамической струк-

туры. Налоговый спор рассматривается с позиций теории правового спора как специфическое
охранительное правоотношение и отдельная форма юридического конфликта. Особое внима-
ние уделяется установлению момента возникновения налогового спора и его стадиям. Опре-
делены и проанализированы основные функции налоговых споров, а также некоторые причи-
ны их возникновения.
Ключевые слова: налоговый спор, юридический конфликт, функции налогового спора,

налоговые правоотношения, налоговое законодательство.

Kitsenko V. Dynamics and Function of Tax Disputes
The author investigates the functional nature of a tax dispute a dynamic structure. The tax dis-

pute is considered from the viewpoint of a legal dispute as a specific protective legal relationship
and the form of legal conflict. The tax dispute is seen as a lasting protective material legal relation-
ship on the basis of which arise in the future all procedural legal relationship. This relationship is
already connected with the decision of the dispute. In terms of its dynamics tax dispute goes
through three stages: 1) the emergence of the tax dispute; 2) The decision of the tax dispute by
the authorized state body or court; 3) the resolution of a tax dispute (actual performance adopted
at the previous stage of the decision). Special attention is paid to establishing the date of a tax
dispute and its stages. Tax dispute arises at the moment of the corresponding reference to legal
mechanisms to address such disputes (administrative or judicial review). Identified and analyzed
the main features of tax disputes, as well as some of their causes. Reasons of legal conflict, which
has the form of a tax dispute, in author opinion, should be sought primarily in the sphere of appli-
cation of the law. This “defect”, real or realize admitted controlling public authority in the applica-
tion of law, is the cause of most of the complaints and claims of taxpayers. Reasons for a tax dis-
pute – defined circumstances which give rise to a violation of the rights and legitimate interests of
entities or dereliction of duty tax relations. Such circumstances author considers the abuse of
rights, legal conflicts, an error in the application of the law, and others. The functions of tax dis-
putes include: 1) protection rights function; 2) control function; 3) the legal function of mediating
the conflict; 4) the emergence of rights function; 5) information function.

Key words: tax dispute, legal conflict, function of tax disputes, tax relations, tax laws.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТАМИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню питань підвищення кваліфікації адвокатів як обов’язкової
умови розвитку адвокатської діяльності в Україні Подано пропозиції щодо вдосконалення зако-
нодавства України, яке регулює порядок підвищення кваліфікації адвокатів України.
Ключові слова: адвокат, захисник, адвокатура, інститут правової допомоги, підвищення

кваліфікації, підрахунок балів.

Останнім часом особливої актуальності
набувають теоретичні та практичні розроб-
ки щодо захисту прав та інтересів грома-
дян, оскільки в сучасних умовах важливи-
ми є всі питання, що формують правову
державу та громадянське суспільство. На
сьогодні, безумовно, пріоритетними за-
вданнями, які стоять перед державою, є
забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина, оскільки вирішення зазначених
питань виступає одним із головних крите-
ріїв оцінювання ефективності реформуван-
ня всіх сфер суспільного життя. У цьому
аспекті адвокатська діяльність відіграє ви-
рішальну роль у системі реалізації прав і
свобод людини та громадянина. У зв’язку із
цим актуальним видається дослідження По-
рядку підвищення кваліфікації адвокатів
України (далі – Порядок). Безперервний
розвиток теорії права, зміни законодавства і
практики його застосування, вдосконалення
форм і методів адвокатської діяльності зумо-
влюють необхідність для адвокатів постійно і
безперервно вдосконалювати свої знання –
підвищувати свою кваліфікацію. 1

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 21 Закону
України “Про адвокатуру та адвокатську
діяльність” від 05.07.2012 р. [13], адвокат
під час здійснення адвокатської діяльності
зобов’язаний підвищувати свій професійний
рівень (кваліфікацію).
Адвокатура виступає гарантом у забез-

печенні прав людини, тому потребує рефо-
рмування з метою створення сильного та
дієвого інституту адвокатури. Отже, закріп-
лення в чинному законодавстві обов’язку
підвищувати свій професійний рівень є об-
ґрунтовано позитивним моментом на шляху
побудови дієвого та ефективного інституту
правової допомоги в Україні.

                                                          
© Скрябін О. М., 2015

Різні аспекти інституту адвокатури до-
сліджували такі вчені: Т. Варфоломеєва,
Я. Зейкан, З. Зінатуллін, М. Михеєнко,
О. Святоцький, Д. Фіолевський, С. Фурса,
В. Шкарупа, О. Яновська та ін. Питання під-
вищення кваліфікації адвокатів в Україні роз-
глядали такі науковці й практикуючі адвокати,
як: Н. Бакаянова [1], С. Веприцький [2],
В. Волинська [3], О. Дроздов [2], Л. Дубчак
[4], І. Задоя [5], Д. Кухнюк [7], М. Луцюк [8],
Р. Мельніченко [9], А. Стебелев [2], однак
деякі питання залишаються відкритими для
дискусій та сучасна практична діяльність свід-
чить про недосконале правове регулювання
цього питання, що й зумовлює необхідність
дослідження проблемних питань підвищення
кваліфікації адвокатів в Україні та розроблен-
ня пропозицій щодо його вдосконалення.
Конституція України від 28.06.1996 р.

[6] у ст. 59 закріпила, що кожен має право
на правову допомогу. Відповідно до ст. 2
Закону України “Про адвокатуру та адво-
катську діяльність” [13], адвокатура Украї-
ни – це недержавний самоврядний інститут,
що забезпечує здійснення захисту, пред-
ставництва та надання інших видів право-
вої допомоги на професійній основі, а та-
кож самостійно вирішує питання організації
і діяльності адвокатури в порядку, встанов-
леному цим Законом. Таким чином, адвока-
тура є недержавним самоврядним інститу-
том, який покликаний забезпечувати право
кожного на отримання професійної право-
вої допомоги. Відповідно до ст. 11 Правил
адвокатської етики, затверджених Установ-
чим з’їздом адвокатів України 17.11.2012 р.
[12] (далі – Правила адвокатської етики),
зважаючи на суспільну значущість і склад-
ність професійних обов’язків адвоката, від
нього вимагається високий рівень профе-
сійної підготовки, ґрунтовне знання чинно-
го законодавства, практики його застосу-
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вання, опанування тактики, методів і при-
йомів адвокатської діяльності, ораторського
мистецтва; адвокат зобов’язаний надавати
правову допомогу клієнтам, здійснювати їх
захист та представництво компетентно і
добросовісно, що передбачає знання відпо-
відних норм права, наявність необхідного
досвіду їх застосування, доскональність в
урахуванні всіх обставин, що стосуються
доручення клієнта та можливих правових
наслідків його виконання, ретельну підго-
товку до виконання доручення; адвокат не
повинен надавати правову допомогу, здій-
снювати захист або представництво з пи-
тань, які не охоплюються сферою його спе-
ціалізації, в разі, якщо така має місце, і яв-
но не відповідають рівню його компетенції;
адвокат має постійно підвищувати свій
професійний рівень та кваліфікацію, воло-
діти достатньою інформацією про зміни у
чинному законодавстві.
Вищезазначені обставини, викладені в

Правилах адвокатської етики, зумовили
необхідність створення в Україні ефектив-
ної системи підвищення кваліфікації адво-
катів. Як відомо, нормативною основою та-
кої системи, стало затвердження рішення
Ради адвокатів України від 16.02.2013 р.
Порядку підвищення кваліфікації адвоката-
ми України [11] (далі – Порядок). Підви-
щення кваліфікації є важливим професій-
ним обов’язком адвокатів. Відповідно до
п. 2 Порядку, підвищення свого професій-
ного рівня (підвищення кваліфікації) є важ-
ливим професійним обов’язком адвокатів,
дотримання якого має забезпечувати без-
перервне поглиблення, розширення й оно-
влення ними своїх професійних знань,
вмінь та навичок, здобуття нової спеціалі-
зації або кваліфікації у певній галузі права
чи сфері діяльності на основі раніше здобу-
тої освіти і практичного досвіду, забезпечу-
вати адвокатів достатньою інформацією про
зміни у чинному законодавстві та практиці
його застосування.
Відповідно до п. 6 Порядку, у регіонах,

де кількість адвокатів за даними ЄРАУ пе-
ревищує три тисячі осіб, можуть бути ство-
рені центри підвищення кваліфікації, за-
сновниками яких є ради адвокатів регіонів.
Не зовсім зрозуміло, чим керувалась Ра-

да адвокатів України при затвердженні п. 6
Порядку, якщо загальновідомо, що кіль-
кість адвокатів, що перевищує три тисячі
осіб за даними ЄРАУ, є тільки в м. Києві. Ми
вважаємо, що підвищення кваліфікації ад-
вокатів має важливе значення для адвока-
тів, особливо молодих, які й мають практи-
чний стаж адвокатської діяльності до п’яти
років. У зв’язку із цим вважаємо що центри
підвищення кваліфікації варто створювати
в регіонах, де кількість адвокатів за даними
ЄРАУ перевищує одну тисячу осіб. На під-
ставі викладеного пропонуємо п. 6 Порядку
викласти в такій редакції: “У регіонах, де
кількість адвокатів за даними ЄРАУ пере-
вищує одну тисячу осіб, можуть бути ство-
рені центри підвищення кваліфікації, за-

сновниками яких є ради адвокатів регіо-
нів”. Прийняття цього положення надасть
можливість створити центри підвищення
кваліфікації радам адвокатів таких міст, як
Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Запоріж-
жя, Львів.
У п. 11 Порядку вказано, що з метою оці-

нювання результатів засвоєння професійних
програм підвищення кваліфікації може здій-
снюватись підсумковий контроль шляхом
проведення тестування. Адвокати, які успі-
шно пройшли тестування за професійними
програмами, отримують сертифікат про про-
ходження навчання за професійними про-
грамами підвищення кваліфікації адвокатів.
Відповідно до п. 14 абз. 8 Порядку, не пі-

зніше 31 січня кожного року адвокат зо-
бов’язаний надати раді адвокатів регіону ка-
ртку обліку залікових балів, форма якої вста-
новлена у Додатку 7 до Порядку, та копії до-
кументів, що підтверджують підвищення його
кваліфікації протягом минулого року.
Відповідно до п. 17 Порядку, до адвока-

тів, які не виконують обов’язку щодо по-
стійного вдосконалення своїх знань і про-
фесійної майстерності, не виконують вимог
цього Порядку, можуть бути застосовані
заходи дисциплінарної відповідальності у
порядку, передбаченому чинним законо-
давством про адвокатуру та адвокатську
діяльність, за невиконання або неналежне
виконання своїх професійних обов’язків.
Аналіз п. 11, 14, 17 Порядку дає підста-

ви для привертання уваги до того факту,
що на Раду адвокатів України покладається
право, а не обов’язок проводити підсумко-
вий контроль адвокатів шляхом проведення
тестування. Таким чином, на практиці мо-
жуть виникати випадки, коли адвокат доб-
росовісно займається підвищенням своєї
кваліфікації, отримав необхідну суму балів,
але все ж таки Рада адвокатів України має
право проводити підсумковий контроль
шляхом проведення тестування адвоката.
Виникає питання: де врегульований поря-
док проведення такого тестування, на яку
кількість тестів потрібно буде відповісти
такому адвокату та яка кількість відповідей
повинна бути правильною, для того щоб
адвокат пройшов тестування? Також дуже
цікавим є той факт, що Рада адвокатів
України у Порядку не зазначила порядок
дій та наслідки в разі, якщо адвокати не
пройшли таке тестування за професійними
програмами.
Також виникає запитання: що робити ад-

вокатам, які мають великий стаж практичної
роботи, зайняті постійно адвокатською
практикою, але не отримали сертифікат про
підвищення кваліфікації, адже за невико-
нання або неналежне виконання своїх про-
фесійних обов’язків, одним з яких є підви-
щення кваліфікації, можуть бути застосовані
заходи дисциплінарної відповідальності?
Вважаємо вищезазначені питання по-

требують удосконалення в законодавстві
України у зв’язку із чим пропонуємо прове-
сти аналіз аналогічних положень у законо-
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давстві Естонії. Так, відповідно до п. 6, 7
ст. 34-1 Закону Естонії “Про адвокатуру”
від 2004 р. [14], якщо адвокат не займався
протягом певного періоду самовдоскона-
ленням у своїй спеціальності в необхідному
обсязі або передбаченим способом або не
представив у комісію з оцінювання профе-
сійної придатності відомості про підвищен-
ня кваліфікації в призначений термін, то
комісія з оцінювання професійної придат-
ності проводить з ним для перевірки його
спеціальних знань співбесіду. Оціночну
співбесіду проводять протягом шести міся-
ців з дня закінчення оціночного періоду. Рі-
шення про термін оцінювання професійної
придатності доставляється адвокату не мен-
ше ніж за три місяці. Адвокат, який не
з’явився на оціночну співбесіду або визнаний
за результатами оцінювання не придатним
для здійснення адвокатської діяльності, по-
дає до комісії з оцінювання професійної при-
датності відповідне клопотання. Нове оціню-
вання проводиться протягом шести місяців з
дня подачі клопотання. Рішення про дачу
оцінки професійної придатності доставляєть-
ся адвокату не менше ніж за три місяці.
Вважаємо, що деякі положення, зазна-

чені у ст. 34-1 Закону Естонії “Про адвока-
туру” від 2004 р. [14], можна запозичити
для вдосконалення Порядку, у зв’язку із
чим пропонуємо викласти:
– п. 11 Порядку в такій редакції: якщо
адвокат не займався протягом року під-
вищенням кваліфікації в необхідному
обсязі, передбаченому Порядком, або не
представив раді адвокатів регіону карт-
ку обліку залікових балів, форма якої
встановлена у Додатку 7 до Порядку, та
копії документів, що підтверджують під-
вищення його кваліфікації протягом ми-
нулого року, у такому випадку Рада ад-
вокатів регіону проводить підсумковий
контроль шляхом проведення тестуван-
ня, на виявлення його рівня знань у різ-
них галузях права відповідно до законо-
давства України. Адвокати, які успішно
пройшли тестування за професійними
програмами, отримують сертифікат про
проходження навчання за професійними
програмами підвищення кваліфікації ад-
вокатами. Про проходження тестування
адвокат повинен бути повідомлений на-
лежним чином за один місяць до прове-
дення такого тестування;

– п. 17 Порядку викласти в такій редакції:
До адвоката, який не з’явився на тесту-
вання або визнаний за результатами те-
стування не придатним для здійснення
адвокатської діяльності, можуть бути за-
стосовані заходи дисциплінарної відпо-
відальності у порядку, передбаченому
чинним законодавством про адвокатуру
та адвокатську діяльність, за невико-
нання або неналежне виконання своїх
професійних обов’язків.
Адвокат, який не з’явився на тестування

або визнаний за результатами тестування

непридатним для здійснення адвокатської
діяльності, має право протягом десяти днів
подати раді адвокатів України через раду
адвокатів регіону клопотання про повторне
складання тестування.
Рада адвокатів України призначає про-

ведення тестування не пізніше шістьох мі-
сяців з моменту подання адвокатом такого
клопотання, про що останній повідомляєть-
ся не пізніше одного місяця до проведення
такого тестування.
Відповідно до п. 13 Порядку, з метою

оцінювання підвищення кваліфікації адво-
катів встановлюється відповідний період
оцінювання тривалістю у три роки. За ос-
нову оцінювання підвищення кваліфікації
адвокатів беруть систему залікових балів –
один заліковий бал дорівнює одній годині
навчання. Адвокат має отримати не менше
30 залікових балів протягом трьох років.
Адвокат має отримати не менше 10 за-
лікових балів кожного року. Надлишок за-
лікових балів, отриманих протягом періоду
оцінювання, може бути перенесений до на-
ступного періоду оцінювання в кількості,
що не перевищує 10 балів. Адвокат має
отримати не менше ніж 6 залікових балів за
навчання з питань етики та стандартів
професійної діяльності протягом трирічного
періоду оцінювання. У разі тривалої (понад
трьох місяців) втрати працездатності або з
інших поважних причин, за рішенням ради
адвокатів регіону адвокат може бути звіль-
нений від обов’язку підвищення кваліфіка-
ції протягом періоду оцінювання повністю
або частково. Адвокат зобов’язаний само-
стійно вести облік залікових балів, зберіга-
ти сертифікати про участь у заходах щодо
підвищення кваліфікації та сертифікати про
проходження навчання за професійними
програмами підвищення кваліфікації адвока-
тами, що підтверджують підвищення його
кваліфікації протягом періоду оцінювання та
не менше року після його закінчення. Не піз-
ніше 31 січня кожного року адвокат зо-
бов’язаний надати раді адвокатів регіону ка-
ртку обліку залікових балів та копії докумен-
тів, що підтверджують підвищення його ква-
ліфікації протягом минулого року. Безумовно,
нарахування залікових балів слугуватиме
відповідним стимулом для належного підви-
щення своєї кваліфікації адвокатами [11].
Наступною нагальною проблемою, на

нашу думку, є саме зарахування та перене-
сення залікових балів. Так, відповідно до
п. 13, 14 Порядку, адвокат має отримати не
менше 30 залікових балів протягом трьох
років. Адвокат має отримати не менше
10 залікових балів кожного року. Надлишок
залікових балів, отриманих протягом пері-
оду оцінювання (три роки), може бути пе-
ренесений до наступного періоду оціню-
вання (три роки) у кількості, що не пере-
вищує 10 балів.
Після проведення аналізу вищезазначе-

них пунктів Порядку виникає питання: чо-
му Рада адвокатів України встановила пе-
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ренесення балів на наступний період, але
забула передбачити в Порядку перенесен-
ня надлишок залікових балів отриманих
протягом року. На нашу думку, п. 14 По-
рядку потребує доповнення окремим пунк-
том такого змісту: Надлишок залікових ба-
лів, отриманих протягом року, може бути
перенесений до наступного року оцінюван-
ня у кількості, що не перевищує 5 балів.
Така позиція, на наш погляд, буде кори-

сною для вдосконалення законодавства,
адже чинний на теперішній час Порядок
може стримувати мотиваційну сферу адво-
ката до підвищення кваліфікації.
Наступна проблема, виявлена нами, –

це те, що Порядок передбачає тільки єди-
ний випадок, коли адвокат повністю або
частково може бути звільнений від обо-
в’язку підвищення кваліфікації протягом
періоду оцінювання (у разі тривалої (понад
трьох місяців) втрати працездатності або з
інших поважних причин).
Перед тим, як дати оцінку такому поло-

женню, пропонуємо звернутись до ст. 34-1
Закону Естонії “Про адвокатуру” 2004 р.
[11], відповідно до якої, додаткове навчан-
ня (підвищення кваліфікації) адвокат не
повинен проходити в заліковий період, ко-
ли він захищав ступінь доктора або магіст-
ра юридичних наук. Таким чином, законо-
давство Естонії приділяє більше уваги здо-
буттю адвокатом наукового ступеня або
отримання диплома магістра юридичних на-
ук. Порядок підвищення кваліфікації адвока-
тів в Україні також не оминув увагою адвока-
тів, які займаються науковою діяльністю. Так,
відповідно до Додатка 3 до Порядку України,
найвищі бали нараховуються за здобуття на-
укового ступеня кандидата юридичних наук
– 30 балів та за здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук – 45 балів.
На думку О. А. Поліводського [10], нау-

кові навички можуть бути використані в
практичній роботі, зокрема під час підгото-
вки письмових документів. Той, хто напи-
сав ряд статей та наукову роботу суттєвого
обсягу, практично завжди вільно і чітко
висловлює свої думки письмово. Послідов-
ність, системність, структурованість викла-
дення матеріалів завжди відрізняє тих, хто
займався науковою роботою. Погодьтеся,
при складанні позовних заяв або формулю-
ванні письмової правової позиції чи пись-
мових заперечень, чи інших документів ці
навички стають у пригоді. Така діяльність,
як кажуть, “відточує перо”. Головне, що дає
наукова робота, це переконання в тому, що
до будь-чого можна ставитися критично,
навіть до тих концепцій, які колись здавали-
ся беззаперечними, до авторитетів, у яких
раніше вважав неприпустимим сумніватися.
Такий підхід корисний у спорах із колегами
або в суді, використовується адвокатами в
їхній практичній роботі і часто є ефектив-
ним, якщо не переходити певну межу.
Також, відповідно до Наказу МОН молоді

та спорту України “Про опублікування ре-
зультатів дисертацій на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук” від
17.10.2012 р. [17], за темою дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата наук
необхідна наявність не менше п’яти публі-
кацій у наукових (зокрема електронних)
фахових виданнях України та інших дер-
жав, з яких: не менше однієї статті у нау-
кових періодичних виданнях інших держав
з напряму, з якого підготовлено дисерта-
цію. За темою дисертації на здобуття нау-
кового ступеня доктора наук необхідна на-
явність не менше 20 публікацій у наукових
(зокрема електронних) фахових виданнях
України та інших держав, з яких: не менше
чотирьох публікацій у наукових періодич-
них виданнях інших держав з напряму, з
якого підготовлено дисертацію. 
Видається досить логічним, якщо адво-

кат буде навчатись в аспірантурі або док-
торантурі, однією з вимог для захисту ди-
сертації є опублікування наукових праць,
які також враховуються у Порядку при на-
рахуванні балів.
Сьогодні держава сприяє розвитку науки

в Україні. Так, одним із принципів держав-
ної політика у сфері вищої освіти, відповід-
но до ч. 1 п. 2 ст. 3 Закону України “Про
вищу освіту” від 01.07.2014 р. [15], є спри-
яння сталому розвитку суспільства шляхом
підготовки конкурентоспроможного людсь-
кого капіталу та створення умов для освіти
протягом життя.
Також привертаємо увагу, що, відповід-

но до п. 11 ст. 23 Закону України “Про мо-
білізаційну підготовку та мобілізацію” від
21.10.1993 р. [16], від призову на військо-
ву службу під час мобілізації, на особливий
період не підлягають також студенти, аспі-
ранти та докторанти, які навчаються на
денній формі навчання.
У зв’язку з цим доцільно звільнити адво-

катів від підвищення кваліфікації, які на-
вчаються на денній формі навчання в магіс-
тратурі, аспірантурі для здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук, докто-
рантурі для здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук.
На підставі викладеного пропонуємо По-

рядок доповнити окремим пунктом такого
змісту: Звільняються від підвищення квалі-
фікації на період навчання адвокати, які
навчаються за професійною програмою на
денній формі навчання у вищому навчаль-
ному закладі ІІІ та IV рівня акредитації (у
тому числі програмою дистанційного на-
вчання), а також аспіранти та докторанти,
які навчаються на денній формі навчання
для здобуття наукового ступеня кандидата
або доктора юридичних наук.
Також ми підтримуємо думку І. І. Задоя

[5, с. 384], який пропонує внести такі зміни
до Порядку: 1) доповнити Порядок таким
пунктом: Від підвищення кваліфікації зві-
льняються особи, які мають стаж роботи
адвоката 30 і більше років; 2) доповнити
п. 13 Порядку ч. 2 такого змісту: Для адво-
катів, у яких із дня отримання свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяль-
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ністю минуло не більше 5 років, встановлю-
ється щорічне підвищення кваліфікації;
3) доповнити п. 14 Порядку частиною тако-
го змісту: Адвокат зі стажем адвокатської
діяльності від 5 до 20 років має отримати
не менше 20 залікових балів протягом пе-
ріоду оцінювання, визначеного п. 13 цього
Порядку, а адвокат зі стажем адвокатської
діяльності від 20 й більше років -не менше
10 залікових балів.
Останнім часом в адвокатській діяльнос-

ті все ширше стали застосовувати різні ін-
формаційні технології комунікацій. Якщо
раніше вважали, що адвокату достатньо
мати свій сайт-візитівку в Інтернеті й рек-
ламу в ЗМІ, то зараз адвокати приділяють
увагу професійним сайтам, активно пред-
ставлені в соціальних мережах і намага-
ються освоювати нові засоби комунікацій з
потенційними клієнтами.
На підставі аналізу персональних сайтів

адвокатів в Україні, у зв’язку з великою
конкурентоспроможністю серед них, захис-
ники дуже часто розміщують в Інтернеті
свої досягнення, серед яких дуже часто
зустрічаються сертифікати Національної
асоціації адвокатів України про участь у
заході підвищення кваліфікації адвокатів.
Тому, на нашу думку, цілком обґрунтова-
ним буде висвітлення балів, які набрав за
весь час адвокат, у Єдиному реєстрі. Така
фіксація балів, безумовно, мала б позитив-
ний результат. Представлена інформація в
Єдиному реєстрі адвокатів щодо кількості
балів отриманих адвокатом надала б мож-
ливість зробити порядок підвищення квалі-
фікації адвокатів більш прозорим як для
самих адвокатів, так і для клієнтів, які ба-
жають звернутись до професійно компетен-
тного адвоката, який активно бере участь
не тільки у своїй практичній роботі, а й за-
ймається підвищенням кваліфікації з різних
галузей права. Також видається можливим
у Єдиному реєстрі адвокатів відобразити,
яких саме тем, у якому напрямі, з якої спе-
ціалізації адвокат підвищував свою квалі-
фікацію.
Висновки. Таким чином, підвищення

кваліфікації адвокатів України є важливим
професійним обов’язком адвокатів, дотри-
мання якого має забезпечувати безперерв-
не поглиблення, розширення й оновлення
ними своїх професійних знань, умінь та на-
вичок, здобуття нової спеціалізації або ква-
ліфікації в певній галузі права чи сфері дія-
льності на основі раніше здобутої освіти й
практичного досвіду, забезпечувати адво-
катів достатньою інформацією про зміни в
чинному законодавстві та практиці його
застосування. Однак на теперішній час той
Порядок, який діє на території України, по-
требує вдосконалення з урахуванням су-
часної практичної діяльності захисників та
міжнародного законодавства. Сподіваємось,
що пропозиції, викладені нами в цій статті,
будуть використані при внесенні змін до
Закону України “Про адвокатуру та адво-

катську діяльність” і Порядку підвищення
кваліфікації адвокатами України.
Перспективою подальшого наукового

дослідження може стати підвищення квалі-
фікації юридичних працівників на прикладі
суддів, прокурорів, нотаріусів тощо.
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Скрябин О. Н. Предложения по совершенствованию Порядка повышения квали-
фикации адвокатами Украины
Статья посвящена исследованию вопросов повышения квалификации адвокатов в качестве

обязательного условия развития адвокатской деятельности в Украине. Представлены предло-
жения по усовершенствованию законодательства Украины, регулирующего порядок повыше-
ния квалификации адвокатов Украины.
Ключевые слова: адвокат, защитник, адвокатура, институт правовой помощи, повышение

квалификации, подсчет баллов.

Scriabin O. Proposals for Improving the Procedure Training Lawyers in Ukraine
The article is devoted to research on training lawyers as a prerequisite of advocacy in Ukraine.

In the scientific article the author provides suggestions on improvement of legislation of Ukraine
regulating the procedure of training of Advocates of Ukraine. Relevance of the article presented by
us due to the fact that in recent years become particularly relevant theoretical and practical devel-
opment to protect the rights and interests of citizens, as in modern conditions become all impor-
tant questions that form the legal state and civil society. Today is certainly a priority facing the
state is to ensure rights and freedoms of man and citizen, since solving these issues is one of the
main criteria for evaluating the effectiveness of reforms in all spheres of public life. In this respect,
advocacy plays a crucial role in the realization of the rights and freedoms of man and citizen. In
this regard, current research seems Procedure training of lawyers Ukraine (hereinafter Procedure).
Continuous development of the theory of law, the legislation and its application, improve the forms
and methods of advocacy determine the need for lawyers constantly and continuously improve
their knowledge – to improve their skills.

In the scientific article the comparative legal description of the legislation of Ukraine and Esto-
nia, governing the training of lawyers. In this connection, the author concludes that some of the
provisions referred to in Art. 34-1 Estonian law “On Advocacy” from 2004 might adopt to improve
the training of the Order of Advocates of Ukraine in connection with which the author offers im-
proved procedure as follows: p. 11 of the Ukraine as follows: if the lawyer engaged for year ad-
vanced training in the required amount prescribed procedure or region presented glad attorneys
card accounting classification points, the shape of which is set out in Annex 7 to the Order, and
copies of documents proving his skills increase over last year, in this case, the Council advocates
region holds final control through testing to identify its level of knowledge in various areas of law in
accordance with the laws of Ukraine. Lawyers who successfully tested by professional programs,
receive a certificate of training programs for the professional training of lawyers. On testing the
lawyer should be duly notified one month prior to such testing; p. 17 Order of Ukraine as follows:
“To the lawyer who did not attend the test or the test results recognized unfit for the practice of
advocacy can be applied disciplinary measures in accordance with the effective law on advocacy,
for failure or improper fulfillment of their professional duties.

Key words: lawyer, advocate, advocacy, legal aid institute, training, scoring.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

*************************************************************

УДК 343.545; 343.542.1

С. Г. Кулик

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

У статті подано визначення поняття “кримінологічна характеристика” та її структури. Вихо-
дячи із цього, надано кримінологічну характеристику злочинів проти моральності. На основі
емпіричних даних проаналізовано доступні кількісно-якісні показники цієї категорії злочинів.
Ключові слова: кримінологічна характеристика, злочини проти моральності, динаміка,

структура, статистика.

Останнім десятиріччям кримінально-пра-
вовій характеристиці злочинів проти мора-
льності приділяли значну увагу вітчизняні
вчені та фахівці. На сьогодні проведено чи-
мало досліджень, пов’язаних із суспільно
небезпечними діяннями, які посягають на
моральність, серед них праці Р. В. Асейкіна
І. О. Бандурки, В. В. Вітвицької, Н. О. Горб,
С. Ф. Денисова, В. В. Кузнєцова, Л. С. Ку-
чанської А. В. Ландіної, В. О. Макарова,
С. П. Репецького, О. П. Рябчинської, А. В. Сав-
ченка, П. П. Сердюка, О. О. Соловей,
Т. А. Шевчук та ін. Загалом учені зосере-
джували свою увагу на кримінально-
правових аспектах цих злочинів, приділяли
увагу й кримінологічному аналізу окремих
складів злочинів проти моральності, однак
до сьогодні відсутня комплексна криміноло-
гічна характеристика суспільно небезпечних
діянь, які посягають на моральність. 1

Метою статті є визначення структури
кримінологічної характеристики злочинів
проти моральності; характеристика кількіс-
но-якісних показників злочинів зазначеної
категорії.
Перед тим, як перейти до кримінологіч-

ної характеристики злочинів проти мораль-
ності, визначимося з поняттям та структу-
рою названої категорії. Необхідно зауважи-
ти, що це питання досі не знайшло необхід-
ного відображення в українській криміноло-
гічній науці, незважаючи на те, що більшість
авторів активно оперує цим поняттям. Крім
того, питання про її поняття, сутнісний зміст
і структуру, а звідси – і про межі цієї харак-
теристики є дискусійним [1, с. 6].
Термінологічно поняття “кримінологічна

характеристика злочинів”, як і поняття
“кримінологічна інформація”, загалом не
може мати іншого тлумачення, ніж харак-
теристика (інформація) значуща у криміно-
логічному відношенні” [1, с. 7]. В. М. Куд-
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рявцев та В. Є. Емінов зазначають, що кри-
мінологічна характеристика – це вихідний
етап оптимізації процесів розробки та реа-
лізації заходів запобігання злочинам. Якщо
розглядати запобігання злочинності як цілі-
сну систему, то однією її складовою є кри-
мінологічна характеристика, а другою –
розробка та реалізація профілактичних за-
ходів. За характером прояву й своєю сутні-
стю кримінологічна характеристика поділя-
ється на суб’єктивні (якості особистості
злочинця, мотив і мета злочину, якості осо-
би потерпілого), об’єктивні (статистика
злочинів, відомості про соціальні умови
(обстановку) злочину (соціально-політич-
на; геополітична; соціально-економічна;
час; географія тощо), комплексні (причини
злочинів, наслідки злочинів, механізм зло-
чину; обставини, які сприяють злочинам [2,
с. 313–314].
У розумінні змісту кримінологічної характе-

ристики погляди науковців можна об’єднати у
дві великі групи – ті, хто пропонують скороче-
ний перелік складових, які містять показники
математичного характеру, та ті, хто пропону-
ють розширений перелік, у якому до матема-
тичних показників додаються детермінаційні
та запобіжно значущі ознаки (А. І. Алексєєв,
В. О. Глушков, А. Ф. Зелінський, П. М. Ко-
валенко, І. М. Копотун, Б. В. Коробейніков,
Н. Ф. Кузнєцова, О. М. Литвинов, О. О. Тита-
ренко, В. Б Ястребов).
У свою чергу, перша група вчених розпо-

діляється на тих, хто обмежується лише кіль-
кісними характеристиками власне злочиннос-
ті, не враховуючи особливості особи злочин-
ця (С. М. Іншаков, І. І. Капець, Б. В. Коро-
бейніков), та тих, хто включає до неї й пока-
зники, які характеризують особу злочинця
(І. М. Даньшин, А. І. Долгова, О. Г. Кальман)
[13, с. 246–249].
А. С. Лукаш зауважує, що кримінологіч-

на характеристика та її структура повинні
відповідати специфіці кожного злочину
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(групи злочинів). Виходячи з об’єкта свого
дослідження – злочинності проти статевої
свободи й статевої недоторканності (зокре-
ма зґвалтування), автор узагальнює, що
кримінологічну характеристику цього зло-
чину становлять відомості про рівень, кое-
фіцієнти, структуру й динаміку злочинів,
опис особистості тих, хто їх вчиняє, мотиви
та цілі їх злочинної поведінки, а також вла-
стивостей особистості потерпілої особи,
особливостей її поведінки й дані про латен-
тність злочину. При цьому особливу увагу
приділяють потерпілій особі, причиною є
те, що в групі розглядуваних злочинів по-
терпіла особа (характеристика особистості
й поведінки якої зазвичай не входить до
елементів кримінологічної характеристики)
іноді сама провокує вчинення злочину, а
своєю поведінкою (позитивною чи негатив-
ною) нерідко розкриває ті чи інші якості
особистості злочинця. Кримінологічна хара-
ктеристика є невід’ємною від аналізу й оці-
нювання відносин, які пов’язують злочинців
та їх жертв, що має особливе значення для
цієї групи злочинів проти статевої свободи й
статевої недоторканності [9, с. 13–15].
Особливістю злочинів проти моральності

є невизначено широке (неперсоніфіковане)
коло можливих потерпілих [14, с. 45]. Уна-
слідок цього за злочинами цієї групи закрі-
пився статус так званих “злочинів без
жертв” [3, с. 289]. Отже, особистість поте-
рпілої особи не є обов’язковим структурним
елементом цієї категорії злочинів1. Таким
чином, враховуючи вищезазначену обста-
вину, більшу увагу в кримінологічній хара-
ктеристиці злочинів проти моральності слід
приділити даним про їх латентність (особ-
ливо природну).
Враховуючи вищенаведені погляди сто-

совно структури кримінологічної характе-
ристики, не викликає сумніву, що остання
охоплює кількісні та якісні показники, а
також характеристику особистості тих, хто
їх вчиняє, мотивів і цілей їх злочинної по-
ведінки, дискусійним залишається питання
щодо детермінації злочинів, зокрема при-
чин, умов та інших детермінантів. На думку
А. П. Закалюка, яку ми повністю підтриму-
ємо, було б штучним та неприродним відо-
кремлювати цю кримінологічно значущу
інформацію від кримінологічної характерис-
тики злочинів певного виду та осіб, що їх
                                                          

1 Звичайно, подібне твердження не є абсолю-
тним. Аналізуючи злочини проти моральності в
кримінально-правовій площині, С. П. Репецький
вважає, що потерпілий відсутній у складах зло-
чинів, передбачених ст. 297, 298, 298¹ та 299 КК
України. За переконанням ученого, не є потерпі-
лими від злочину також і родичі та близькі, зок-
рема, померлої людини, якщо це стосується зло-
чину, передбаченого ст. 297 “Наруга над моги-
лою, іншим місцем поховання або над тілом по-
мерлого”. Однак у інших злочинах проти суспі-
льної моральності вчений визначив наявність
потерпілого в ст. 300, 301, 302, 303 та 304 КК
України.

вчинили. Таким чином, інформація про де-
термінанти, у тому числі причини й умови
вчинення злочинів певного виду, за своєю
сутністю та змістовністю є невід’ємною від
їх кримінологічної характеристики [1, с. 9].
Підсумовуючи все вищевикладене, а та-

кож особливості та специфіку злочинів про-
ти моральності, кримінологічна характерис-
тика останніх повинна включати: характе-
ристику кількісно-якісних показників, а са-
ме: рівень, коефіцієнти, структуру та дина-
міку цієї категорії суспільно небезпечних
діянь, аналіз особистості тих, хто вчиняє
злочини проти моральності, дані про латен-
тність та її причини, а також аналіз детер-
мінантів, зокрема причин та умов вчинення
злочинів цієї групи.
Детермінацію вчинення злочинів проти

моральності ми розглядали в попередніх
публікаціях [7, с. 128–132], тому в цьому
випадку зупинімося на кількісній та якісній
характеристиці, а також аналізі осіб, які
вчиняють злочини проти моральності.
Емпіричною базою дослідження слугува-

ли статистичні дані Міністерства внутрішніх
справ України (МВС) (до 20.07.2012 р.)2 та
Державної судової адміністрації України
(ДСАУ). Проблемний аспект статистичного
аналізу злочинів проти моральності, який,
зокрема, стосується статистичної звітності
за лінією МВС, був і залишається в тому,
що кількісні показники представлені в ній
за розділами КК України. Категорія ж зло-
чинів проти моральності (ст. 297–304 КК
України) не виділена в окремий розділ, що
не дає змоги прослідкувати їх динаміку в
постатейному розрізі або ж загальній масі
всіх злочинів проти моральності. Останні
представлені в загальній сукупності Розділу
ХІІ “Злочини проти громадського порядку та
моральності”, який містить два родових
об’єкти та об’єднує суспільно небезпечні
діяння, передбачені ст. 293–304 КК України.
Вищезазначений недолік був виправле-

ний після того, як функції розпорядника
статистики стосовно зареєстрованих злочи-
нів перейшли до Генеральної прокуратури
України (ГПУ). Подані статистичні дані за
ф. № 1, затвердженою наказом ГПУ від
23.10.2013 р. № 100, за погодженням з
Держкомстатом містять більш деталізовану
інформацію стосовно зареєстрованих зло-
чинів окремо за статтями КК України.
Статистичні дані ДСАУ є також більш де-

тальними та надають показники в розрізі
статей Кримінального кодексу України про
кількість засуджених осіб (ф. № 7).
Крім того, можна зазначити, що певні

коливання рівня кількості зареєстрованих
злочинів, а також кількості засуджених осіб
можуть бути результатом численних змін і
доповнень до КК України протягом 2005–
2010 рр., у результаті яких були змінені або
                                                          

2 З 20.11.2012 р. розпорядником статистичної
інформації стосовно зареєстрованих злочинів є
Генеральна прокуратура України.
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10 рр., у результаті яких були змінені або
доповнені ст. 297, 298, 300, 301, 303, 304.
Злочини проти громадського порядку та

моральності є однією з досить численних
груп злочинів, хоча у відсотковому співвід-
ношенні ця група значно поступається кі-
лькістю злочинам проти власності (Роз-
діл VI КК України), злочинам у сфері нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та іншим злочи-
нам проти здоров’я населення (Розділ XIII
КК України) та злочинам проти життя та
здоров’я (Розділ ІІ КК України). Середній
відсотковий показник частки злочинів про-
ти громадського порядку та моральності
серед усіх зареєстрованих злочинів за
2001–2011 рр. становив 4,3%. Так, у
2001 р. він був 4,9%, а у 2011 р. – вже
3,1%. Найбільш високим цей показник був
у 2001 р. – 4,9%, 2007 р. – 5,1% та 2008 р.
– 4,9% [6, с. 69–70; 10].
Попри той факт, що питома вага злочи-

нів проти громадського порядку та мораль-
ності в структурі загальнокримінальної зло-
чинності відносно невелика, одна вона за-
лишається стабільною протягом останнього
десятиріччя й не демонструє тенденції до
зниження – навіть навпаки. Так, динаміка
окремих злочинів (передусім, передбаче-
них ст. 302–304 КК України), за статисти-
кою окремих років, виявляє сплески до
4–5% щорічного зростання [4, с. 298].
Згідно зі статистичними даними МВС

України, за 2002–2011 рр. спостерігається
відчутне зростання кількості зареєстрова-
них злочинів проти суспільної моральності
(зокрема ввезення, виготовлення або роз-
повсюдження творів, що пропагують культ
насильства і жорстокості, расову, націона-
льну чи релігійну нетерпимість та дискримі-
націю (ст. 300 КК України) – у 23,7 разу; вве-
зення, виготовлення, збут і розповсюдження
порнографічних предметів (ст. 301 КК Украї-
ни) – у 5,5 разу; створення або утримання
місць розпусти і звідництва (ст. 302 КК Украї-
ни) – у 3 рази; сутенерство або втягнення
особи в заняття проституцією (ст. 303 КК
України) – у 1,6 разу) [10, с. 115].
Для адекватного уявлення про рівень

злочинності потрібні два кількісні показни-
ки: про вчинені злочини та про осіб, які їх
вчинили. Врахування лише одного з них
може дати викривлене уявлення. Це
пов’язано з тим, що один злочин можуть
вчинити декілька осіб (група). З іншого бо-
ку, одна особа може вчинити декілька окре-
мо зареєстрованих злочинів [1, с. 157].
Спробуємо перевірити вищезазначені

тенденції до збільшення злочинів проти мо-
ральності, звернувшись до інших показни-
ків, а саме кількості засуджених осіб упро-
довж 2005–2014 рр. Таким чином, у
2005 р. кількість засуджених осіб за злочи-
ни проти моральності становила 1118 осіб,
у 2006 р. – 1143, 2007 р. – 1425, 2008 р. –
1625, 2009 р. – 1695, 2010 р. – 2261,

2011 р. – 1921, 2012 р. – 1912, 2013 р. –
1320, 2014 р. – 1145. Як бачимо, останніми
роками вбачається тенденція до зменшення
кількості осіб, засуджених за вчинення
злочинів проти моральності.
Окремо за статтями динаміка кількості

засуджених осіб виглядає так:
– ст. 300 КК України (“Ввезення, виготов-

лення або розповсюдження творів, що
пропагують культ насильства і жорсто-
кості, расову, національну чи релігійну
нетерпимість та дискримінацію”):
2005 р. – 2 особи, 2006 р. – 4 особи,
2007 р. – 10 осіб, 2008 р. – 22 особи,
2009 р. – 22 особи, 2010 р. – 45 осіб,
2011 р. – 38 осіб, 2012 р. – 34 особи,
2013 р. – 24 особи, 2014 р. – 28 осіб;

– ст. 301 КК України (“Ввезення, виготов-
лення, збут і розповсюдження порног-
рафічних предметів”): 2005 р. –
130 осіб, 2006 р. – 191 особа, 2007 р. –
321 особа, 2008 р. – 311 осіб, 2009 р. –
371 особа, 2010 р. – 315 осіб, 2011 р. –
241 особа, 2012 р. – 262 особи, 2013 р.
– 329 осіб, 2014 р. – 354 особи;

– ст. 302 КК України (“Створення або
утримання місць розпусти і звідницт-
ва”): 2005 р. – 108 осіб, 2006 р. –
222 особи, 2007 р. – 205 осіб, 2008 р. –
253 особи, 2009 р. – 276 осіб, 2010 р. –
338 осіб, 2011 р. – 244 особи, 2012 р. –
341 особа, 2013 р. – 182 особи, 2014 р.
– 189 особи;

– ст. 303 КК України (“Сутенерство або
втягнення особи в заняття проституці-
єю”): 2005 р. – 210 осіб1, 2006 р. –
91 особа, 2007 р. – 87 осіб, 2008 р. –
94 осіб, 2009 р. – 112 осіб, 2010 р. –
110 осіб, 2011 р. – 124 особи, 2012 р. –
79 осіб, 2013 р. – 106 осіб, 2014 р. –
109 осіб.
На особливу увагу заслуговує ст. 304 КК

України (“Втягнення неповнолітніх у злочин-
ну діяльність”), що є однією з найчисленні-
ших і за лінією зареєстрованих злочинів, і за
кількістю засуджених осіб. Статистичні дані
за цією статтею є найбільш повними, що дає
змогу порівняти показники зареєстрованих
злочинів та засуджених осіб.
Дані МВС свідчать про стабільну тенден-

цію до скорочення цього суспільно небез-
печного діяння: 2005 р. – 2880 випадків
                                                          

1 Значний спад кількості засуджених осіб з
2005 на 2006 р. пов’язаний із прийняттям Закону
України “Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо вдосконалення відпо-
відальності за торгівлю людьми та втягнення в
заняття проституцією” від 12.01.2006 р., яким
запропоновано нову редакцію ст. 303 КК Украї-
ни, яка, на відміну від попередньої редакції
(“Проституція або примушування чи втягнення
до заняття проституцією”), називається “Су-
тенерство або втягнення особи в заняття прости-
туцією”. Вищезазначений нормативний акт фак-
тично декриміналізував проституцію, що знач-
ною мірою позначилося на кількості засуджених
осіб за вищезазначеною статтею у 2006 р.
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реєстрації, 2006 р. – 2281, 2007 р. – 2236,
2008 р. – 1982, 2009 р. – 1904, 2010 р. –
1993, 2011 р. – 1946, 2012 р. – 1615 (дані
по 20 листопада), 2013 р. – 791.
Статистика ДСА надає нам таку інфор-

мацію стосовно кількості засуджених за
вищезазначеною статтею: 2005 р. –
176 осіб, 2006 р. – 175 осіб, 2007 р. –
199 осіб, 2008 р. – 226 осіб, 2009 р. –
537 осіб, 2010 р. – 982 особи, 2011 р. –
695 осіб, 2012 р. – 665 осіб, 2013 р. –
358 осіб, 2014 р. – 224 особи.
Таким чином, слід констатувати, що

останніми роками кількість зареєстрованих
злочинів, передбачених ст. 304 КК України,
зменшується, що підтверджується й кількіс-
тю засуджених осіб, яка має прямо пропор-
ційну тенденцію до зменшення. На нашу
думку, цей факт може вказувати на ефек-
тивнішу діяльність правоохоронних органів
у розкритті цього виду злочину і, як наслі-
док, зменшення рівня його латентності.
Необхідно зауважити, що, за офіційними

даними МВС та ДСАУ, не завжди адекватно
можна визначити реальний рівень злочинів,
що вчинені проти громадського порядку та
моральності. Дослідження В. В. Кузнєцова
свідчать, що 51,2% з усіх опитаних грома-
дян упевнені, що кількість цих злочинів,
навпаки, щороку збільшується. Це поясню-
ється певною латентністю вказаних пося-
гань, яка визначається за такими чинника-
ми: складнощі, що виникають під час від-
межування таких злочинів від схожих адмі-
ністративних правопорушень та інших су-
міжних злочинів, прогалинами в застосу-
ванні матеріального й процесуального пра-
ва (виявлено у 5,3% від усіх вивчених су-
дових рішень), відсутність реальних потер-
пілих від злочинів [5, с. 3].
Наступним обов’язковим елементом

кримінологічної характеристики є особа
злочинця, яка також виступає центральною
категорією кримінологічної науки та є не-
від’ємною частиною її предмета.
Дослідження, що стосуються криміноло-

гічної характеристики особи, яка вчиняє
злочини проти моральності, були викладені
нами в попередніх статтях [8, с. 92–96].
Висновки. Враховуючи вищезазначене,

можемо констатувати, що кримінологічна
характеристика злочинів проти моральності
має певні труднощі, що, насамперед,
пов’язані з відсутністю детальної статисти-
чної інформації щодо кількості зареєстро-
ваних суспільно небезпечних діянь, які по-
сягають на моральність, до 2013 р. Крім
того, за статистичними даними не завжди
можна адекватно визначити реальний рі-
вень злочинів, які вчинені проти морально-
сті, що пояснюється певною латентністю
зазначених посягань. Остання наявна че-
рез складнощі, які виникають під час від-
межування таких злочинів від схожих адмі-
ністративних правопорушень та інших су-
міжних злочинів, прогалини в застосуванні

матеріального та процесуального права, а
також відсутність реальних потерпілих від
злочинів.
Незважаючи на той факт, що питома ва-

га злочинів проти громадського порядку та
моральності в структурі загальнокриміна-
льної злочинності відносно невелика (у се-
редньому близько 4%), одна вона залиша-
ється стабільною протягом останнього де-
сятиріччя й не демонструє тенденції до
зниження – навіть навпаки. Так, динаміка
окремих злочинів (передусім, передбаче-
них ст. 302–304 КК України), за статисти-
кою окремих років, проявляє сплески до 4–
5% щорічного зростання.
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Кулик С. Г. Криминологическая характеристика преступлений против нравствен-
ности
В статье дается определение понятия “криминологическая характеристика” и ее структуры.

Исходя из этого, представлена криминологическая характеристика преступлений против нрав-
ственности. На основе эмпирических данных проанализированы доступные количественно-
качественные показатели данной категории преступлений.
Ключевые слова: криминологическая характеристика, преступления против нравственно-

сти, динамика, структура, статистика.

Kulik S. Criminological Characteristics of Crimes Against Morality
The article defines the term “criminological characteristics” and its structure. On this basis,

represented criminological characteristics of crimes against morality. On the basis of the available
empirical data analyzed quantitative and qualitative indicators of this category of crime. Particular
attention is devote to the criminological characteristics of the offender. Establishes a general
criminological portrait of person who commit crime against morality.
Сriminological characteristics of crimes against morality should include: description of

quantitative and qualitative indicators, including: level factors, structure and dynamics of this
category of socially dangerous acts, analysis of the individual who commits a crime against
morality, data latency and its causes, and analysis determinants, including the causes and
conditions of crime that group.

Given the above, we can state that criminological characteristics of crimes against morality has
certain difficulties primarily related to the lack of detailed statistical information on the number of
registered socially dangerous acts that infringe upon morality, 2013. In addition, statistical data is
not always possible to adequately determine the actual level of crimes committed against morality,
due to some latency these attacks. The latter occurs because of the difficulties that arise when
distinguishing such crimes from similar misdemeanors and other related crimes, gaps in the
application of substantive and procedural law and the lack of real victims of crime.

Despite the fact that the proportion of crimes against public order and morality in the structure
of common crime is relatively low (on average about 4%), one she has remained stable over the
last decade and shows no tendency to decrease – on the contrary. Thus, the dynamics of certain
crimes (especially stipulated by Articles 302–304 of the Criminal Code of Ukraine), according to
statistics some years, showing bursts of 4–5% annual growth.

Key words: criminological characteristics, crimes against morality, dynamics, structure,
statistics.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА
НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ
В ЗАКОНОДАВСТВІ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Стаття присвячена аналізу кримінально-правового захисту права на свободу віросповідання
в законодавстві держав – членів Європейського Союзу. Проаналізовано законодавство як так
званих “старих” членів Європейського Союзу, так і тих, що увійшли до нього нещодавно (дер-
жави Балтії, Румунія, Болгарія, Хорватія) щодо наявності в ньому цих норм. Виділено найбільш
характерні норми в цій сфері. Окремо розглянуто нетипові положення, притаманні лише одній
або групі країн.
Ключові слова: право, віросповідання, віруючий, священнослужитель, кодекс.

В умовах прагнення України до повної та
всеохопної євроінтеграції, на перший план
(поряд з іншими важливими чинниками),
виходить потреба трансформування вітчиз-
няного законодавства, приведення його до
традицій держав – членів Європейського
Союзу. Повною мірою це стосується й сфе-
ри кримінального права загалом та кримі-
нально-правового захисту права на свобо-
ду віросповідання зокрема.
Саме зазначеним проблемам, а точніше

питанню кримінально-правового захисту
права на свободу віросповідання у держа-
вах – членах Європейського Союзу, і при-
свячене запропоноване дослідження.1

Питання кримінально-правового захисту
права на свободу віросповідання досліджу-
вали такі вчені, як: О. Білаш, В. Маркін,
М. Палій та інші, однак вони зосереджували
свою увагу або на дуже вузьких проблемах
(див., наприклад, [1; 2; 3; 4]), або ж зага-
лом охоплювали питання свободи віро-
сповідання, окремо не розглядаючи поло-
ження кримінально-правової сфери. Дета-
льне вивчення нормативно-правової бази в
цій сфері, у тому числі щодо держав Євро-
пейського Союзу, узагалі відсутнє.
Саме на заповнення прогалин у науко-

вих дослідженнях цього регіону й спрямо-
вана запропонована стаття. Розуміючи
складність проблеми, автор зосереджує
свою увагу на питаннях кримінально-пра-
вової відповідальності за порушення зако-
нодавства у сфері свободи віросповідання
лише найхарактерніших держав регіону.
Мета статті – проаналізувати кримі-

нально-правовий захист права на свободу
віросповідання в законодавстві держав –
членів Європейського Союзу.
За обсягом правового регулювання кри-

мінальної відповідальності за порушення
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законодавства у сфері свободи віро-
сповідання КК держав Європейського Сою-
зу умовно можна поділити на дві групи.
Саме за цим принципом буде зроблено
спробу дослідити їх зміст.
Першу групу становлять ті КК держав

ЄС, які не криміналізують діяння у сфері
свободи віросповідання. До них належать,
наприклад, КК Франції 1993 р., КК Іспанії
1995 р., КК Швеції 1962 р. тощо. При цьому
не можна говорити про те, що законодавці
зазначених держав узагалі не визнають за
потрібне криміналізувати діяння в цій сфе-
рі, а, швидше за все, всього лише не при-
діляють цим питанням достатньої уваги.
Підтвердженням цієї тези слугує й те, що
КК усіх держав ЄС (у тому числі й названих
вище) закріплюють як ознаку суб’єктивної
сторони окремих складів злочинів вчинення
останніх з релігійних мотивів. Такими, на-
приклад, можна вважати ст. R. 625-7 КК
Франції, яка визнає кримінально караним
“не публічне підбурювання до дискриміна-
ції, ненависті чи насилля щодо якоїсь особи
чи групи осіб у зв’язку з їх походженням чи
приналежністю або неприналежністю, реа-
льною чи допустимою до певної етнічної
групи, нації, раси чи релігії”, а також ст. 8
гл. 16 КК Швеції, яка визнає злочинцем
“особу, яка в поширеній заяві чи повідом-
ленні погрожує чи виражає неповагу до
національної, етнічної чи іншої подібної
групи людей з посиланням на…чи релігійні
переконання” [15]. До таких норм можна
віднести й ч. 5 ст. 197 КК Іспанії, яка ви-
знає злочинним діяння особи, яка “з метою
розкриття таємних відомостей чи порушен-
ня недоторканості приватного життя іншої
особи без її відома заволодіє її паперами,
листами, повідомленнями по електронній
пошті чи іншими документами або перехоп-
лює її телефонні розмови, чи використовує
різні технічні засоби для прослуховування
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передачі, запису чи відтворення звуку чи
зображення або інші засоби зв’язку, якщо
при цьому були розкриті відомості особис-
того характеру, проявляючі ідеології, релі-
гію, вірування…”. Закріплюють цей мотив і
деякі інші склади злочинів [9].
До другої групи належать КК, які безпо-

середньо криміналізують діяння, пов’язані з
порушенням законодавства у сфері свободи
віросповідання. Найпоширенішою нормою в
цій сфері є образа віросповідання чи релі-
гії. Такого типу норми містяться у КК Данії
(§ 140), КК ФРН (§ 166), КК Австрії (§ 188),
КК Голландії (ст. 147, 147 а), КК Сан-
Марино (ст. 260), КК Польщі (ст. 96), КК
Бельгії (ст. 143, 144), КК Хорватії (ст. 110),
КК Греції (ст. 199) тощо. Варто зазначити,
що, незважаючи на фактичну синоніміч-
ність назв, згадані вище норми спрямовані
на охорону далеко не тотожних суспільних
відносин. Наприклад, § 140 КК Данії вва-
жає злочинцем “будь-яку особу, що публіч-
но висміює чи ображає догми чи богослу-
жіння будь-якого законно існуючого релі-
гійного товариства в цій державі” [8]. Па-
раграф 188 КК Австрії криміналізує діяння
особи, яка “публічно дискредитує особу чи
річ, яка є предметом пошановування церкви
чи релігійного об’єднання, розташованих на
території Австрії, допустимі на підставі зако-
ну звичай чи релігійне діяння такої церкви
чи релігійного об’єднання або висміює їх за
таких обставин, за яких її поведінка може
викликати обґрунтоване суспільне обурен-
ня”. Ст. 199 КК Греції передбачає покарання
за публічну і злісну образу Грецької право-
славної церкви або будь-якої іншої релігії,
передбаченої у Греції [17, c. 171].
Дещо виходить за межі згаданих вище

положень КК Польщі, ст. 196 якого визнає
злочинцем того, “хто ображає релігійні по-
чуття інших осіб, публічно зневажаючи
об’єкт релігійного вірування чи місце, при-
значене для публічного відправлення релі-
гійних обрядів” [19].
Іншим шляхом пішов КК ФРН, ст. 166

якого складається не з однієї частини (що
притаманно зазначеним вище нормам цієї
групи), а з двох: ч. 1 ст. 166 КК ФРН ви-
знає злочинцем того, “хто публічно чи шля-
хом поширення письмових матеріалів об-
ражає у будь-який спосіб зміст релігійних
віровчень чи світоглядів іншої особи, якщо
такі дії викликають порушення громадсько-
го порядку”; у ч. 2 цієї ж статті німецький
законодавець криміналізує дії тієї особи,
яка “публічно або шляхом поширення
письмових матеріалів ображає церкву, дію-
чу на території держави, чи інше релігійне
товариство чи світоглядне об’єднання, їх
організації чи звичаї, якщо її дії викликають
порушення громадського порядку” [14].
Ст. 110 КК Хорватії також складається з

двох частин, перша з яких передбачає від-
повідальність для особи, яка “відкидає чи

обмежує право на свободу релігії, право
публічно сповідувати релігію або інше віру-
вання”. Частина друга цієї ж статті встано-
влює, що “покаранню підлягає особа, зга-
дана у ч. 1 цієї статті, яка відмовляє у праві
релігійної громади, що діє відповідно до
закону про релігійні громади Республіки Хо-
рватія, або відмовляє у праві чи позбавляє
права релігійну громаду на публічне надан-
ня релігійних послуг, на заснування шкіл,
інших освітніх установ, інститутів, соціаль-
них і благодійних установ, які засновуються
і діють відповідно до закону” [18].
Двома статтями врегульовує окреслені

суспільні відносини КК Голландії, який ви-
знає злочинцем “1) особу, яка публічно,
усно, у письмовій формі, чи з допомогою
зображення, ображає релігійні почуття злі-
сним богохульством; 2) особу, яка висміює
священика під час законного виконання
ним своїх обов’язків; 3) особу, яка робить
зневажливі заяви щодо предметів, що ви-
користовуються для релігійних святкувань
у той час і в тому місці, де такі святкування
проводяться” (ст. 147). Однак, цього гол-
ландському законодавцю видалось замало,
і він окремо (ст. 147а) криміналізував діян-
ня особи, “яка поширює, публічно вистав-
ляє напоказ чи вивішує на плакатах пись-
мовий матеріал чи зображення, що містить
заяви, які ображають релігійні почуття
своїм злісним чи богохульним характером,
чи у якої є такий у наявності, щоб поширю-
вати, публічно виставляти напоказ чи ви-
вішувати на плакатах, підлягає покаран-
ню…” [7].
Як і в досліджуваному вище КК Голлан-

дії, КК Бельгії криміналізує згадане діяння в
нормах двох статей. Так, ст. 143 передба-
чає відповідальність для осіб, які “своїми
діями або втручанням перешкодять, затри-
мають або перервуть відправлення релігій-
ного культу, яке здійснюється у місці, яке
спеціально призначене і зазвичай слугує
для такої мети, або під час публічних цере-
моній цього культу” [6].
Однак, видається, найширше коло сус-

пільних відносин охороняється ст. 260 КК
Республіки Сан-Марино, яка, маючи назву
“Глум над релігією”, встановлює відповіда-
льність не лише щодо “будь-якої особи, яка
паплюжить символи якоїсь релігії, яка не
суперечить моральним підвалинам, паплю-
жить предмети культу чи поклоніння або
публічно висміює культові дії” (ч. 1
ст. 260), а й криміналізує дії “особи, яка
ображає честь і престиж священика при
виконанні ним своїх функцій” (ч. 2 ст. 260),
а також “особи, яка паплюжить Святі мощі
Сан-Марино” (ч. 3 ст. 260) [12].
Іншою нормою, традиційно притаманною

значній кількості КК держав ЄС у досліджу-
ваній сфері, є перешкоджання відправ-
ленню релігійних обрядів, культів. Це діян-
ня визначають злочинним, наприклад, згід-
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но з § 167 КК ФРН, § 189 КК Австрії, ст. 405
КК Італії, ст. 145 та 146 КК Голландії,
ст. 262 КК Республіки Сан-Марино, ст. 195
КК Польщі, ст. 151 КК Латвії, ст. 138 КК
Естонії, ст. 246 КК Румунії, ст. 110 КК Хор-
ватії, ст. 142 КК Бельгії, ст. 165 КК Респуб-
ліки Болгарія та ін. Варто зазначити, що й
стосовно кола закріплюваних у зазначених
статтях суспільних відносин законодавці
держав ЄС є далеко не одностайними. На-
приклад, § 167 КК ФРН “Перешкоджання від-
правленню релігійних обрядів, культів” ви-
знає злочинцем особу, “яка 1) умисно і в
грубій формі порушує богослужіння чи бого-
службову діяльність церкви, що діє на тери-
торії держави, чи іншого релігійного товарис-
тва, або 2) вчиняє образливе безчинство у
місці, призначеному для проведення богослу-
жіння такого релігійного товариства” [14].
Ч. 1 ст. 246 КК Румунії встановлює, що

“будь-яка особа, яка перешкоджає або по-
рушує свободу відправлення будь-якого ре-
лігійного культу, заснованого і діючого згід-
но із законом, має бути покараною…” [13].
Ч. 1 ст. 165 КК Республіки Болгарія ви-

знає злочинцем особу, яка “шляхом наси-
льства чи погрози перешкоджає громадя-
нам вільно сповідувати свою віру або від-
правляти релігійні обряди і служби у випа-
дку, якщо вони не порушують закони дер-
жави, громадський порядок або загально-
прийняті правила поведінки” [11].
Дещо по-іншому трактує зазначену сфе-

ру § 189 КК Австрії, вважаючи злочинцем
особу, яка “застосовуючи насильство чи
погрозу його застосування, перешкоджає
відправленню такого релігійного акту роз-
ташованих на території Австрії церкви чи
релігійного об’єднання або порушує його”.
Однак, на цьому австрійський законодавець
не спиняється, криміналізуючи у ч. 2 цього
ж параграфа дії того, хто “1. У місці, при-
значеному для допустимого на підставі за-
кону відправлення релігійних обрядів роз-
ташованих на території Австрії церкви чи
релігійного об’єднання; 2. При проведенні
допустимого на підставі закону публічного
богослужіння чи окремого релігійного акту
розташованих на території Австрії церкви чи
релігійного об’єднання; 3. Глумиться над
предметом, безпосередньо призначеним для
допустимого на підставі закону богослужін-
ня чи окремого релігійного акту, розташова-
них на території Австрії церкви чи релігійно-
го об’єднання так, що це може викликати
обґрунтоване суспільне обурення” [5].
Проте чи не найбільше уваги цьому пи-

танню приділяє голландський законода-
вець, який написав про досліджувані пра-
вовідносини аж дві статті. Оскільки такі по-
ложення не є традиційними для держав ЄС,
та й інших регіонів світу, процитуємо ці
статті повністю: “ст. 145. Особа, яка актом
насильства заважає проведенню законного
громадського зібрання, що має за мету спо-
відувати релігію чи вірування, чи законної
церемонії сповідання релігії чи вірування,…,

підлягає покаранню… ст. 146. Особа, яка
шляхом створення безпорядку чи шуму
умисно зриває законне громадське зібран-
ня, що має за мету сповідувати релігію чи
вірування, чи законну церемонію сповідан-
ня релігії чи вірування,…, підлягає пока-
ранню…” [7].
Зазначені вище КК прагнуть у диспози-

ціях відповідних норм закріпити якомога
більше коло ознак діяння, проте деякі КК,
як-от КК Сан-Марино, КК Польщі, КК Латвії
та КК Естонії, звужують їх обсяг фактично
до мінімуму.
Наприклад, ст. 262 КК Республіки Сан-

Марино “Порушення богослужіння” визнає
злочинцем “будь-яку особу, яка перешко-
джає проведенню чи виконанню функцій,
церемоній чи релігійних процесій, які про-
водяться з участю священика” [12]. Cт. 151
КК Латвійської республіки 1998 р. встанов-
лює кримінальну відповідальність за “умис-
не перешкоджання здійсненню релігійних
обрядів, якщо воно не порушує закон і не
пов’язане з посяганням на права особи”
[10]. Також лише за наявності певних об-
ставин криміналізує такого роду діяння КК
Естонської республіки, який у ст. 138 ви-
знає злочином “перешкоджання здійсненню
релігійних обрядів, якщо вони не порушу-
ють громадського порядку і не завдають
шкоди здоров’ю і моральності” [16]. Cт. 195
КК Польщі взагалі визнає злочинцем лише
ту особу, “яка злісно перешкоджає пуб-
лічному виконання релігійного акту церкви
чи іншого визнаннєвого союзу” [19].
Ще однією нормою, притаманною, що-

правда, лише деяким державам ЄС, є по-
рушення рівності громадян залежно від їх-
нього віросповідання чи ставлення до релі-
гії. Такі статті містяться у КК Польщі та КК
Латвійської республіки.
Наприклад, ст. 194 КК Польщі визнає

злочинцем особу, “яка обмежує людину в
належних їй правах у зв’язку з її принале-
жністю чи неприналежністю до релігії” [19].
Дещо ширше тлумачить досліджувану

сферу КК Латвії, ст. 150 якого криміналізує
“пряме чи непряме обмеження прав осіб,
створення будь-яких переваг для осіб у
зв’язку з їх ставленням до релігії, за винят-
ком діяльності в установах релігійних кон-
фесій, а також образу релігійних почуттів
осіб чи розпалення ворожнечі у зв’язку з їх
ставленням до релігії чи атеїзму” [10].
Ст. 142 КК Бельгії ще більш детально

регламентує згадану заборону, кримі-
налізуючи діяння будь-якої особи, яка
“насильницькими діями чи погрозами при-
мусить або перешкодить одній або декіль-
ком особам відправляти релігійний культ,
бути присутніми під час відправлення тако-
го культу, відзначати будь-які релігійні свя-
та, дотримуватись будь-яких вихідних днів,
і, як результат, відкривати чи закривати
свої майстерні та магазини, здійснювати
або утримуватись від будь-якої роботи” [6].
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Доволі незвичною для законодавства
держав – членів ЄС є ч. 2 ст. 246 КК Руму-
нії, яка визнає кримінально караним діяння
особи, яка примушує іншу особу до участі у
будь-якому елементі релігійного культу,
або у здійсненні релігійного акту, пов’я-
заного зі здійсненням культу [13].
Такого ж роду положення міститься й у

КК Болгарії, у ч. 2 ст. 165 якого передбаче-
но покарання для особи, яка … змусить ін-
ших брати участь у релігійних обрядах і
службах [11].
Найпоширенішим видом покарання, пе-

редбаченим за порушення законодавства у
сфері свободи віросповідання, є позбав-
лення волі на певний строк. При цьому
строк позбавлення волі в різних державах
може досить суттєво відрізнятися. Зокрема,
КК держав ЄС передбачають зазначене по-
карання строком від тижня до одного міся-
ця (ст. 142 КК Бельгії), до двох місяців
(ст. 146, 147а КК Голландії), до трьох міся-
ців (ст. 147 КК Голландії), від одного до
шести місяців (ст. 246 КК Румунії), до шести
місяців (наприклад, § 188, ч. 2 ст. 189 КК
Австрії), до одного року (ст. 145 КК Гол-
ландії, ч. 1 ст. 110 КК Хорватії, ч. 1 ст. 165
КК Республіки Болгарія)), до двох років
(ч. 1 § 189 КК Австрії, ст. 194–196 КК
Польщі, ст. 150 КК Латвійської республіки,
ст. 199 КК Греції), до трьох років (§ 166,
167 КК ФРН) тощо.
Наступним за поширеністю видом пока-

рання є штраф. Його застосування передба-
чено за вчинення діянь, передбачених § 140
КК Данії, § 188 та 189 КК Австрії, § 166 та
167 КК ФРН, ст. 145–147а КК Голландії,
ст. 194–196 КК Польщі, ст. 150 та 151 КК
Латвійської республіки, ст. 138 КК Естонсь-
кої республіки, ст. 246 КК Румунії, ст. 142–
144 КК Бельгії та ін. Окрім зазначених ви-
дів покарань, КК держав ЄС згадують і про
обмеження волі (наприклад, ст. 194–196
КК Польщі), поміщення під варту (§ 140 КК
Данії), арешт (ст. 138 КК Естонської респу-
бліки), примусові роботи (ст. 150 та 151 КК
Латвійської республіки) тощо.
Висновки. Підсумовуючи викладене

вище, можна зробити висновок, що, не іде-
алізуючи кримінально-правові приписи у
сфері свободи віросповідання держав –
членів Європейського Союзу, саме їх у пе-
ршу чергу варто було б взяти до уваги,
вносячи подальші зміни у вітчизняне зако-
нодавство в досліджуваній сфері.
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Марисюк К. Б. Уголовно-правовая защита права на свободу вероисповедания в
законодательстве государств – членов Европейского Союза
Статья посвящена анализу уголовно-правовой защиты права на свободу вероисповедания в

законодательстве государств – членов Европейского Союза. Проанализировано законодатель-
ство как так называемых “старых” членов Европейского Союза, так и тех, что вошли в него
недавно (государства Балтии, Румыния, Болгария, Хорватия) относительно присутствия в нем
этих норм. Выделено наиболее характерные нормы в этой сфере. Отдельно рассмотрены нети-
пичные положения, характерные лишь одной или группе стран.
Ключевые слова: право, вероисповедание, верующий, священнослужитель, кодекс.

Marysyuk K. Criminal-Law Defence of the Right for Freedom of Religion in the Legisla-
tion of the States – Members of European Union

The article is sanctified to the analysis of criminal-law defence of the right for freedom of relig-
ion in the legislation of the states – members of European Union. The legislation the so-called “old”
members of European Union and those that entered to him recently (states of Baltic Region, Ro-
mania, Bulgaria, Croatia) is analysed in relation to a presence in him of these norms. The most
characteristic norms are distinguished in the field of it. Not typical positions inherent only one or to
the group of countries are separately considered.

Drawn conclusion, that, not idealizing criminal-law defence of the right for freedom of religion in
the legislation of the states – members of European Union, exactly them first of all it would cost to
take into account, bringing in subsequent changes in a home legislation in the field of investigated.

Key words: right, religion, believer, clergyman, code.



Право та державне управління

44

УДК 340.15(477)(09)+343

В. М. Пальченкова

доктор юридичних наук, доцент
Класичний приватний університет

ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ В ІСТОРІЇ
ТА ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

У статті досліджено проблему історичної спадковості ідей примирення в національній дер-
жавно-правовій традиції. Обґрунтовано універсальність і ефективність примирних процедур
при вирішенні правових спорів і конфліктів. Вказано на можливість та необхідність викорис-
тання примирно-компенсаційних заходів у кримінальному праві з метою досягнення справед-
ливості й стабільності в суспільстві.
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ня, справедливість, суспільство.

Розвиток суспільства неминуче має бути
пов’язаний із повагою до людини, її прав та
свобод. Шлях, який торує Україна до стан-
дартів європейського співтовариства, пока-
зав, що Україна періоду незалежності по-
стійно переживає стан кризи через загост-
рення політичних, соціально-економічних
проблем, а їх складність проеціюється на
всі прошарки населення: нестача коштів,
відсутність кваліфікованих робочих місць,
загальне зубожіння суспільства, занепад
моральних цінностей, зниження рівня пра-
восвідомості й культури тощо. Водночас,
вже третє десятиліття не досить вдало, а
іноді й хаотично, відбувається реформу-
вання законодавства: його зміна, внесення
доповнень, уточнень, розробка нових кон-
цепцій, моделей тощо. Усе це супроводжу-
ється міжгалузевою розбалансованістю, не-
узгодженістю, відсутністю глибокого науко-
вого обґрунтування.1

Сьогодні проблеми загострилися насті-
льки, що більшість громадян не в змозі
адекватно й соціалізовано подолати безви-
хідь. На цьому тлі, коли знищуються пози-
тивні орієнтири, а рівень моральних, куль-
турних, правових цінностей стає мізерним,
зростання кількості злочинів є прогнозова-
ним. Відповідно вказані чинники сприяють
посиленню каральної політики держави,
яка витрачає значні сили на боротьбу із
злочинністю. Усе частіше лунають заклики
щодо посилення покарань, особливо збіль-
шення строків позбавлення волі, розши-
рення кількості злочинів, за які можна при-
значати довічне позбавлення волі й навіть
повернення смертної кари. Не так давно, а
саме у 2008 р., ми вже спостерігали наміри
лідерів КПУ внести на розгляд Верховної
Ради України законопроект про тимчасове
відновлення смертної кари за умисне вбив-
ство. Хибність таких шляхів була засуджена
як в Україні, так і більшістю європейського
                                                          

1 © Пальченкова В. М., 2015

суспільства. Сьогодні політики радикально-
го спрямування також висловлюються за
посилення кримінальної відповідальності,
покарання та відновлення смертної кари в
сучасних умовах, зокрема щодо корупцій-
них злочинів, терористичних дій, державної
зради тощо.
Беззаперечно, дослідження інституту

покарання в кримінальному праві дає всі
підстави стверджувати, що кримінальне
покарання є і буде залишатися, хоча і не
єдиним, але необхідним та одним з голо-
вних засобів протидії злочинності. Однак
практика призначення й реалізації трива-
лих строків покарання впевнено свідчить
про те, що жорстокість санкцій і збільшення
обсягу кари не дає бажаних результатів.
Більше того, чим частіше політика держави
схиляється до репресій – тим поширенішим
стає злочинність.
Метою статті є виявлення теоретико-

правових основ та національної історичної
традиції інституту примирення в українсь-
кому кримінальному праві.
Предметом сьогоднішньої дійсності все

частіше стає пошук привидів, ворогів, вин-
них тощо. Але боротьба за справедливість
за допомогою надмірної кари – це стра-
шенна омана людства. Ми починаємо всіх
жорстоко карати й у відповідь розвиваємо
ще більшу ненависть, оскільки правосуддя
в нашому суспільстві визначається лише як
застосування закону, а злочин – як його
порушення.
Замість того, щоб поставити на чільне

місце примирення між жертвою та злочин-
цем, відшкодування заподіяної шкоди, ми
фокусуємося лише на факті порушення за-
кону, що зовсім не є тотожним і не призво-
дить до вичерпання конфлікту.
Варто вказати, що прагнення до справе-

дливості належить до основних потреб лю-
дини, без його задоволення примирення
майже неможливо. Безумовно, відчуття по-
вного досягнення справедливості є роже-
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вим світом ідеалу, проте навіть компроміс,
часткове примирення є позитивними. Вони
призводять до відчуття завершеності, спри-
яють стабільності в суспільстві.
При обговоренні проблем правового інсти-

туту примирення виникає, насамперед, пи-
тання: у зв’язку із чим і з яких причин вини-
кла проблема його обговорення й надалі
впровадження в нашу практику? Це не про-
сте запитання. Ідеться не лише про те, щоб у
національне законодавство та практику
впровадити найбільш прогресивні й гуманні
методи поводження з порушниками закону,
проблема тут більш складна та глибока.
Як відомо, інститут примирення має гли-

боке історичне коріння. Існує думка, що
примирення виникло раніше, ніж право, а
необхідність вичерпати конфлікт між сто-
ронами, що ворогують, стала мотивом для
формування права як соціорегулятивної
системи [3, c. 8].
Примирення було звичайною, буденною

практикою давньоруського суспільства. Во-
но не було ексклюзивом, а налаштування
на замирення було стійкою установкою су-
спільної та індивідуальної правосвідомості.
Однією з перших згадок щодо можливості
примирення в кримінальному праві є дого-
вір між Руссю та Візантією 911 р. У цьому
акті вказано на те, що родичі злочинно
убитої особи мають право на відшкодуван-
ня за рахунок майна убивці. Крім того, від-
шкодуванню підлягала особиста образа у
вигляді побоїв та матеріальна шкода у ви-
гляді викрадання чужого майна. Ці поста-
нови підтверджувались наступним догово-
ром Русі та Візантії 944 р. [7, с. 21, 29] і
простежувались в інших договорах Русі з
іноземними державами [2]. Аналогічні нор-
ми були відомі практично всім так званим
варварським правдам (Салічна, Рипуарсь-
ка, Правда короля Іне тощо), що типологі-
чно є близькими до пам’яток давньорусько-
го права, зокрема Руської правди.
Очевидно, що одним з джерел форму-

вання інституту примирення на українських
теренах стало римське право. Як зазначає
директор Інституту міжнародного приват-
ного і порівняльного права Д. Л. Дави-
денко, у римському праві інститут мирової
угоди був уперше доктринально розробле-
ний і законодавчо оформлений. Внесок
римських юристів був настільки значний,
що сформульовані ними юридичні норми та
концепції взяті за основу в сучасних право-
вих системах [4]. Примирення згадується
вже в найдавнішій пам’ятці римського пра-
ва – Законах ХІІ таблиць. Примирення по-
стає там як основний, а покарання – як
факультативний спосіб реагування на пра-
вопорушення та нанесення шкоди: “Якщо
заподіє членоушкодження і не помириться
(з потерпілим), то нехай і йому самому буде
спричинено те ж саме”.
Інститут примирення у вигляді князівсь-

кого співправління та князівських з’їздів

давав змогу вичерпати і, що найголовніше,
запобігти ймовірному конфлікту між влад-
ними інституціями. Наріжний камінь прими-
рної процедури – активність сторін у вирі-
шенні конфлікту. Основою примирення є
бажання та залагодження різноманітних
конфліктів, навіть без участі державної
влади, збереження компенсаційного харак-
теру юридичної відповідальності за нане-
сення майнової та моральної шкоди, розу-
міння остаточного, такого, що не підлягає
апеляції, ухваленого у ході примирення
рішення, наявність юридичної відповідаль-
ності за невиконання умов примирення.
Якщо переглянути інші пам’ятки литов-

сько-руського права, Гетьманщини, земель
Австро-Угорської та Російської імперій то-
що, можна стверджувати, що примирення
продовжувало мати місце як альтернатив-
ний спосіб вирішення спорів протягом бага-
тьох століть.
Зокрема, у всіх трьох редакціях Литов-

ських Статутів чітко визначено склади зло-
чинів, за якими допускалось примирення. З
усіх редакцій Литовських статутів випливає
можливість примирення в разі вчинення
зґвалтування [12, с. 375; 11, с. 274]. Та-
кож усі три Статути вказують на можливість
примирення сторін у разі вчинення розбій-
ного нападу (наїзду). Такі наїзди, що су-
проводжувались, на відміну від пограбуван-
ня, умислом на побиття або убивство супро-
тивника та його челяді, були складовою
своєрідної субкультури шляхти, у чому ви-
являлась їх лицарська вдача. Цю рису пра-
вового життя – наїзди з подальшим полюбо-
вним вирішенням конфлікту відзначають і в
середовищі шляхти не тільки у Великому
Литовському князівстві, а й у Руському воє-
водстві Польського королівства [10].
Примирення сторін допускалося також

польським правом, яке діяло на українсь-
ких землях, зокрема в Галичині. Згідно зі
Зводом законів Казимира Великого, прими-
рення передбачалося в разі словесної об-
рази шляхтича шляхтичем (ст. LXXXIV), а
також у випадку зґвалтування [13, с. 301].
Властивою польському праву була проце-
дура покори – вибачення винуватця у вчи-
нені злочину перед потерпілим.
Магдебурзьке право, що діяло в бага-

тьох українських містах, теж передбачало
можливість примирення у кримінальному
праві. Зокрема, Порядок прав міських маг-
дебурзьких встановлював, що можливе
примирення навіть з убивцею [5, с. 224].
Так, привілей, наданий місту Казимиром ІІІ
у 1360 р., навіть дозволяв присяжним (лав-
никам) примушувати сторони до примирен-
ня, лякаючи в протилежному випадку їх
штрафом [9, с. 33].
Значним кроком у врегулюванні інститу-

ту примирення в період Гетьманщини став
звіт українського правових атів і норм
“Права, за якими судиться малосійський
народ”. В арт. 25 глави VІІ зводу вперше
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було систематизовано нормативне регулю-
вання примирення. Стосовно кримінальних
справ уводилося чітке обмеження таких,
що є придатними для укладення мирових
угод. З їх числа виключались злочини, за
які винуватий підлягав смертній карі або
тюремному ув’язненню. Зважаючи на те,
що смертна кара була на той час найпоши-
ренішим видом покарання [1, c. 219], мож-
ливості застосування примирення між зло-
чинцем та потерпілим були невеликими.
Хоча укладачі кодексу підкреслювали важ-
ливість прощення винуватого у вчиненні
злочину відповідно до християнських цін-
ностей. Недаремно вони сприяли прими-
ренню у справах про необережні та випад-
кові злочини [8, с. 111–112], що було по-
ширено в практиці судів Гетьманщини за-
довго до складання цього кодексу.
У період входження більшості українсь-

ких земель до складу Російської імперії,
починаючи з 30–40-х рр. ХІХ ст., форму-
ється субінститут примирення у криміналь-
ному праві. У межах кримінального права
визначено поняття “примирення з ображе-
ним” як підстави для скасування покаран-
ня, сформульовано підстави для примирен-
ня, а також визначено склади злочинів та
проступків у справах, у яких таке прими-
рення було можливим. Примирення допус-
калось у справах приватного обвинувачен-
ня до постановлення вироку.
Розвиток субінституту примирення з по-

терпілим пов’язаний із судовою реформою
1864 р. Наприклад, Статут про покарання,
що призначалися мировими суддями, вмі-
щує матеріальні норми, які регулювали
примирення в малозначущих з погляду за-
вданої шкоди кримінальних справах. Пере-
лік складів кримінальних правопорушень, у
провадженні за якими допускалось прими-
рення сторін, містився також в Уложенні
про покарання кримінальні та виправні
1885 р. Процесуальні норми, якими регу-
лювалось примирення сторін кримінального
конфлікту, були зосереджені в Статуті кри-
мінального судочинства 1864 р. Усі справи,
які порушувались виключно за скаргою по-
терпілого й могли бути припинені прими-
ренням, покладались на мирових суддів, які
були зобов’язані схиляти сторони до миру і
лише за неуспішністю своєї ініціативи могли
приступати до постановлення вироку. Знач-
ним кроком уперед в утвердженні примир-
ного розгляду в кримінальних справах став
Закон “Про зміну примирного розбору у
кримінальних справах” від 21.05.1891 р.,
яким на судового слідчого було покладено
повноваження щодо ініціювання примирення
сторін конфлікту [3, c. 12].
Отже, інститут примирення в національ-

ному кримінальному праві має стійку істо-
ричну традицію, що простежується від най-
давніших часів до початку ХХ ст.
Також інститут примирення досить успі-

шно розвивався й до цього часу застосову-

ється в розвинутих країнах (Великобрита-
нії, Голландії, Німеччині, Норвегії, США,
Франції, Фінляндії, Швеції, Японії). У цих
країнах існують різні програми примирення
жертв і кривдників, яких не поспішають
перетворювати на злочинців і замикати в
тюрми, навіть якщо вони вчинили такі тяжкі
злочини, як, наприклад, пограбування,
крадіжки зі зломом, заподіяння каліцтв і
навіть ненавмисні вбивства. Ці програми
дають змогу організувати зустрічі сторін
конфлікту, встановити між ними психологі-
чний контакт, добитися від правопорушни-
ка усвідомлення відповідальності за вчине-
не, а також реально відшкодувати потерпі-
лому або його родичам заподіяну фізичну,
матеріальну та моральну шкоду. Якщо крив-
дник діяльно розкаявся, тобто відшкодував
збитки, приніс вибачення потерпілому, про-
демонстрував готовність влитися в суспільс-
тво як його корисний член (влаштувався на
роботу, пройшов курс лікування від алкого-
лізму чи наркоманії тощо), його пересліду-
вання припиняється прокурором або суд-
дею. До речі, програма примирення жертв і
правопорушників на Заході успішно розви-
ваються ще й тому, що підтримується церк-
вою, зацікавленою у встановленні заповіда-
ної нам Богом гармонійного світопорядку.
Проте доводиться констатувати, що вже в

умовах суверенної України в теорії і практиці
триває застосування традиційних за змістом
для радянської системи видів покарань. Хо-
ча ми розуміємо, що зараз у нових умовах
існування нашої держави й суспільства ці
питання потребують свого переосмислення.
Адже одним з основних критеріїв оцінюван-
ня ефективності організації й функціонуван-
ня держави, окремих його владних струк-
тур, у тому числі правосуддя, є не кількість
вироків, щодо застосування покарання у
виді позбавлення волі на певний строк, до-
вічного позбавлення волі чи смертної кари,
а законів, які враховують, насамперед, сту-
пінь задоволення суспільних потреб та інте-
ресів окремих реально існуючих людей.
Ст. 46 КК України передбачено звіль-

нення особи, яка вперше вчинила злочин
невеликої тяжкості або необережний зло-
чин середньої тяжкості, за винятком коруп-
ційних злочинів, звільнення від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку з примирен-
ням винного з потерпілим. Примирення –
це угода між потерпілим та злочинцем, на-
слідком якої є прощення потерпілим свого
кривдника і, відповідно, останній повинен
відшкодувати або усунути завдану злочи-
ном шкоду. Необхідною умовою такої угоди
є також добровільність участі потерпілої
особи або, як виняток, її представника. Та-
ким чином, примирення треба розуміти як
акт прощення в результаті вільного воле-
виявлення потерпілим винної особи. Ре-
зультатом примирення є угода між потерпі-
лим та винною особою, відповідно до якої
потерпілий не наполягає на притягненні
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винної особи до кримінальної відповідаль-
ності, а винний відшкодовує завдані злочи-
ном збитки, усуває заподіяну шкоду та діє-
во розкаюється.
Сьогодні в Україні діє Кримінальний проце-

суальний кодекс, який вміщує в розділі 35
“Кримінальне провадження на підставі угод”
норми регулювання примирення між потерпі-
лим та підозрюваним чи обвинуваченим. Та-
кож подано склад інституту примирення у пу-
блічному праві: ініціювання та укладення уго-
ди, зміст угоди про примирення; наслідки
укладення та затвердження угоди; загальний
порядок судового провадження на підставі
угоди; вирок на підставі угоди; наслідки не-
виконання угоди. Що стосується примирення
потерпілого та засудженої особи, яка відбуває
покарання, то таких випадків у кримінальному
законодавстві не передбачено, хоча вони теж
мають право на життя, зокрема, при умовно-
достроковому звільненні, заміні покарання
більш м’яким, а також пом’якшенні призначе-
ного покарання. Так, ч. 2 ст. 81 КК України
передбачено, що умовно-дострокове звіль-
нення може бути застосоване до засудженої
особи, якщо вона фактично відбула певну
частину призначеного йому строку покарання
та якщо “засуджений сумлінною поведінкою і
ставленням до праці довів своє виправлення”.
На наше переконання, оціночне поняття
“довів своє виправлення” потребує більшої
конкретизації, наприклад, у виді відшкоду-
вання завданих злочином збитків тощо. Існує
досвід, за яким без примирення між потерпі-
лим і особою, яка відбуває покарання, у за-
стосуванні дострокового звільнення засудже-
ному відмовляється.
Висновки. Можна наводити приклади не-

досконалості запровадження примирення,
проте завданням є не схоластична критика, а
необхідність і можливість практичного вті-
лення примирення. З урахуванням історично-
го досвіду, чинного кримінального та кримі-
нального процесуального законодавства,
варто по-новому переосмислити й охаракте-
ризувати елементний склад інституту прими-
рення: коло юридичних ситуацій (конфлік-
тів), які могли б підпадати під дію норм при-
мирного права; суб’єкти примирних відно-
син; ініціювання примирення; процедура
примирення; гарантії виконання такої угоди.
Як видається, активне реформування

судової системи України повинно передба-
чати одночасно й реформування правосуд-
дя, щодо окремих категорій, наприклад,
неповнолітніх, особливо тих, кому призна-
чено покарання у виді позбавлення волі на
певний строк. На наш погляд, цей процес
повинен відбуватися, зокрема, з упрова-
дженням у практику інституту примирення.
Залишається відкритим питання: які ж пер-
спективи реалізації цих норм у правозасто-
вчій практиці з урахуванням національного
історичного досвіду та досвіду іноземних
країн? Невже ми глухі та сліпі? Не помічає-
мо того, що розвинуті країни всіляко праг-

нуть скоротити застосування репресивних
заходів, а політика нульової терпимості
стає все більш популярною в західних дер-
жавах. На наше переконання, необхідно
всіляко сприяти розвиненню інституту при-
мирення, коли конфліктні ситуації вирішу-
ватимуться шляхом домовленостей, залаго-
дженням провини, а не “тюремним крово-
пролиттям”. Адже, як слушно зазначив
Нільс Крісті, ступінь і спосіб покарання є
дзеркалом, в якому відображені стандарти,
що панують у суспільстві.
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Пальченкова В. М. Институт примирения в истории и теории уголовного права
Статья посвящена проблеме исторической преемственности идей примирения в украинской

правовой традиции. Обосновывается универсальность и эффективность примирительных про-
цедур при решении правовых споров и конфликтов. Указывается на возможность и необходи-
мость использования примирительно-компенсационных мер в уголовном праве с целью дости-
жения справедливости и стабильности в обществе.
Ключевые слова: компромисс, наказание, общество, потерпевший, преступление, прими-

рение, справедливость, уголовное право.

Palchenkova V. Institute of Reconciliation in History and Theory of Criminal Law in
Ukraine

Today, there are more and more appeals to strengthen the penalties, especially the increase of
terms of imprisonment, expanding the number of crimes to which may be prescribed life imprison-
ment and even the return of the death penalty. The research of the penalties institute in criminal
law gives reasons to believe that criminal penalties are and will remain, although not the only, but
necessary and one of the main means of combating the crime. However, the practice of appoint-
ment and implementation of long-term imprisonment surely indicates that the violence of sanctions
and the increase of penalty does not bring the desired results. Moreover, the more policy inclined
to state repression – the more crime is widespread.

The article deals with the problem of historical continuity of ideas of national reconciliation in
the state-legal tradition. The research of monumental works of th Lithuanian-Russian law, the
Hetmanate, the lands of Austro-Hungarian and Russian empires gives all grounds to assert that
reconciliation in the Ukrainian lands continued to take place as an alternative means of dispute
resolution for centuries.

The versatility and efficiency of the conciliation procedures for resolving disputes and conflictsis
substantiated. The possibility and the need for conciliation-compensation measures in the criminal
law to achieve justice and stability in the society is pointed out.

Key words: crime, compromise, criminal law, punishment, victim, reconciliation, justice, society.
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВБИВСТВО МАТІР’Ю
СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ (1917–1960 РР.)

У статті досліджено історію розвитку кримінальної відповідальності за умисне вбивство ма-
тір’ю своєї новонародженої дитини за вітчизняним кримінальним правом після революції
1917 р. до середини XX ст.
Ключові слова: історія розвитку, кримінальне право, кримінальна відповідальність, вбивс-

тво, матір, новонароджена дитина, покарання.

Представники різних галузей науки –
юристи, філософи, соціологи й психіатри
протягом багатьох століть досліджують
природу й причини злочинності, особу зло-
чинця, його вину.
Уже в перші роки після революції були

прийняті окремі нормативно-правові акти,
які змінили статус позашлюбних дітей (зок-
рема, Декрет СНК “Про цивільний шлюб”
від 18.12.1917 р.). Відповідно, припинив
існування інститут позашлюбних дітей,
оскільки жінкам було надано право само-
стійно вирішувати питання про материнство
тощо. Це не могло не позначитися на роз-
витку кримінального права того часу.1

Мета статті – простежити генезис кримі-
нальної відповідальності у вітчизняному кри-
мінальному праві впродовж 1917–1960 рр.
У радянському кримінальному законо-

давстві не було спеціальної норми щодо
відповідальності за вбивство матір'ю ново-
народженої дитини. Цей злочин припинили
визнавати привілейованим, навпаки, його
відносили до злочину, скоєного за обста-
вин, що обтяжують покарання.
Так, жінка, винна в насильницькому по-

збавленні життя своєї народженої дитини,
притягувалася до кримінальної відповідаль-
ності за п. “д” та “е” ст. 142 КК РРФСР
1922 р., відповідно до яких їй інкримінува-
лися дві обставини, що обтяжують покаран-
ня: вбивство особою, до обов'язків якої вхо-
дила турбота про вбитого, і вбивство з ви-
користанням безпорадного стану вбитого.
Ці пункти охоплювали як дітовбивство,

тобто вбивство дитини її батьками або сто-
ронніми особами, так і власне умисно вбив-
ство матір’ю своєї новонародженої дитини.
У той час аналізований склад злочину не

карався смертною карою, проте покарання
було досить суворим. Санкція статті перед-
бачала позбавлення волі на строк не менше
8 років. Це покарання не застосовувалося
до малолітніх матерям молодше 14 років, а

                                                          
1 © Семенюк І. С., 2015

також до неповнолітніх, щодо яких судом
було визнано можливим обмежитися мето-
дами медико-педагогічного впливу.
Незабаром до ст. 18 було внесено зміни,

згідно з якими справи щодо неповнолітніх
14–15-річного віку в усіх випадках пряму-
вали до комісії, яка визначала необхідність
передачі справи до суду або вжиття заходів
медико-психологічного характеру. Аналогі-
чний порядок закріплено й у Кримінально-
му кодексі РСФРР 1926 р. Тим самим вік
кримінальної відповідальності за цей зло-
чин було збільшено до 16 років.
У подальшому караність посягань на ма-

лолітніх дітей посилилась. Кримінальний
кодекс РСФРР було доповнено ст. 25-а, від-
повідно до якої до обставин, що обтяжують
покарання, додалась за вчинення діяння
щодо особи, яка перебувала на піклуванні,
або особи, яка є особливо безпомічною че-
рез свій вік.
У цей період вчені намагалися звертати

увагу законодавця, що мати-вбивця могла
під час пологів перебувати в стані афекту,
що слід було б, на їхню думку, враховувати
як обставину, що пом'якшує покарання,
проте останнє не було враховано.
Залишилася такою самою кримінально-

правова оцінка цього діяння й за КК РСФРР
1926 р. Норми, що передбачали відповіда-
льність за вбивство матір’ю своєї новонаро-
дженої дитини, увійшли без змін до п. “д”
та “е” ст. 136 КК РРФСР у редакції 1926 р.
[11, с. 80].
Цей законодавчий підхід був сприйняті

буквально відповідними статтями всіх сою-
зних республік, крім КК УРСР 1927 р., де,
крім відповідної статті, була і спеціальна
ст. 142, яка містила таку норму: “Вбивство
матір'ю своєї новонародженої дитини відра-
зу ж після пологів тягне за собою позбав-
лення волі на строк до 3 років” [7, с. 63].
Таким чином, КК УРСР це діяння кваліфіку-
вав як злочин з обставинами, що пом'як-
шують вину, тоді як законодавства інших
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союзних республік не передбачали його як
особливий вид злочину.
Змінилася лише санкція за КК РСФРР

1926 р.: замість “не нижче 8 років” стало
“до 10 років”. Проте формальне посилення
покарання за дітовбивство фактично не
відобразилося на практиці розгляду судами
цієї категорії справ, оскільки суди в біль-
шості випадків застосовували пом’якшені
міри покарання відповідно до ст. 28 КК
РСФРР 1922 р. (ст. 51 КК РСФРР 1926 р.).
У деяких випадках правозастосовні ор-

гани штучно кваліфікували це вбивство як
інший злочин – залишення в небезпеці
(ст. 163 КК РСФРР).
Більше того, сам законодавець, вказав-

ши верхні межі санкції кваліфікованого
вбивства без вказівки на нижні, розширив
можливості суду призначати більш м’яке
покарання за дітовбивство.
За статистичними даними того часу, на-

веденими М. Авдєєвою, у 1924–1925 рр.
кількість засуджених за цей злочин до умо-
вного покарання становила 57,8% від усіх
засуджених за дітовбивство. У подальшому
ця кількість скоротилась, проте збільши-
лась кількість осіб, засуджених до виправ-
но-трудових робіт. У 1931 р. за вбивство
матір’ю своєї новонародженої дитини було
засуджено умовно – 24%, до виправно-
трудових робот – 36,2% [1, с. 64].
Таким чином, умовні покарання та пока-

рання до виправних робіт становили більше
від половини від покарань за ці вбивства,
що суперечило санкції ст. 136 КК РСФРР
1926 р. Таку позицію судової практики бу-
ло роз’яснено в Інструктивному листі Кри-
мінально-касаційної колегії Верховного Су-
ду РСФРР № 2 за 1926 р.
Було вказано на існуючу невідповідність

між сутністю та ступенем соціальної небез-
пеки дітовбивства й іншими злочинами, пе-
редбаченими ст. 142 КК РСФРР. Колегія ре-
комендувала таке: “…подібний злочин ско-
єно вперше і викликано такими причинами,
як гостра матеріальна потреба матері, що
прирікає її та дитину на голодне існування,
гостре почуття сорому під тиском неосвіче-
ного середовища, що створює в майбут-
ньому нестерпне життя матері і дитині;
хвороблива психіка, розхитана самими по-
логами та звичайною в таких випадках об-
становкою (пологи без сторонньої допомо-
ги, на самоті, часто в сараї або де-небудь у
цьому роді тощо), то за злочини цього роду
призначати міру соціального захисту у ви-
гляді позбавлення волі на мінімальні термі-
ни або ставити питання про умовне засу-
дження” [4, с. 1415].
Проте слід зазначити, що в Інструктив-

ному листі містилося застереження, відпо-
відно до якого ці рекомендації могли засто-
совуватися лише за умови, якщо матір ди-
тини мала низький культурний рівень. От-

же, Кримінально-касаційна колегія орієнту-
вала суди на диференційований підхід при
призначенні покарання матерям-вбивцям.
Декілька наступних років проблемні пи-

тання про насильницьке позбавлення но-
вонародженої дитини життя майже не обго-
ворювали на сторінках періодичних юриди-
чних видань, хоча приділяли достатньо
уваги посиленню роботи судових органів
щодо захисту дітей у сфері боротьби з їх
підкиданням. Це пояснюється частково тим,
що минула гострота становища в сенсі не-
ув'язки законодавства та судової практики.
Радянської медициною того часу було

встановлено, що жінку під час пологів не
можна розглядати як таку, що повністю ус-
відомлює свої дії. Так, І. Фейгель у Великій
медичній енциклопедії зазначає: “Сам ро-
довий акт, пов'язаний із сильними фізич-
ним і душевним потрясінням, через трива-
лий і повторюваний біль, виняткове фізич-
не напруження, іноді значну крововтрату
висуває до організму жінки великі вимоги й
приховує в собі значні небезпеки… крім
описаних вище патологічних відхилень від
нормальних пологів, родової акт тією чи
іншою мірою може позначатися на нервовій
системі жінки… у результаті родової травми
можуть розвиватися психози, паралічі, не-
вралгії… протягом самих пологів, іноді, порі-
вняно рідко, спостерігаються швидкоплинні
психічні розлади, що виражаються в галю-
цинаціях, насильницьких вчинках (замах на
самогубство, дітовбивство), у порушенні або
пригніченні свідомості” [3, с. 563].
Виходячи із цього стану жінки в момент

пологів, криміналісти того часу вважали,
що необхідно відокремити в особливий
привілейований склад вбивство новонаро-
дженої дитини за наявності певних умов.
Через кілька років такий підхід змінився,

кримінально-правові заходи щодо матері
стають більш жорстокими. Так, у 1935 р. Ко-
ментар ст. 136 КК РСФРР містив зовсім про-
тилежну оцінку цього злочину: “Економічна
та політична обстановка, що змінилася, ство-
рила всі передумови для нормального життя
жінки-матері. Отже, вбивство матір’ю своєї
дитини при народженні, зазвичай, повинно
розцінюватися судом з точки зору загальних
засад, з призначенням покарання за вбивст-
во” [6, с. 196].
Особливе посилення репресії відбува-

ється з 1935 р. в повній відповідності з ди-
рективою Верховного Суду РСФРР від
27.08.1935 р. про посилення репресії за
вбивство.
У 1935 р. в циркулярі ВС та НКЮ (Нар-

комату юстиції) РСФРР вказано, що “в но-
вих умовах побуту, підвищеної матеріальної
забезпеченості та культурності всіх трудя-
щих СРСР є неправильним застосування за
дітовбивство умовного засудження чи ін-
ших м'яких мір покарання за мотивами ма-
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теріальної потреби, низького культурного
рівня, нападів і знущання з боку рідних і
оточення тощо”, і було рекомендовано йти
“шляхом загального посилення репресії,
тобто застосування безумовного позбав-
лення волі (не виключаючи й матері-діто-
вбивці)” [8, с. 23].
З тих же міркувань А. Тадевосян робить

висновок, що “виникла необхідність щодо
посилення репресії за ці злочини, бо тепер
уже немає підстав знаходити в поведінці
матері, яка вбила свою дитину, обставини,
що пом'якшують її вину” [10, с. 158].
Таким чином, вказівка Верховного Суду

вплинула на подальшу судову практику:
якщо в 1935 р. зу СРСР на строк 5 років і
вище було засуджено лише 34% всіх засу-
джених за дітовбивство, то за І півріччя
1939 р. цей відсоток підвищився до 42%.
За необхідність виділення привілейова-

ного складу злочину умисного вбивства
матір’ю своєї новонародженої дитини ви-
ступали М. Авдєєва [1], М. Шаргородський
[12], пізніше М. Аніянц [2], Е. Побігайло
[9]. Загалом аргументи щодо віднесення
вбивства матір’ю своєї новонародженої
дитини до привілейованого складу злочи-
ну зводилися до обставин, зумовлених
станом здоров’я винної жінки.
Інші автори вважали, що підстав для по-

зитивного вирішення цього питання немає.
Так, на думку М. Загороднікова, виділення
складу дітовбивства створює привілеї для
тих осіб, які вчинили вбивство новонаро-
дженої дитини з низьких, корисливих, ан-
тисуспільних мотивів, іноді жорстоким спосо-
бом без жодних обставин, що пом’якшують
вину. Він вважав, що чинне кримінальне за-
конодавство того часу і без спеціальної нор-
ми надає суду можливість визначити пока-
рання за дітовбивство з урахування обста-
вин, що обтяжують і пом’якшують покарання,
у тому числі аномалій у стані здоров’я поро-
діллі, а також її особливого психологічного
стану [5, с. 165].
Полеміка із цього приводу тривала. Го-

стро постало це питання й при обговорен-
ні проектів кримінальних кодексів радян-
ських республік 1959–1961 рр.
Позитивним результатом цього процесу

стало включення до кримінальних кодексів
більшості радянських республік спеціаль-
ної норми про умисне вбивство матір’ю
своєї новонародженої дитини.
Подібні норми з’явилися в кримінальних

кодексах десяти республік: ст. 96 КК
Української РСР, ст. 92 КК Молдавської
РСР, ст. 83 КК Узбецької РСР, ст. 96 КК
Азербайджанської РСР, ст. 106 КК Таджи-
цької РСР, ст. 110 КК Туркменської РСР,
ст. 106 КК Литовської РСР, ст. 100 КК Лат-
війської РСР, ст. 102 КК Естонської РСР,
ст. 97 КК Киргизької РСР.

Хоча норми цих кримінальних законів роз-
глядали цей злочин як умисне вбивство ма-
тір’ю своєї новонародженої дитини під час
або безпосередньо після пологів, санкції різ-
нилися: до 5 років позбавлення волі в Литві,
Латвії, Туркменістані, Узбекистані; до 4 років
– в Естонії, до трьох років – в інших респуб-
ліках, зокрема Україні. Поряд з позбавленням
волі альтернативне покарання у вигляді ви-
правно-трудових робіт терміном до 1 року
передбачалось кримінальними кодексами
Литви та Молдавії. Законодавство деяких ра-
дянських республік містило кваліфікований
склад злочину – повторне вчинення цього
вбивства (Литва, Латвія, Азербайджан, Кир-
гизстан, Таджикистан, Туркменістан).
Водночас кримінальні кодекси РСФРР,

Білоруської РСР, Грузинської РСР, Вірмен-
ської РСР, Казахської РСР залишилися без
змін. Дії матері, винній у вбивстві своєї но-
вонародженої дитини, кваліфікувалися як
“просте” умисне вбивство, без обставин, що
обтяжують і пом'якшують покарання.
Унаслідок цього мали місце розбіжності

в оцінці ступеня суспільної небезпеки уми-
сного вбивства матір’ю своєї новонародже-
ної дитини за законодавством радянських
республік. Крім того, що така ситуація су-
перечила вимогам Конституції СРСР, яка не
допускала суттєвих відмінностей у законо-
давчих актах союзних республік, не зумов-
лених національними особливостями, вона
ще й ставила в залежність правовий статус
громадян від тієї обставини, як місце вчи-
нення злочину.
Висновки. У дореволюційний період від-

повідальність за умисне вбивство матір’ю
своєї новонародженої дитини була передба-
чена спеціальною нормою, що було нехара-
ктерним для радянського законодавства,
яке не передбачало це діяння як особливий
вид злочину. Вбивство матір'ю новонаро-
дженої дитини кваліфікувалося як вбивство
при обставинах, що обтяжують покарання, у
межах ст. 142 і 136 КК РСФРР 1922 і
1926 рр. відповідно, незначно відрізняючись
між собою лише санкціями. Кримінально-
касаційна колегія Верховного Суду РСФРР
визначила судову практику, рекомендував-
ши судам розглядати вбивство матір'ю своєї
дитини при народженні як особливий вид
вбивства, що стався під впливом збігу тяж-
ких життєвих обставин (матеріальна скрута,
почуття сорому, стан психіки, зумовлений
пологами). Таким чином, відсутність у КК
спеціальної норми про дітовбивство створю-
вало непотрібні труднощі в роботі судів.
Починаючи з прийняття першого КК

РСФРР в 1922 р., до кінця 50-х рр. ХХ ст.
тривала активна полеміка про доцільність
такої статті, підсумком якої стало включен-
ня до більшості кодексів союзних республік
спеціальної норми про заподіяння смерті
новонародженій дитині. Проте в результаті
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цього склалася колізія, яка, по-перше, су-
перечила нормам Конституції СРСР; по-
друге, не могла бути пояснена жодними
національними особливостями, специфікою
культурної, соціальної й економічного жит-
тя того чи іншого народу, коли максималь-
на межа покарання в одних союзних рес-
публіках опинялася мінімальною межею в
інших. Наявне різке розходження покаран-
ня за той самий злочин на території респу-
блік у межах єдиної держави ставило в за-
лежність правове становище громадян від
місця скоєння злочину.
Таким чином, особливістю розвитку ра-

дянського кримінального законодавства
щодо відповідальності за умисне вбивство
матір’ю своєї новонародженої дитини було
те, що воно розвивалося у відриві від зага-
льних світових тенденцій. Довгий час у Ра-
дянському Союзі цей злочин розглядали як
пережиток буржуазного суспільства, що
позначалося на суворості санкцій. Проте
правозастосовна практика була більш
м’якою. Суперечки між чинним законодав-
ством та слідчо-судовою практикою при-
звели до змін у кримінальне законодавство
деяких радянських республік у 1956–
1961 рр., у більшості з яких з’явились
привілейовані склади цього злочину.
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Семенюк И. С. Развитие отечественного законодательства об убийстве матерью своего
новорожденного ребенка (1917–1960 рр.)
В статье исследуется история развития уголовной ответственности за убийство матерью

своего новорожденного ребенка по отечественному уголовному праву после революции
1917 г. до середины ХХ в.
Ключевые слова: история развития, уголовное право, уголовная ответственность, убий-

ство, мать, новорожденный ребенок, наказание.

Semenyuk I. History of Development of the Legislation of Infanticide Under the National
Criminal Law (1917–1960)

The article investigates the history of criminal responsibility for the infanticide from 1917 to the
middle of the twentieth century under the national criminal law.

In pre-revolutionary period of responsibility for infanticide was a special rate, which was unchar-
acteristic for the Soviet legislation which does not imply that act as a particular type of crime. The
infanticide qualify as aggravated murder under Art. 142 and 136 of the Criminal Code of the RSFSR
in 1922 and 1926 respectively, slightly differing among themselves only sanctions. Criminal Cassation
Board of the Supreme Court of the RSFSR defined judicial practice, courts consider infanticide as a
special kind of murder that occurred under the influence of the coincidence of severe life circum-
stances (material hardship, shame, state of mind caused by childbirth). Thus, the absence of special
rules in the Criminal Code of infanticide created unnecessary difficulties in the courts.

Since the adoption of the first RSFSR Criminal Code in 1922 to the middle of the 20th century was
an active debate about the feasibility of this article of Code, which culminated in the inclusion of most
codes of the Union republics on special rule causing the death of a newborn baby. However, as a re-
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sult, there was a conflict which, first, contrary to the Constitution of the USSR and, secondly, could
not be explained by any national characteristics, specific cultural, social and economic life of a nation
when the maximum limit of the punishment in some Union republics was provided minimum limit
others. There is a sharp distinction punishment for the same offense on the territory of a single state
within pursued dependent legal status of citizens of the place of the crime.

Thus, we can conclude that the feature of the Soviet criminal legislation on responsibility for the
infanticide was that it developed in isolation from the general world trends. For a long time in the
Soviet Union the crime was seen as a relic of bourgeois society that affects the severity of sanc-
tions. But law enforcement practice was softer. Disputes between the current legislation and inves-
tigative and judicial practice have led to changes in the penal law of some Soviet republics in
1956–1961, most of which appeared preferred corpus delicti of the crime.

Key words: history of development, criminal law, criminal responsibility, infanticide, mother,
newborn baby, punishment.
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КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ –
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК МОТИВАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ

У статті проаналізовано конфлікти в системі конституційного ладу як фактори нестабільнос-
ті, протистояння й мотивацію правопорушень. Конфлікти породжують правовий нігілізм, скеп-
сис, інфантилізм та відверте зловживання повноваженнями. Засобами впливу на конституцій-
но-конфліктний процес є проведення політичних переговорів та консультацій, політичне посе-
редництво, державно-правовий експеримент, референдум, дострокове припинення повнова-
жень державних інституцій, чітке вироблення ідеології державотворення при проведенні кон-
ституційної реформи тощо.
Ключові слова: конфлікт, закон, право, конституційний лад, потреби особи, правопору-

шення.

Стабільність конституційного ладу не
може бути забезпечена без усунення конф-
ліктних ситуацій між суб’єктами правовід-
носин. Поглиблене вивчення об’єктивної й
суб’єктивної сфери скоєних суспільно не-
безпечних діянь сприятиме аналізу специ-
фіки потреб індивіда, методів обрання ним
цілей та засобів їх задоволення, а також
деформацій у функціонуванні інститутів
держави й суспільства. Пошук адекватних
відповідей на системні конституційні кризи,
що неодноразово мають місце за роки ста-
новлення української державності, актуалі-
зує дослідження причин їх виникнення та
наслідків для правової системи. Формуван-
ня державної політики з метою своєчасного
реагування на небезпечні виклики спромо-
жне подолати значну кількість дестабілізу-
ючих факторів і запобігти правопорушен-
ням не лише в конституційно-правовій
сфері, а й кримінальному середовищі та
господарському секторі.1

У ході дослідження використано праці
таких авторів, як: М. О. Баймуратов,
Ю. Г. Барабаш, О. В. Батанов, С. Т. Золян,
А. А. Єзеров, В. М. Крівцова, В. Н. Куд-
рявцев, Ю. С. Шемшученко та ін.
Теоретичні і прикладні спроби розв’я-

зати конфліктні ситуації конституційного
характеру варто пов’язувати не лише з де-
фектами правової системи в цілому, але й
реалізацією приватної мотивації учасників
суспільних відносин. Будучи похідними від
соціальних цінностей, які існують у суспіль-
стві, потреби не втрачають особистісного
характеру. Отже, подвійна детермінація
людської поведінки, спрямованої на задо-
волення потреб, має особистісний і соціа-
льний сенс. Важливо з’ясувати взаємо-
зв’язок потреб людини з виникненням кон-
                                                          

1 © Словська І. Є., 2015

фліктів політичного характеру і вплив та-
ких суперечностей на порушення закону.
Мета статті – дослідити взаємозумовле-

ність потреб людини, конфліктів у системі
конституційного ладу і вчинення правопо-
рушень.
Серед пріоритетних факторів порушень

цілісності конституційного ладу виділяють
наявність конфліктів як результату реаліза-
ції суперечливих інтересів. Потреби вира-
жають внутрішнє середовище особи. Вони
(певною мірою умовно) поділяються на при-
родні – їх часом називають елементарними,
наприклад, безпека і життя, і соціальні, по-
хідні від системи соціально значимих ціннос-
тей. Проте навіть природні потреби від по-
чатку чи досить швидко набувають соціаль-
них характеристик. Потреби виражають не
лише зовнішнє, але й внутрішнє середови-
ще, зумовлюючи зацікавленість індивіда в
певних формах соціальної поведінки.
Неоднорідність соціальних позицій і

правових статусів зумовлюють неоднорід-
ність у характері та ступені задоволення
потреб. Суспільство рівних потреб – утопія
[13, с. 333–335], адже постійно відбуваєть-
ся боротьба за владу, можливість розробки
й прийняття рішень. Виникають суперечно-
сті між суб’єктами через несумісність інте-
ресів, які можуть перерости в конфлікти під
впливом різних психологічних чинників.
Тобто суперечності й конфлікти – спорідне-
ні поняття, з яких перша дефініція позна-
чає статичний, перехідний до конфліктно-
го, а друга – динамічний аспект явища. При
цьому динаміка значною мірою залежить
від стратегії поведінки учасників – співпра-
ця, компроміс, суперництво, поступливість,
уникнення [7, с. 142; 15, с. 335]. Якщо
суб’єкти конфлікту протидіють, але не пе-
реживають при цьому негативних емоцій
(наприклад, у процесі дискусії), або,
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нaвпаки, переживaють негaтивні емоції,
але зовнішньо не проявляють їх, не проти-
діють один одному, то тaкі ситуації є перед-
конфліктними [1, с. 81].
Усвідомлення сторонами наявності сус-

пільно-політичної конфронтації має бути
об’єктивізоване через активні дії чи бездія-
льність, формами яких є: ігнорування рі-
шень, прийнятих одним владним суб’єктом,
з боку іншого; ухвалення владними су-
б’єктами протилежних рішень; видання
владними суб’єктами актів, а також здійс-
нення недержавними інституціями дій, які
явно суперечать конституційному законо-
давству; неможливість продовження функ-
ціонування державної інституції через не-
спроможність владних суб’єктів сформувати
її персональний склад [10, с. 101; 3, с. 31].
Обмеженість авторитету, престижу, те-

риторії, суверенітету, певного процесу,
компетенції органів держави тощо як
об’єктів конфлікту призводить до прагнен-
ня сторін досягнути бажаного за рахунок
інтересів один одного. Зазначимо, що серед
об’єктів конституційних конфліктів можуть
бути цінності матеріального, соціального,
духовного характеру. Отже, об’єкт консти-
туційного конфлікту не завжди має консти-
туційно-правовий, або взагалі правовий,
характер. Об’єктом можуть бути будь-які
дефіцитні ресурси та прагнення контролю
над ними або певні статуси, на які спрямо-
вані дії сторін конфлікту.
Зазвичай досягнення базуються на влад-

них повноваженнях чи інших засобах впли-
ву суб’єктів (народу, територіальної грома-
ди, органів публічної влади), які уможлив-
люють контроль і спрямування поведінки
іншої сторони. Дії суб’єктів навколо зазна-
ченого об’єкта (предмет конфлікту) станов-
лять фaктичні відносини проблеми, проявом
якої є безпосередньо конфлікт [8, с. 78–85;
9, с. 97; 5, с. 10; 12, с. 695]. Причому най-
більш поширеним у таких комбінаціях
є варіант, коли конфлікт виникає між полі-
тичними партіями і державою в особі її орга-
нів чи посадових осіб або між групами лю-
дей, об’єднаними за національно-етнічною
ознакою, та владними інституціями. Ще од-
ним варіантом є конфронтація між державою
та територіальним суб’єктом унаслідок праг-
нення останнього змінити свій політико-
правовий статус [3, с. 29–30].
Будь-які системні суперечності в консти-

туційній сфері є юридичними, оскільки
пов’язані з правовідносинами сторін і, від-
повідно, тягнуть юридичні наслідки [5,
с. 9]. Таке інституційно норматизоване про-
тиборство викликане протилежністю соціа-
льно-правових інтересів чи різним ставлен-
ням до норм права й цінностей суспільного
життя [11, с. 5], різночитанням правової
регламентації суспільних відносин, абстра-
ктності та некоректності конституційних
приписів і формулювань. Не випадково са-
ме суперечності між нормами в конститу-

ційному праві називають конституційними
колізіями, наслідком яких є конституційні
кризи, небажані для будь-якої влади [16,
с. 447] і для вирішення яких застосовують
специфічні конституційні процедури [14,
с. 146–153].
Гостра форма відкритого протистояння

(конфронтація) між декількома владними
інститутами, владним інститутом (інститу-
тами) та інститутами суспільства, соціаль-
ними спільнотами у зв’язку із заподіянням
шкоди (чи наявністю такої загрози) автори-
тету влади, порушенням нормального фун-
кціонування державного механізму, суттє-
вим відхиленням у діях (актах) від існуючої
конституційної системи організації публіч-
ної влади, ухваленням рішень із порушен-
ням процедури, прагненням суб’єктів полі-
тики, не наділених державно-владними по-
вноваженнями, розширити (змінити) свій
політико-правовий статус набуває ознак
державно-правового конфлікту [2, с. 6].
Рівень конституційного конфлікту ви-

значається його масштабністю: від того, чи
існує конституційний конфлікт на загально-
державному, регіональному чи місцевому
рівнях, і залежить його віднесення до пев-
ної категорії – конфлікти мікро-, мезо- та
макрорівня. Конфлікти не є сталими: кон-
ституційні конфлікти мезорівня можуть пе-
реростати на макрорівневі у разі, якщо на-
бувають множинного характеру – в такому
випадку зростають і коло суб’єктів, втягну-
тих до конфлікту, і соціально-політичні на-
слідки їх конфліктних дій [5, с. 11].
Специфічними функціями конституційно-

го конфлікту є: відбиття деформації право-
вої дійсності; сприяння виявленню “про-
галин” у законодавстві та невідповідності
деяких норм права реальній дійсності; ко-
регування впливу на стан правової реаль-
ності у двох протилежних напрямах – сти-
мулювання змін правової дійсності та галь-
мування і деформація правового простору й
чинних правовідносин. Отже, впливаючи як
негативно, так і позитивно на процес зміни
правової дійсності, конфлікт може призвес-
ти до ліквідації чи дисфункцій державно-
правових інститутів, або, навпаки, їх пере-
творення, вдосконалення чи конструктив-
ного оновлення законодавства [11, с. 8–9].
Демократичні держави відкрито визна-

ють конфлікт інтересів у боротьбі за владу,
що є проявом “правового громадянського
стану”. Нестабільність державно-правових
інститутів є перманентним явищем, яке по-
роджує можливість використовувати конф-
лікт як засіб самовдосконалення, еволюції
на певній історичній фазі суспільного роз-
витку [4, с. 33]. Здійснення регуляторного
впливу на конституційно-конфліктний про-
цес має на меті переведення його в річище
раціональної діяльності та взаємодії суб’єк-
тів конституційно-правових відносин; здій-
снення впливу на конфліктну поведінку з
метою досягнення бажаних результатів;
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обмеження протиборства рамками консти-
туційного законодавства й уникнення таким
способом правопорушень.
Засоби впливу на конституційно-кон-

фліктний процес можна умовно поділити на
три групи: соціологічні, політологічні та
юридичні, які на практиці вживаються сис-
темно та нероздільно. Серед соціологічних
засобів виділяють: прогнозування консти-
туційних конфліктів (обґрунтоване припу-
щення щодо можливого виникнення, розви-
тку і результатів) та запобігання (діяль-
ність, спрямована на недопущення виник-
нення або зведення до мінімуму можливості
виникнення конфліктів, їх руйнівного впли-
ву). Політологічні засоби впливу включають
проведення громадських слухань, політич-
них переговорів та консультацій, політичне
посередництво тощо. Блок юридичних за-
собів впливу на конституційно-конфліктний
процес становлять узгодження нормативно-
правових актів та дій суб’єктів конституцій-
них правовідносин, а також функціонуван-
ня інститутів правосуддя [6, с. 192–193].
Серед форм запобігання конфліктним

протистоянням у владному середовищі, які
не потребують спеціального закріплення в
конституційному законодавстві, виділяють
також державно-правовий експеримент і
чітке вироблення ідеології державотворен-
ня при проведенні конституційної реформи
[2, с. 21–22]. Приєднуємося до думки нау-
ковців, що боротьба за стабільність консти-
туційного ладу повинна бути сконцентро-
вана не на практично нездійсненному пра-
гненні залишити текст Конституції незмін-
ним, а на захисті її ключових положень, що
становлять засади конституційного ладу, та
збереженні за їх допомогою конституційної
наступності при намаганні змінити в пов-
ному обсязі Основний Закон [2, с. 19].
Крім того, є всі підстави виокремлювати

в системі форм урегулювання (запобігання)
конфліктів референдум як крайній най-
більш ефективний, у тому числі з погляду
легітимності, спосіб урегулювання політич-
них суперечностей. Суттєве значення в ме-
ханізмі врегулювання посідає така форма,
як дострокове припинення повноважень
органів публічної влади (перепризначення,
дострокові вибори) [3, с. 366–368, 370].
Суперечності, які не можуть бути усунуті

цивілізованим правовим шляхом, призво-
дять до порушень правової системи, дефо-
рмації поведінки учасників суспільних від-
носин. Формами патології конституційно-
правової активності є правовий нігілізм,
скепсис, інфантилізм, порушення виборчо-
го законодавства, відверте зловживання
повноваженнями тощо, носіями яких є як
звичайні громадяни, так і посадові особи,
державні інституції. Класичними приклада-
ми конституційної цинічності є ситуації з
діяльністю колишніх судді Львівського апе-
ляційного суду І. Зварича і народного де-
путата України В. Лозинського. У зазначе-

них випадках ідеться як про кримінальні
правопорушення, так і про нехтування кон-
ституційними та соціальними цінностями:
людина, її права й свободи, справедливість,
правосуддя.
Наслідком конфліктів у системі консти-

туційного ладу є повне або часткове відчу-
ження народу від влади, її окремих інститу-
тів. Крайньою формою обурення можуть
стати бунти, революції, державні переворо-
ти, які матимуть уже не еволюційний хара-
ктер, з кардинальними змінами політично
владарюючих еліт та конституційного зако-
нодавства [12, с. 697–698].
Доводиться констатувати, що зростання

“конфліктів інтересів” у державних інститу-
ціях української влади свідчать не тільки
про політичну дихотомію – “демократія
проти номенклатури”, а й незавершеність
політичної структуризації суспільства, ре-
конструкцію діючих політичних статусів,
неоптимальний розподіл компетенцій, на-
явну корумпованість влади й бізнесу, слаб-
ке врахування культурно-етнічного й релі-
гійного чинників у політиці. Оптимальність
же зв’язку між політичною владою й дер-
жавним управлінням виявляється в змісті
функцій та дієздатності політико-правових
інститутів зберігати соціальну стабільність
й конституційний порядок [11, с. 10–11].
Висновки. Зміна стереотипів поведінки

суб’єктів конституційних правовідносин
унаслідок наявних конфліктів у системі
конституційного ладу і, у свою чергу, поява
таких суперечностей і криз з причини по-
рушень усталеної практики зумовлюють
дестабілізуючі тенденції розвитку вітчизня-
ної державності. Завданням державної вла-
ди на сучасному етапі є усунення явних
проблем, що загрожують константі базових
складових державного механізму й грома-
дянського суспільства.
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Словская И. Е. Конфликты в системе конституционного строя – интегральный по-
казатель мотивации правонарушений
В статье анализируются конфликты в системе конституционного строя как факторы неста-

бильности, противостояния и мотивация правонарушений. Конфликты порождают правовой
нигилизм, скепсис, инфантилизм и откровенное злоупотребление полномочиями. Средствами
воздействия на конституционно-конфликтный процесс являются проведение политических
переговоров и консультаций, политическое посредничество, государственно-правовой экспе-
римент, референдум, досрочное прекращение полномочий государственных институтов, чет-
кая выработка идеологии государства при проведении конституционной реформы.
Ключевые слова: конфликт, закон, право, конституционный строй, потребности лица,

правонарушения.

Slovska I. Conflicts in the system of the constitutional order – the integrated indicator
of the motivation of offences

Among the priorities to violations of the integrity of the constitutional system distinguish the
presence of conflict as a result of the implementation of conflicting interests. The limitations of the
authority, prestige, territory, sovereignty, specific process, the competence of state bodies, etc. as
objects of conflict leads to the desire of the parties to achieve the desired at the expense of the
interests of each other. Priority is based on power, or other means of exposure of subjects (people,
territorial communities, public authorities) that make possible the control and direction of the be-
havior of the other party.

Any systemic contradictions in the constitutional sphere is a legal, because it involves the legal
relations of the parties and, accordingly, entail legal consequences. The constitutional level of con-
flict is determined by the scale: whether there is a conflict on a national, regional or local levels,
and determine its assignment to a certain category – conflict micro-, meso- and macrolevel. Spe-
cific functions of the constitutional conflict is: a reflection of the deformation of legal reality; facili-
tating the identification of “gaps” in the legislation and inconsistencies of some law of reality; ad-
justment impact on the legal reality in two opposite directions – stimulation of changes of legal re-
ality and deceleration and deformation of legal space and existing relationships.

Means of influencing constitutional conflict process is to conduct political negotiations and con-
sultations, political mediation, state and legal experiment, the referendum, early termination of
powers of state institutions, develop a clear ideology of the state in the constitutional reform.

Contradictions that cannot be resolved in a civilized and legal way, lead to violations of the legal
system, the deformation behavior of participants of public relations. Forms of pathology of the con-
stitutional-legal activity is legal nihilism, skepticism, infantilism, election law violations, blatant abuse
of power, etc, which are the carriers of both ordinary citizens and officials, public institutions.

Key words: conflict, law, legislation, constitutional order, the needs of the person offences.
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У статті проаналізовано окремі проблеми реалізації принципу законності при виконанні
кримінальних покарань. Наголошено на необхідності вдосконалення кримінально-виконавчого
законодавства і подальшого реформування кримінально-виконавчої системи з використанням
іноземного досвіду виконання покарань, наприклад, досвіду Швеції, Польщі, інших європейсь-
ких держав.
Ключові слова: принцип законності, засуджені, установи виконання покарань, реформа,

іноземний досвід.

Актуальність теми зумовлена тим, що
законність як головний принцип криміна-
льно-виконавчого права, кримінально-ви-
конавчого законодавства, виконання та
відбування покарань, реформування пені-
тенціарної системи України є надзвичайно
важливою складовою демократичних змін у
суспільстві, зорієнтованих на сучасні гума-
ністичні тенденції й міжнародні стандарти
поводження з ув’язненими та засудженими.
Незважаючи на приєднання України до ни-
зки міжнародних актів з прав людини і гу-
манізації кримінального судочинства, наша
країна й надалі залишається одним зі світо-
вих лідерів щодо кількості засуджених до
позбавлення та обмеження волі, які відбу-
вають покарання у виправних колоніях і
виправних центрах (далі – УВП) – не най-
більш безпечних для життя і здоров’я лю-
дини державних установах.1

У ХХІ ст. проблема безпеки життєдіяль-
ності, а отже, і забезпечення законності
при виконанні й відбуванні покарань, хви-
лює не лише українське суспільство. Пору-
шення законності в УВП викликає занепо-
коєння й у громадськості наших найближ-
чих сусідів: Польщі, Румунії, Російської Фе-
дерації, Республіки Білорусь та інших країн,
у яких на рубежі століть змінились політич-
ні режими. Однією з проблем забезпечення
законності в установах виконання пока-
рань, яка викликає найбільше занепокоєн-
ня, є дотримання прав людини в місцях по-
збавлення волі.
Проблеми реформування кримінально-

виконавчого законодавства, вітчизняної
системи виконання покарань, забезпечення
законності персоналом органів і установ
виконання покарань у різні часи в різних
аспектах досліджувало чимало радянських,
пізніше – російських та українських уче-

                                                          
1 © Стулов О. О., 2015

них: Ю. М. Антонян, Л. В. Багрій-Шахматов,
В. А. Бадира, О. М. Бандурка, Е. Ю. Бараш,
І. Г. Богатирьов, С. А. Барсученко, А. О. Га-
лай, В. О. Гацелюк, А. П. Гель, Л. М. Гор-
бунова, О. М. Джужа, Т. А. Денисова, О. Г. Зе-
ніна, О. Г. Колб, В. О. Льовочкін, О. Б. Пта-
шинський, Г. О. Радов, О. Л. Ременсон,
М. В. Романов, А. Х. Степанюк, О. М. Соку-
ренко, В. М. Трубніков, Ю. А. Чеботарьова,
І. С. Яковець, М. М. Яцишин та ін.
Проте, незважаючи на наявні наукові

здобутки, до цього часу в кримінально-
виконавчій теоріїі практиці немає визначе-
ності позицій щодо окремих аспектів реалі-
зації принципу законності у законотворчій
діяльності, у тому числі у відомчій нормо-
творчій і правозастосовній діяльності, особ-
ливо в аспекті переорієнтації вітчизняної
кримінально-виконавчої системи (КВС) на
відкритість, розширення меж суспільного
контролю, партнерські відносини тощо.
Сьогодні потребують реалізації чимало про-
грам, у тому числі щодо реформування КВС
у напрямі її подальшої гуманізації, вико-
нання інших зобов’язань, які були прийняті
Україною перед європейським співтоварис-
твом. Перш за все, це завдання забезпе-
чення прав засуджених, приведення умов
тримання засуджених і ув’язнених у відпо-
відність до вимог Мінімальних стандартних
правил поводження з в’язнями [10] та ін-
ших міжнародних актів щодо прав людини.
Мета статті – аналізуються окремі про-

блеми реалізації принципу законності при
виконанні кримінальних покарань.
Для набуття міжнародного досвіду у

сфері поводження з засудженими і ув’яз-
неними Україна тісно співпрацює з рядом
міжнародних організацій, а центральний
орган виконавчої влади з питань виконання
покарань (з 2010 р. – ДПтСУ) тісно спів-
працює з органами виконання покарань
країн Європи, вивчає також досвід США,
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Канади та інших держав. Але результати
цієї співпраці, а головне, що і чому взято на
“озброєння”, ще недостатньо висвітлюється
в ЗМІ та фахових виданнях.
Дослідження вказує на вартий насліду-

вання досвід виконання позбавлення волі в
закладах Служби в’язниць Мін’юсту Швеції.
Зауважимо, що в чинному КВК України по-
діл виправних колоній за рівнями безпеки
нами був запозичений у Швеції, але впро-
ваджений нами в залежності від категорії
засуджених, які в них тримаються, тоді як у
Швеції в’язниці різняться залежно від сту-
пеня охорони засуджених, так званих
“рівнів безпеки”, що виявляються в наяв-
ності різноманітних технічних засобів на
зовнішній, основній і внутрішній зонах охо-
рони, у різному блокуванні дверей і вікон
камер, у системах відеоспостереження то-
що. Кожен засуджений Швеції має окрему
вмебльовану камеру з відокремленим туа-
летом і умивальником. І тому відчуває себе
людиною.
Треба вивчити їх досвід і щодо комплек-

тування персоналу в’язниць. На відміну від
наших виправних колоній, в’язниці Швеції
не мають воєнізованої охорони і спеціаль-
них формувань для угамування засудже-
них. А мобільні групи захоплення (одна на
2–3 в’язниці) мають на озброєнні лише на-
ручники й гумові кийки. Поліція виклика-
ється у виключних випадках. У в’язницях
Швеції відсутні штрафні приміщення, пе-
редбачено лише 2 види дисциплінарних
стягнень: попередження й незарахування
певного періоду відбування покарання у
в’язниці (до 10 діб) у загальний строк по-
карання. Навіть за втечу передбачено лише
дисциплінарну відповідальність, оскільки
вважається, що людина має природний по-
тяг до свободи, за який недоцільно суворо
карати [8, с. 111–114]. В ідеалі саме таки-
ми й повинні бути умови відбування позба-
влення волі в України. Нам також необхідно
модернізувати систему нагляду та охорони,
технічно унеможливити втечі з УВП, а не
стріляти втікачу (людині!) у спину. Для
впровадження такої системи необхідні доб-
ра воля законодавця та відповідне фінан-
сування. А це – одвічна проблема, що за-
важає будь-яким реформам, і не лише в
кримінально-виконавчій сфері.
Російські правники проблему неякісного

кадрового забезпечення також називають
однією з причин порушення прав засудже-
них. “Результати соціологічного досліджен-
ня свідчать про те, що проблема дотриман-
ня прав людини в місцях позбавлення волі
залишається актуальною. Саме так вважа-
ють 70% експертів, 49% співробітників і
90% засуджених. У примітці засуджені від-
значали, що дуже багато залежить від ад-
міністрації ВЗ. Характер масових порушень
прав людини в місцях позбавлення волі
зумовлений недотриманням особистих,

громадянських, соціально-економічних, ку-
льтурних прав, які в теорії кримінально-
виконавчого права належать до загальних,
а також спеціальних прав, що виникають у
засуджених у зв'язку з відбуванням при-
значеного судом покарання” [1, с. 55, 56].
Наголошено, що більшість порушень

прав засуджених зумовлені саме людським
фактором. “Не існує кращої гарантії проти
жорстокого поводження, що принижує
людську гідність особи, позбавленої волі,
ніж належним чином підготовлений співро-
бітник” [1, с. 57]. Отже, головною умовою
забезпечення законності в УВП є належна
поведінка персоналу, його “людяне” пово-
дження із засудженими. Від персоналу не
вимагається змінити на краще все і відразу,
оскільки це неможливо. Тим більше, що в
“Попередніх зауваженнях” до “Мінімальних
стандартних правил поводження з ув’яз-
неними” спеціально обумовлено: “З огляду
на розмаїття юридичних, соціальних, еко-
номічних і географічних умов зрозуміло, що
не всі правила можна застосувати повсюди
і водночас. Вони повинні, однак, покликати
до життя постійне прагнення до подолання
практичних труднощів, що стоять на шляху
до їх здійснення, оскільки загалом відби-
вають ті мінімальні умови, котрі ООН вва-
жає прийнятними” [4, с. 19]. З іншого боку,
численні порушення прав і законних інте-
ресів осіб, які відбувають покарання в УВП,
свідчать про необхідність постійного вдос-
коналення, розвитку й закріплення юриди-
чних гарантій їх захисту, одними з основ-
них видів яких є прокурорський нагляд,
відомчий і громадський контроль за закон-
ністю діяльності виправних установ. Треба
також вивчати позитивний досвід інших
демократичних держав, шукати можливості
адаптування їх досвіду до нашого сього-
дення. Перш за все, досвіду європейських
країн з нормативною правовою системою.
Зокрема, заслуговує на увагу досвід за-

безпечення законності при виконанні по-
збавлення волі В’язничною службою Мініс-
терства юстиції Польщі, де рішуче відмови-
лись від застосування жорсткого пресингу
на засуджених та вжили низку дієвих захо-
дів у напрямі гуманізації, демократизації та
лібералізації процесу виконання покарань.
Для досягнення позитивних результатів там
поетапно вирішили низку завдань: макси-
мально усунули ситуації, які провокують
конфронтацію; змінили відносин між засу-
дженими і персоналом; підготували для
роботи у в’язницях нових людей, у тому
числі шляхом їх навчання за кордоном;
підвищили моральний рівень персоналу,
змінили на позитивне його ставлення до
засуджених; зробили в’язниці відкритими
для громадського контролю [3, с. 7]. Вплив
польської громадськості на забезпечення
законності при виконанні покарань втілено
у програмі “Право на кожен день”, яка діє в
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університетах, школах і в’язницях з метою
наблизити право до людини, у тому числі
до засуджених, задіяти механізми його ре-
алізації. “Ми часто розмовляємо про права,
але до тих пір не маємо прав, доки не існує
процедури, яка нам дозволяє цими правами
користуватися” [11, с. 8].
Для забезпечення законності в польсь-

ких в’язницях важливою є діяльність Упов-
новаженого з прав людини – омбудсмена,
працівники його Бюро мають необмежене
право доступу в усі без винятку пенітенціа-
рні заклади. Ця можливість використову-
ється ними не тільки для перевірки індиві-
дуальних випадків, а й для контролю за
тим, як узагалі в цій установі дотримуються
права засуджених. Такі перевірки є резуль-
тативними, оскільки: 1) про таку перевірку
адміністрація попереджається не раніше
ніж за добу до прибуття Уповноваженого
або працівників його Бюро; 2) перед-
бачено, що адміністрація установи надає
Уповноваженому інформацію про поточну
роботу та наявні проблеми з дотриманням
прав громадян; 3) відвідуються кілька де-
сятків довільно вибраних камер, а також
усі приміщення, призначені для обслугову-
вання і дозвілля засуджених; 4) практична
частина перевірки Уповноваженим (праців-
никами Бюро) здійснюється анонімними
бесідами сам на сам з 10% засуджених, віді-
браних шляхом жеребкування; 5) резуль-
тати перевірки з висновками і пропозиціями
надаються керівництву установи (для усу-
нення порушень), а копії висновку направ-
ляються до відповідного окружного інспек-
торату В’язничної служби, пенітенціарному
судді цієї території, до Центрального
управління в’язничної служби, в Гельсін-
ський комітет і Головне управління асоціа-
ції “Патронат”. При виявленні кримінально
караних порушень омбудсмен звертається
до прокуратури. Якщо існує закон, який
звужує права засуджених, омбудсмен звер-
тається до Конституційного суду, щоб такий
закон був змінений [9, с. 14–16]. Завдяки
Уповноваженому в польських в’язницях з
1989 р. заборонена діяльність оперативних
підрозділів, підпорядкованих В’язничній
службі, оскільки “такий стан речей надзви-
чайно негативно впливав на загальну атмо-
сферу у тюрмах, оскільки функції агентів
виконували абсолютно аморальні особи,
котрі за свою діяльність отримували приві-
леї” [9, с. 17]. Тому досвід діяльності поль-
ського омбудсмена для нас є надзвичайно
цікавим. Але, ураховуючи, що в Україні на
початок 2014 р. налічувалось понад
180 виправних установ, його впровадження
у нас потребуватиме певних коректив. Од-
на з них полягає в необхідності впрова-
дження посади регіонального представника
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, завданням якого буде конт-
роль за додержанням прав і законних інте-

ресів засуджених на території однієї чи кі-
лькох областей, залежно від наявної кіль-
кості органів і УВП.
Щодо пропозиції ліквідації власних опе-

ративних підрозділів УВП, то в Болгарії
оперативна робота в місцях позбавлення
волі ведеться органами поліції, і це не по-
значається на її ефективності. Персонал
УВП сприяє в її проведенні, але керівництво
й координація діяльністю з припинення
злочинних намірів засуджених належить
поліцейським органам МВС, що повністю
відповідає завданням і цілям двох інститутів
[2, с. 24].
Відзначимо також, що попри критику в

ЗМІ на адресу Федеральної служби вико-
нання покарань РФ щодо поганого пово-
дження із засудженими, насправді в Росії з
1992 р. зроблено чимало для приведення
умов виконання та відбування позбавлення
волі до міжнародних стандартів. На відміну
від України, в РФ Указом Президента від
08.10.1997 р. кримінально-виконавча слу-
жба була виведена із складу МВС і підпо-
рядкована Міністерству юстиції РФ. Таке
рішення прийняте саме на виконання реко-
мендацій Ради Європи. Упродовж останніх
десяти років вжито низку заходів до
“відкриття” виправних закладів для діяль-
ності священнослужителів та громадського
контролю. Голова Нижегородської спілки з
прав людини С. Шимоволос зазначає:
“Важливою стороною діяльності громадсь-
ких організацій є юридична допомога засу-
дженим. Перебуваючи в повній залежності
від адміністрації, засуджені не можуть са-
мостійно захищати свої права. Не маючи
точної інформації про свої права, не отри-
муючи підтримки наглядових органів, вони
мають лиш одне джерело підтримки – пра-
возахисні організації. У разі неправомірного
покарання або недодержання законів про-
хань засуджений звертається за консульта-
цією і посередництвом до правозахисної
організації” [14, с. 83]. Перспективним на-
прямом забезпечення законності в УВП РФ
вважається створення Ліги родичів засудже-
них, завдяки якій родичі засуджених, як
учасники кримінально-виконавчих відносин
без побоювань реалізують свої права.
Водночас ми не повинні відкидати на-

працьовані наукою, перевірені часом і
практикою наші засоби підтримання закон-
ності й правопорядку в місцях позбавлення
волі. Частина з них міститься у відповідях
засуджених і персоналу виправних колоній
під час проведення нашого анкетування.
Зокрема, більш якісна правова підготовка
персоналу в спеціалізованих ВНЗ; поси-
лення відомчого контролю; відкритість
установ для громадського контролю; по-
ліпшення якості прокурорського нагляду;
судовий контроль за належним виконанням
судових рішень; міжнародний контроль;
діяльність ЗМІ тощо.
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Стосовно запозичення досвіду вдоско-
налення кримінально-виконавчих відносин
доцільно було б скористатись і законодав-
чою практикою сусідів щодо нормативного
закріплення прав засуджених на ввічливе
до них ставлення персоналу. Наприклад, у
Республіці Білорусь право засуджених “на
ввічливе поводження з боку працівників
виправних установ” передбачене п. 55.2
Глави 12 Правил внутрішнього розпорядку
виправних установ [12]. У вітчизняних ПВР
УВП (а їх наразі 2) такої норми не існує.
Відверто кажучи, для вдосконалення бі-

льшості кримінально-виконавчих відносин
нам не потрібен іноземний досвід, достат-
ньо ретельно проаналізувати 8-річний до-
свід застосування КВК, щоб виявити ті ін-
ститути та норми, які потребують законо-
давчого вдосконалення. Окремі з недоліків
правового регулювання “заховані” за сті-
нами ВК, тому й невідомі науковій спільно-
ті. Серед них є норми, на перший погляд,
несуттєві, проте їх застосування на розсуд
адміністрації ВК відчутно порушує права
засуджених, а отже, призводить до пору-
шення принципу законності при виконанні
та відбуванні покарання.
Однією з таких сфер є передбачений

п. 31 ПВРУВП інститут розпорядку дня,
який включає в себе час підйому, туалету,
фізичної зарядки, приймання їжі, розводу
на роботу, перебування на виробництві та
інші заходи. На думку адміністрації ВК, пе-
редбачені в розпорядку дня заходи є зага-
льнообов’язковими для всіх засуджених.
Погодитись із цим можна лише з певними
зауваженням, перш за все, стосовно чіткого
розмежування прав і обов’язків засуджених
до позбавлення волі на певний строк. Одне
з них стосується права, а не обов’язку за-
суджених до позбавлення волі виходити на
виробництво. Інше зауваження стосується
передбаченого в розпорядку дня часу для
ранкової фізичної зарядки, яку адміністра-
ція виправних колоній незаконно зо-
бов’язує виконувати всіх засуджених під
загрозою дисциплінарного покарання.
На нашу думку, час визначитись, чи зо-

бов’язані засуджені виконувати фізичні
вправи під час проведення ранкової фізич-
ної зарядки. Аналіз КВК та іншого чинного
законодавства свідчить, що засуджений
зобов'язаний дотримуватись розпорядку
дня, у тому числі бути присутнім на не пе-
редбаченій розпорядком дня фізичній заря-
дці, але виконувати зарядку, тобто робити
фізичні вправи, проти власної волі закон
його не зобов’язує. Закон зобов’язує засу-
дженого в час, передбачений розкладом
дня, прибути на шикування для слідування
в їдальню. Але не зобов’язує його приймати
їжу. В іншому випадку можна дійти до аб-
сурду та притягувати засудженого до від-
повідальності за те, що він “після команди

“відбій” ліг у ліжко, але не заснув”, або
“безрезультатно сходив до вбиральні”.
Видається, що шляхи вирішення саме ці-

єї проблеми слід шукати не за кордоном, а
в належній реалізації положень нової реда-
кції Закону України “Про фізичну культуру і
спорт”, ст. 32 якого регламентує: “Гро-
адянам, які перебувають у місцях попере-
днього ув'язнення та установах виконання
покарань, гарантується можливість займа-
тися фізкультурно-оздоровчою діяльністю.
Адміністрація місць попереднього ув'язнен-
ня та установ виконання покарань створює
особам, які в них перебувають, умови для
занять фізичною культурою, зокрема осо-
бам, які не досягли повноліття, – умови для
фізичного виховання відповідно до вимог
щодо занять фізичною культурою, перед-
бачених для загальноосвітніх та професій-
но-технічних навчальних закладів. Центра-
льний орган виконавчої влади з питань ви-
конання покарань визначає порядок здійс-
нення фізкультурно-оздоровчої діяльності
та нормативи забезпеченості місць попере-
днього ув'язнення і установ виконання по-
карань фізкультурно-спортивним інвента-
рем та обладнанням” [13]. Отже, закон не
зобов’язує засуджених займатись фізично-
оздоровчою діяльністю, а лише гарантуєть-
ся їм таке право, одночасно зобов’язуючи
адміністрацією створювати умови для за-
нять фізичною культурою. АДПтСУ у спів-
праці з МОЗ України повинна якнайшвидше
напрацювати відповідні нормативи для
проведення фізкультурно-оздоровчих за-
ходів із засудженими, у тому числі визна-
читись з комплексами фізичних вправ, з
урахуванням статі, вікових категорій і стану
здоров’я засуджених. Зокрема, п. 31 ПВР
УВП необхідно доповнити реченням:
“Порядок проведення засудженими ранко-
вої фізичної зарядки затверджується нача-
льником установи відповідно до типового
(додаток №… до Правил)”. А ПВР УВП необ-
хідно доповнити відповідним додатком, в
якому визначити тих осіб, які мають право
особисто проводити фізичну зарядку з засу-
дженими, і типовий порядок проведення ран-
кової фізичної зарядки з переліком комплексів
фізичних вправ для різних категорій засудже-
них – з урахуванням статі, віку і стану здоро-
в'я. Такий спосіб реалізації принципу законно-
сті сприятиме вдосконаленню кримінально-
виконавчих відносин, підтриманню правопо-
рядку, оскільки зменшить кількість конфліктів
між адміністрацією й засудженими з приводу
виконання заходів розпорядку дня.
У своїй сукупності ці та інші, вищевикла-

дені заходи, у тому числі посилення громад-
ського впливу та діяльності ЗМІ, сприяти-
муть забезпеченню законності при виконан-
ні покарань, бо слугуватимуть додатковою
гарантією забезпечення прав та законних
інтересів засуджених і персоналу ВУ.
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Відкидаючи можливі заперечення при-
хильників консервативних поглядів з при-
воду подальшого поширення громадського
впливу на діяльність виправних установ, а
також з приводу відкритості виправних
установ для діяльності ЗМІ, зробимо деякі
застереження. На думку І. В. Іванькова,
практика останнього десятиріччя підтвер-
джує важливість використання величезного
потенціалу громадських організацій (як
українських, так і міжнародних) у рефор-
муванні кримінально-виконавчої системи
України, приведенні її у відповідність до
міжнародних норм та стандартів поводжен-
ня з ув’язненими, подальшому вдоскона-
ленні системи захисту прав людини в міс-
цях відбування покарання та утримання під
вартою [5, с. 49].
Тому громадський контроль, поряд з ін-

шими видами контролю за діяльністю адмі-
ністрації УВП, покликаний бути дієвим за-
собом забезпечення законності при вико-
нанні й відбуванні покарання. Необхідно
також погодитись, що важливою передумо-
вою подолання сучасних викликів правам і
свободам людини є гласність і відкритість
інформації про порушення прав людини,
широке залучення ЗМІ до правової освіти
населення [6, с. 11].
У юридичній літературі зазначено, що

інформаційна діяльність ЗМІ в сучасному
суспільстві є дієвим засобом стримування
посадових і службових осіб від порушення
прав, свобод і законних інтересів громадян.
Перешкодою на шляху поширення позити-
вного впливу “четвертої влади” на стан за-
конності в установах виконання покарань є
закритість цих установ, приховування від
суспільства інформації про правопорушен-
ня, вчинені засудженими або щодо них.
Тому завданням влади сьогодні є вжиття
заходів для забезпечення відкритості інфо-
рмації про стан правопорядку в УВП.
Нагадаємо, що сучасні підходи до по-

ліпшення суспільних правовідносин ґрун-
туються на вдосконаленні й належному ви-
конанні договору. Чинний КВК України та-
кож оперує поняттями “угода” і “договір”. У
ч. 1 ст. 60 КВК передбачено, що засуджені
до обмеження волі залучаються до праці на
“договірній основі” [7]. Тому є можливість
удосконалення кримінально-виконавчих
відносин шляхом укладення угоди (програ-
ми) “Про соціальне партнерство” між адмі-
ністрацією УВП і засудженими. Суть такої
угоди має полягати в тому, що адміністра-
ція УВП бере на себе зобов’язання в межах
чинного законодавства, але на якісно ін-
шому (вищому) рівні, з урахуванням міжна-
родних стандартів, виконувати покарання
(тобто свої обов’язки), а засуджені (в особі
ради колективу засуджених) беруть на се-
бе зобов’язання належним чином відбувати
покарання – утримуватись від порушення

вимог режиму, виконувати виробничі за-
вдання тощо.
Прогнозованими наслідками реалізації

програми мають бути: зменшення правопо-
рушень серед засуджених; суттєве змен-
шення кількості рецидивних злочинів; під-
вищення ефективності праці засуджених;
поліпшення стану відшкодування потерпі-
лим збитків, завданих злочинами; змен-
шення наповнення УВП шляхом збільшення
кількості засуджених, звільнених з УВП на
підставі ст. 81, 82 КК України; інші якісні
зміни у сфері виконання покарань. У ком-
плексі з іншими програма “Соціальне парт-
нерство” сприятиме реалізації принципу
законності у сфері виконання покарань.
Висновки:
1. Проведені дослідження сприяли виок-

ремленню основних факторів негативного
впливу на реалізацію принципу законності
у сфері виконання покарань, серед яких:
неналежна увага держави до цього важли-
вого держаного інституту, яка виявляється,
зокрема, у неякісному правовому регулю-
ванні процесу виконання/відбування пока-
рань; неналежні менеджмент, фінансуван-
ня, матеріально-технічне забезпечення
УВП; недостатнє наукове забезпечення ре-
форм у кримінально-виконавчій сфері, вна-
слідок чого процес нормативного регулю-
вання діяльності КВС не позбавлений по-
милок і “вилянь”; нерозвиненість інститутів
суспільного контролю, помилки в організа-
ції парламентського контролю, прокурорсь-
кого нагляду за додержанням законів в УВП
тощо.

2. Запропоновано запровадити посаду
регіонального представника Уповноважено-
го ВРУ з прав людини, головним завданням
якого має бути контроль за додержанням
прав і законних інтересів засуджених на
території однієї чи кількох областей.

3. Є потреба внести зміни до законів і
підзаконних нормативно-правових актів,
які регулюють оперативно-розшукову дія-
льність. А ч. 2 ст. 104 КВК України необхід-
но викласти в такій редакції: “2. Опе-
ративно-розшукова діяльність в установах
виконання покарань здійснюється операти-
вними підрозділами МВС України. Персонал
установ у межах своїх повноважень сприяє
діяльності вказаних підрозділів”.
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Стулов А. А. Современные подходы к проблеме реализации принципа законности
в сфере исполнения наказаний
В статье анализируются отдельные проблемы реализации принципа законности при испол-

нении уголовных наказаний. Акцентируется внимание на необходимости усовершенствования
уголовно-исполнительного законодательства и дальнейшего реформирования уголовно-
исполнительной системы с использованием иностранного опыта исполнения наказаний, на-
пример, опыта Швеции, Польши, других европейских государств.
Ключевые слова: принцип законности, осужденные, учреждения исполнения наказаний,

реформы, иностранный опыт.

StulovA. F. The modern approaches to the implementation of the principle of legality
in the field of the execution of sentences

Some of the principle of legality problems in the execution of criminal penalties are analyzed in
the article. Attention is focuses on the need to improve the penitentiary legislation and further re-
form of the penal system using foreign penitentiary experience, for example, the experience of
Sweden, Poland and other European countries.

The studies suggest that the main factors affect the implementation of the principle of legality in
penal institutions can be summarized in the following groups: lack of attention to this important
state public institutions, which appears in poor quality legal regulation of the process of execution
and serving sentences; overloaded part of the institutions – the main causes of conflict among
convicts; improper management, funding and logistical support institutions that conditions of over-
crowding in penal institutions lead to a decrease in employment of convicts; lack of scientific sup-
port of the process of reforming the penal system, ignoring by the management of the State Peni-
tentiary Service of Ukraine justified proposals of scientists, so that the process of regulatory activ-
ity of the service is not free of errors and “instability” in the main emphasis; underdeveloped insti-
tutions of public control over the activities of the Penitentiary; errors in the organization and im-
plementation of parliamentary control and prosecutorial supervision of compliance with the law in
penal institutions.
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In order to improve the quality of parliamentary control over the activities of the Penitentiary is
invited to note the experience of Poland in terms of powers and methods of the Ombudsman to
monitor the observance of the rights of prisoners. In particular, it is proposed to introduce a Re-
gional Representative of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, whose main
task will be enforcement of the rights and legitimate interests of convicts in the organs and penal
institutions in the region. Based on the experience of reform in Poland and Bulgaria proposed to
abolish in the penal system the departmental operational structure with the transfer of their func-
tions to the operational units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. For this purpose it is
proposed make changes to certain laws governing the operational and investigative activities, in-
cluding part 2 of article 104 of KMC change of Ukraine, and told it in the following edition: “2.
Operatively-search activity in the penal institutions engaged in the operational units of the Ministry
of Internal Affairs of Ukraine”.

Key words: the principle of legality; convicted; сorrectional facilities; reform; foreign experience.
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ
ТЕРОРИСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

У статті подано ретроспективний аналіз виникнення тероризму та терористичної діяльності
й розкрито його сучасний зміст. Акцентовано увагу на законодавчих антитерористичних захо-
дах. Надано характеристику особам, які схильні до прояву тероризму. Проаналізовано зміст
заходів, що вживалися громадою для захисту від терористичної діяльності.
Ключові слова: місцева громада, органи місцевого самоврядування, тероризм, запобіган-

ня злочинам.

Протидія злочинності в Україні є одним з
пріоритетних напрямів державної політики.
Сучасні реалії диктують нові виклики, й особ-
ливістю сьогодення стало протистояння про-
явам терористичного спрямування. Останнім
часом законодавець передбачив низку захо-
дів кримінально-правового характеру, що
посилюють кримінальну відповідальність за
державну зраду, участь у незаконних зброй-
них формуваннях, втягнення у вчинення те-
рористичного акту тощо. Як слушно зазначає
Л. М. Демидова, враховуючи сучасні події,
що відбуваються в багатьох зарубіжних краї-
нах і на українській території, актуальним є
встановлення та аналіз змістовних ознак та-
кої діяльності, співвідношення їх із поняттями
“особливий період”, “збройна агресія”, “воєн-
ний конфлікт” [3, с. 79–80].1

Кожна реформа може бути успішно реа-
лізована лише за умови участі інститутів
громадянського суспільства, всього насе-
лення, що пов’язано з максимальною її від-
критістю. Органи місцевого самоврядування
повинні мати виключні права на вирішення
всіх питань, які мають місцеве значення.
На теоретичному рівні ця проблема є до-

сить новою. Найсуттєвіший внесок було зроб-
лено українським ученим В. П. Ємельяновим.
Також побічно ці проблеми в розрізі запобі-
гання злочинності досліджували Ю. В. Баулін,
В. В. Голіна, В. К. Грищук, А. П. Закалюк,
В. С. Зеленецький, О. Г. Кальман, В. Я. Нас-
тюк, А. В. Савченко, О. І. Чучаєв. Останнім
часом у зв’язку із загостренням політичної си-
туації на сході України вчені усе частіше при-
діляють увагу цьому питанню, проте поза ува-
гою залишається роль органів місцевого само-
врядування в протидії тероризму.
Мета статті – надати ретроспективний

аналіз виникнення тероризму й терористич-
ної діяльності; розробити пропозиції щодо
змісту заходів, яких повинна вживати грома-
да для захисту від терористичної діяльності.
Тероризм є досить складним, багаторівне-

вим явищем, що посягає на суспільні відноси-
ни різними способами. Аналіз наукової літера-
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тури, міжнародних документів, а особливо
кримінального законодавства свідчить, що
тероризм має глибоке коріння. Як слушно за-
значає В. П. Ємельянов, як діяння тероризм
існує у трьох рівнях (розуміннях): 1) тероризм
у вузькому (власному) розумінні; 2) тероризм
у широкому розумінні; 3) тероризм у найбільш
широкому розумінні [10, с. 7].
Терор і тероризм мають давню історію й

супроводжують людство протягом його іс-
нування. Вони знаходили своє відбиття при
битвах Древнього Риму та християнства,
Візантії й Арабського халіфату, середньові-
чних папства й імперії, в загибелі Іспансь-
кої армади, направленої для підпорядку-
вання “єретичної” Англії, Варфоломіївської
ночі, коли були знищені тисячі французь-
ких гугенотів [1]. До терору й тероризму як
форми впливу на соціум долучались єврей-
ські “сикарії” й ісламісти, германські ланд-
скнехти, турецькі яничари, британські піра-
ти й “свята” інквізиція, французькі якобин-
ці, революціонери й контрреволюціонери.
Цей список можна продовжувати до сього-
дні, і це дасть нам змогу дійти висновку, що
терор та тероризм – це як злочинність і су-
спільство, що мають глибокі коріння. За
таких умов ми підкреслюємо, що при роз-
робці нинішнього антитерористичного за-
конодавства варто поглянути в минуле і
скористатись досвідом як позитивного, так і
негативного змісту. Хоча терор часто не
знаходив кримінально-правової оцінки, те-
роризм завжди мав юридичні підвалини.
Тероризм досі знаходить усе нові прояви,

а разом із цим законодавчі приписи й забо-
рони знаходять нові форми протидії цьому
явищу. У стародавні часи злочинні прояви,
що мають сучасну назву терористичні акти,
розглядали як злочини, що посягають на
життя людини, і карали кровною помстою,
вигнанням та матеріальною компенсацією.
Зокрема, найдавніші пам’ятки руського пра-
ва, договори Олега (911 р.) та Ігоря (945 р.)
з греками, встановлювали порядок відпові-
дальності та кровної помсти. Згідно з дого-
ворами Олега та Ігоря з греками, родичі по-
терпілого наділялись правом кровної помсти
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при підтвердженні такого права судом. Май-
но, що належало злочинцю, також перехо-
дило у володіння родичів [6].
У першій редакцій “Руської правди”

XI ст. (так звана “Правда Ярослава”) право
кровної помсти зберігалось, проте у випад-
ку згоди родичів передбачалась матеріаль-
на компенсація та встановлювався її розмір.
Лише синами Ярослава у другій редакції
“Руської правди” (“Правда Ярославовичів”,
друга половина XI ст.). право кровної по-
мсти було відмінено [2].
Одночасно до середини XVI ст. сформува-

лося й поняття лихого чоловіка, нинішнього
терориста, для якого розбій, бандитизм,
участь у збройних заворушеннях тощо було
професійним заняттям. Якщо поняття лихого
чоловіка раніше означало в широкому розу-
мінні того, хто завдає значних матеріальних
втрат, у вузькому – тих, хто займається роз-
боєм, душогубством, то ситуація змінюється у
30-і рр. XVI ст. У ході земсько-губернських
реформ 30–50-х рр. XVI ст. “лихий чоловік”
означало, що особа не тільки завдає значних
збитків, а є суспільно небезпечною. Зокрема,
у Бєлозерській губній грамоті 1539 р. вказа-
но, що непоодинокими є напади злочинних
банд на селища та інші населені пункти з
метою пограбувань, розбійних нападів,
вбивств тощо, пов’язаних із заволодінням
власністю, а також спостерігається корисний
зв’язок населення з державними чиновника-
ми та зграями. Зазначено, що “в тех наших
волостях многие села и деревни разбойники
разбивают и животы наши грабят, и села и
деревни жгут, а на дорогах многих людей
грабят и разбивают и убивают многих людей
до смерти” [11, c. 64]. Судебник 1550 р. за-
твердив обов’язковість смертної кари для
“лихих людей”. В Уставній книзі “Разбойного
приказа” вказано, що смертна кара повинна
бути застосована до всіх причетних до зло-
чинних дій у зграї, оскільки утримання їх у
тюрмах може спричинити підвищення наси-
льства і звільнення співучасниками банди.
Соборне уложення 1649 р. (Уложення

царя Олексія Михайловича) було прийнято
на хвилі заворушень посадських людей,
стрільців, холопів та боярської двірні проти
правлячої верхівки на чолі з боярином
Б. І. Морозовим. Для протидії розповсю-
дженню терористичних актів на зборах
громади, а саме дворян та торгових людей,
було прийнято рішення подати царю чоло-
битну щодо скликання Земського собору з
метою вдосконалення законодавства, зок-
рема з протидії тероризму. Результатом дії
громади стало закріплення в Уложенні діянь,
котрі в сучасному розумінні можна розгля-
дати як аналог злочинів терористичного ха-
рактеру [9, с. 356–360]. Так, глава 1 “О бо-
гохульниках и о церковных мятежниках”
містила 9 статей. Головна ідея цієї глави –
захист християнської віри від єретиків та
іновірців (“хула на Бога и спаса нашего Ии-
суса Христа, или на рождьшую его Пречис-
тую Владычицу нашу Богородицу и Присно-
деву Марию, или на честный крест, или на

святых его угодников…”). “Хулу на Бога”
вважали одним з найтяжчих злочинів, що
карався спаленням винного [11 с. 92].
У період правління Івана Грозного в

Уложенні 1649 р. в главі 2 “О Государской
чести, и как его Государьское здоровье
оберегать” з’явилось декілька статей про
охорону особи монарха та інші злочини те-
рористичного спрямування (посягання на
“государьово здоровіє” (ст. 1, 21), посяган-
ня на захоплення влади (ст. 2), зрада
(ст. 3–12), підпал міста (ст. 4), “не доне-
сення про підготовку востання чи змови
або інший умисел” (ст. 19) тощо) [15,
c. 56].
Артикул військовий Петра I, що діяв па-

ралельно з Уложенням 1649 р. до створен-
ня Зводу законів Російської імперії, вклю-
чав не тільки військові статті, а й мав пере-
лік політичних та загальнокримінальних
злочинів. Наприклад, відомо, що декабрис-
ти були покарані на основі норм Соборного
уложення та Військових артикулів Петра І
[13, с. 56–57].
Перелік можна було б продовжувати,

оскільки з метою протидії новим формам те-
рористичної діяльності, зокрема, революцій-
ним рухом, імператорська влада постійно по-
силювала відповідальність за тероризм. Так,
Уложення про покарання кримінальні та ви-
правні 1845 р. (в ред. 1885 р.) та Уложення
1903 р. значно розширило коло політичних
злочинів. Було введено спеціальну главу 2 “О
бунте против власти верховной” за “создание
сообщества для преступлений государствен-
ных” (ст. 1147), за “распространение слухов
с умыслом, имеющим “политически зловред-
ную цель или же явно оскорбительным для
верховного правительства” (1158), за “изго-
товление или хранение в большом ко-
личестве оружия в целях, противных госу-
дарственной безопасности” (1243) тощо [12].
Відправною інструкцією красного терору

можна вважати інструкцію наркомату юстиції
від 19.11.1917 р. “О революционном трибуна-
ле, его составе делах, подлежащих его веде-
нию, налагаемых им наказаниях и о порядке
ведения их заседаний”, яка по суті замінила
дію кримінального та кримінально-проце-
суального законодавства. У ній було підкрес-
лено, що при призначенні покарання необхід-
но керуватися не законами, а “обстоя-
тельствами дела и велениями революционной
совести” [14]. До так званої антитерористич-
ної діяльності були залучені широкі верстви
пролетаріату та новообрана влада громад. Як
нам відомо, ця “революционная совесть” кош-
тувала українському народу багатьох мільйо-
нів людських життів.
У новому КК 1922 р. поняття тероризму

не було, однак подано визначення контрре-
волюційних дій, що давало змогу не лише
боротися з тероризмом, а й здійснювати
владний терор проти свого народу. У КК
1926 р. тероризм визначено як контррево-
люційний злочин. Його ознаки були описано
в сумнозвісній ст. 58 КК, а саме: “руйну-
вання або пошкодження з контррев-
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волюціонною метою вибухом, підпалом або
іншими способами залізничних чи інших
шляхів і засобів сполучення, засобів народ-
ного зв'язку, водопроводу, суспільних скла-
дів та інших споруд або державного чи гро-
мадського майна” [8]. Варто вказати, що дії
цього кримінального закону, як і КК 1961 р.,
були детально відображені науковцями, зо-
крема В. П. Ємельяновим [4], де було ви-
значено серйозні вади в їх застосуванні.
У зв’язку із загостренням криміногенної

ситуації в країні, зростанням випадків теро-
ризму при вирішенні політичних та економі-
чних питань було внесено зміни й допов-
нення до нині чинного КК України. Проте,
перед нами не стоїть завдання дати оцінку
таким змінам. У цьому питанні ми поділяємо
думки науковців, які досліджували проблеми
застосування законодавства [5]. Для забез-
печення миру й безпеки громади ми впев-
нені, що органи місцевого самоврядування
повинні здійснювати низку координаційних
та взаємодій з правоохоронними органами.
Як відомо, у структурі сучасних злочинів

терористичного спрямування найбільш стій-
ку та значну частину становлять умисні
вбивства, умисне заподіяння тілесних ушко-
джень різного ступеня тяжкості, інша органі-
зація терористичної діяльності. Останніми
роками змінився й тип злочинця-терориста.
Він відрізняється особливою жорстокістю,
зухвалістю, цинізмом, ретельною підготов-
кою до найбільш цинічних, витончених про-
явів насильства та мучення жертви, кримі-
нальним розрахунком і холоднокров’ям у
період підготовки та в момент вчинення
злочинного посягання. Про актуальність до-
слідження особи такого злочинця свідчать
численні розробки цієї проблематики з боку
кримінологів, психологів, психіатрів, соціо-
логів як в Україні, так і за кордоном.
Ми вже підкреслювали, що місцеве са-

моврядування – це багатогранне та ком-
плексне політико-правове явище, яке мож-
на характеризувати різнобічно. Однак, за
органами місцевого самоврядування мають
бути закріплені такі функції, які цілком за-
безпечують виконання ними власних пов-
новажень. До вирішення питань, які мають
місцеве значення, належать широкомасшта-
бні заходи боротьби зі злочинністю. Так,
відповідно до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р.
(з відповідними змінами та доповненнями)
забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян є однією з основних функцій міс-
цевого самоврядування. Одночасно держава
так само має забезпечувати державними
ресурсами виконання цими органами деле-
гованих їм державою повноважень щодо
збереження життя, здоров’я, честі і гідності
громадян, спокою в їх домівках, дотримання
законності при виконанні правоохоронними
органами власних функцій тощо.
Ми вважаємо, що в протидії тероризму ор-

гани місцевого самоврядування повинні здійс-

нювати загальнопрофілактичні та спеціально-
профілактичні функції, адже суспільство має
поступово відмовлятись від репресій, якомога
швидше застосовувати цивілізовані заходи
протидії злочинності. Слід сприяти розвитку
відновлювального правосуддя, коли конфлік-
тні ситуації вирішуватимуться шляхом домов-
леностей, а не кровопролиття. Такі позитивні
світові приклади втілення тих чи інших заходів
протидії існують, зокрема, у Німеччині, Фін-
ляндії, Франції, Швеції та інших країнах.
Місцевим громадам необхідно відновити

роботу не тільки з відновлення національ-
них традицій, а і зі збереження інтернаціо-
налізму, терпимості та злагоди, добросусід-
ських відносин. Необхідно докладати зусиль
до накопичення позитивного досвіду проти-
дії злочинності шляхом підняття правосвідо-
мості й моральності суспільства. Як слушно
зазначає Н. Крісті, незважаючи на сучасне
ускладнення кримінологічної ситуації в сус-
пільстві, необхідно переборювати репресив-
ну свідомість населення [7, с. 22].
Відомо, що зараз можна спостерігати

розбалансованість системи координації дій
між владою та правоохоронцями-практи-
ками. Як видається, органи місцевого само-
врядування повинні взяти на себе основний
обов’язок щодо координації дій із запобі-
гання злочинам. В основі організації такої
діяльності може бути координація дій та
співробітництво зі ЗМІ, системна професій-
на та психологічна підготовка службовців
правоохоронних органів, технічне осна-
щення, збільшення фінансових дотацій на
утримання штату за рахунок місцевого бю-
джету тощо. Для такої роботи потрібно за-
лучати, насамперед, керівників органів міс-
цевого самоврядування, а також юристів,
політологів, економістів, психологів, соціо-
логів та інші категорії спеціалістів.
Висновки. Таким чином, нами встанов-

лено, що витоки тероризму мають глибокі
корені. Незважаючи на законодавчі заходи,
що вживались протягом століть, викорінити
терористичну діяльність не вдалося. Як вба-
чається, у подальшому потребує вивчення
основних напрямів і форм участі інститутів
громадянського суспільства в антитерористи-
чній діяльності. Органи місцевого самовряду-
вання повинні виконувати загальнопрофілак-
тичні та спеціальнопрофілактичні функції.
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Шеремет О. С. Местное самоуправление в противодействии преступлениям терро-
ристической направленности: ретроспективный анализ
В статье представлен ретроспективный анализ возникновения терроризма и террористической

деятельности. Раскрыто современное его содержание. Поскольку террор и терроризм имеют дав-
нюю историю и сопровождают человечество на протяжении его существования, акцентировано
внимание на законодательных мерах антитеррористического характера. Предложены направления
органов местного самоуправления по защите от угроз террористической направленности.
Ключевые слова: местная община, органы местного самоуправления, терроризм, преду-

преждение преступлений.

Sheremet O. Local Government in Combating Terrorist Crimes: A Retrospective Analysis
A retrospective analysis of terrorism and terrorist activities. Opened its content current. It is

established that terrorism is a complex, multi-level phenomenon, infringing upon social relations in
different ways. Given the current events taking place in many foreign countries and on Ukrainian
territory, is to establish relevant and meaningful analysis of signs of such activity, the ratio of the
concepts of “special period”, “armed aggression”, “military conflict”.

Because terror and terrorism have a long history and accompany mankind throughout its exis-
tence, also focused on the anti-terrorist legislative measures.

It is emphasized that the development of the current anti-terrorism legislation should look to
the past and to use the experience as a positive and negative sense. While terror often find crimi-
nal legal assessment, terrorism has always been legal foundations.

Terrorism is now to all new displays, and with it the legal prescriptions and prohibitions are
combating new forms of this phenomenon. In ancient times, criminal manifestations that are called
modern terrorist acts considered as crimes that infringe on human life and punishable vendetta,
outcast and the pecuniary compensation.

In combating terrorism, local governments should implement precautions. Local communities
should not only resume work on restoration of national traditions and the conservation and inter-
nationalism, tolerance and harmony, good neighborly relations. Efforts should be made to the ac-
cumulation of positive experience of combating crime by raising justice and morality.

Key words: the local community, local governments, terrorism, the prevention of crimes.
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ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА В УКРАЇНІ

У статті розглянуто види юридичної відповідальності судового експерта в Україні з акцентом
на аналізі процесуальних санкцій відповідальності експерта в кримінальному провадженні.
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дження, процесуальне правопорушення, процесуальна санкція.

Складовим елементом процесуального
статусу експерта є відповідальність за неви-
конання чи неналежне виконання ним своїх
обов’язків. Відповідальність об’єднує всі інші
елементи процесуального статусу судового
експерта та є одним із важливих засобів за-
безпечення законності й дисципліни в сис-
темі судово-експертної діяльності. Вивченню
питання відповідальності експерта за пору-
шення ним своїх обов’язків у юридичній на-
уці приділяється значна увага, однак напра-
цювання науковців присвячені переважно
дослідженню кримінальної відповідальності
за надання неправдивого висновку. Крім
учинення умисних кримінально караних дій,
судовий експерт може не виконати чи нена-
лежно виконати свої обов’язки, за що буде
притягатись до інших видів відповідальності.
Метою статті є ґрунтовний аналіз усіх

видів юридичної відповідальності в їх суку-
пності, які можуть застосовуватись до су-
дового експерта як учасника кримінального
провадження.•

Згідно зі ст. 70 Кримінального процесуа-
льного кодексу України (далі – КПК Украї-
ни) та ст. 14 Закону України “Про судову
експертизу”, за невиконання своїх
обов’язків судовий експерт може бути при-
тягнутий до дисциплінарної, матеріальної,
адміністративної чи кримінальної відповіда-
льності [8; 9]. Саме такі види відповідаль-
ності для експерта передбачені й у п. 2.4.
Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних дослі-
джень (далі – Інструкція) [11].
Науковці вважають, що експерт, крім

юридичної відповідальності, несе й мораль-
но-етичну відповідальність за якість своєї
роботи перед особою, яка призначила су-
дову експертизу, судом, потерпілим, підо-
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зрюваним (обвинуваченим), керівником
судово-експертної установи, адже за ре-
зультатами проведеного дослідження екс-
перт зобов’язаний дати обґрунтований та
об’єктивний письмовий висновок на поста-
влені йому запитання, а в разі необхідності
– роз’яснити його, дотримуючись професій-
ної етики та власної совісті [4, с. 128].
В Інструкції (п. 2.4) зазначено, що за

надання завідомо неправдивого висновку,
відмову без поважних причин від виконан-
ня покладених обов’язків, а також за роз-
голошення даних, що стали відомі під час
проведення експертизи, експерт несе кри-
мінальну відповідальність згідно із чинним
законодавством [11].
Виходячи зі змісту ст. 70 КПК України, за

завідомо неправдивий висновок та відмову
без поважних причин від виконання покла-
дених обов’язків у суді експерт несе криміна-
льну відповідальність, передбачену ст. 384,
385 Кримінального кодексу України (далі –
КК України), що є гарантією достовірності
висновку експерта й належного виконання
ним своїх професійних обов’язків [5, с. 30].
Експерт попереджається про криміналь-

ну відповідальність за зазначеними стаття-
ми КК України кожного разу, коли йому до-
ручають проведення експертизи. Про це
зазначено в ч. 2, ст. 102 КПК України. У
висновку експерта обов’язково має бути
вказано, що його попереджено про відпові-
дальність за завідомо неправдивий висно-
вок та відмову без поважних причин від
виконання покладених на нього обов’язків.
Попередження експерта про відповідаль-
ність здійснюється шляхом зазначення в
постанові слідчого, прокурора або ухвалі
суду. Якщо експертиза проводиться в екс-
пертній установі, то роз’яснення прав і по-
передження про відповідальність здійснює
керівник експертної установи [8, с. 268].
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Неправдивість експертного висновку по-
лягає в унесенні до нього таких даних, що
не відповідають дійсності й стосуються або
окремих питань справи, або всієї її загалом
[6, с. 76–77]. Цілком влучно окремі науко-
вці стверджують, що висновок експерта є
неправдивим, якщо в ньому підмінені
об’єкти експертного дослідження, змінене
ідентифікаційне поле досліджуваного
об’єкта, неправильно викладені фактичні
дані або має місце їх пряме заперечення чи
вони свідомо неправильно оцінені експер-
том [4, с. 129].
Слід зазначити, що чинне законодавство

не передбачає кримінальної відповідально-
сті за неправильний (помилковий) висно-
вок експерта. Якщо експерт у результаті
дослідження доходить неправильного ви-
сновку внаслідок наукової непідготовлено-
сті, незначного практичного досвіду, не-
компетентності, неуважності, неповноти й
поверхневості дослідження, спірних науко-
вих положень, помилкового аналізу, до
нього можуть бути застосовані заходи дис-
циплінарного впливу [4, с. 130].
Кримінально караною є відмова експер-

та без поважної причини від виконання по-
кладених на нього обов’язків (ст. 385 КК
України). Під відмовою від виконання
обов’язків слід розуміти ухилення експерта
від виконання покладеного на нього проце-
суального обов’язку здійснити експертне
дослідження й надати висновок за відсут-
ності поважних причин, які перешкоджали
б виконанню цього обов’язку. Відмова, ви-
кликана поважними причинами (хвороба,
брак матеріалів, наданих для висновку,
застосування психічного чи фізичного при-
мусу тощо), у випадку підтвердження цих
обставин не передбачає кримінальної від-
повідальності [6, с. 79, 81].
Стаття 387 КК України передбачає від-

повідальність експерта за розголошення
даних досудового розслідування. Розголо-
шення даних досудового розслідування
утворює склад злочину, передбаченого
ч. 1, ст. 387 КК України, якщо його вчинено
без дозволу прокурора, слідчого і якщо
особа (експерт) була попереджена в уста-
новленому законом порядку про обов’язок
не розголошувати такі дані.
За невиконання чи неналежне виконан-

ня суб’єктом кримінально-процесуальної
діяльності своїх процесуальних обов’язків
кримінально-процесуальний закон перед-
бачає застосування заходів процесуального
примусу, які характерні для одного з видів
юридичної відповідальності − кримінально-
процесуальної. Фактичною підставою кри-
мінально-процесуальної відповідальності є
вчинення суб’єктом протиправного діяння,
що призвело до настання шкідливих нас-
лідків, пов’язаних з невиконанням або не-
належним виконанням правових обов’язків,
зловживанням суб’єктивними правами або
виходом за межі допустимої поведінки, яка

не зумовлена помилковим застосуванням
кримінально-процесуального закону [1,
с. 57; 9, с. 47; 10, с. 96].
Оскільки експерт є самостійним учасни-

ком кримінального провадження, то факт
учинення ним процесуального правопору-
шення свідчитиме про можливість застосу-
вання до нього процесуальних санкцій. Зо-
крема, за невиконання експертом процесу-
ального обов’язку прибути до слідчого,
прокурора, суду й дати відповіді на запи-
тання під час допиту, процесуальний закон
передбачає накладення грошового стяг-
нення (ст. 144 КПК України). Іншого меха-
нізму стимулювання судового експерта до
належного виконання вказаного процесуаль-
ного обов’язку кримінально-процесуальний
закон не передбачає [2, с. 89].
Відповідно до ч. 2, ст. 327 КПК України,

явка експерта на судове засідання забез-
печується стороною кримінального прова-
дження, яка заявила клопотання про його
виклик. Слід зазначити, що Інструкція
(п. 2.4) передбачає адміністративну відпо-
відальність експерта за злісне ухилення від
явки до органів досудового розслідування
або суду, відповідно до ч. 2 ст. 1853 Кодек-
су про адміністративні правопорушення
України [11; 12]. Ця стаття передбачає та-
кож відповідальність за неповагу до суду,
що виражається в непідкоренні особи роз-
порядженню головуючого чи порушенні
порядку під час судового засідання, до якої
може притягуватись і експерт [13]. Питання
про притягнення особи до відповідальності
за вияв неповаги до суду вирішується су-
дом негайно після вчинення порушення,
для чого в судовому засіданні оголошується
перерва, яка використовується для реалі-
зації постановленої судом ухвали й наве-
дення порядку в залі судового засідання
(ч. 4 ст. 330 КПК України).
Законодавцем не передбачено відповіда-

льність експерта за невиконання обов’язку
заявити самовідвід за наявності обставин,
передбачених процесуальним законом, ця
обставина з урахуванням значущості наслід-
ків такої бездіяльності експерта для пода-
льшого розслідування та розгляду криміна-
льного провадження є серйозною прогали-
ною кримінально-процесуального законо-
давства [2, с. 89]. На наш погляд, було б
доцільно встановити дисциплінарну відпові-
дальність експерта за незаявлення самовід-
воду в кримінальному провадженні за наяв-
ності для цього підстав.
Підставами для відводу експерта, крім

загальних підстав, є також обставини, які
викликають обґрунтовані сумніви в його
неупередженості. У разі існування таких
обставин експерт, не чекаючи, поки йому
заявлять відвід, зобов’язаний заявити са-
мовідвід. Проведення експертизи особою,
зацікавленою в результаті кримінального
провадження, та надання нею висновку
може призвести до постановлення неза-
конного судового рішення.
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Висновок експерта є джерелом доказів і
часто має важливе чи навіть вирішальне
значення для справи, хоча є не обов’яз-
ковим для особи або органу, яка здійснює
провадження (ч. 10 ст. 101 КПК України).
Саме тому висновок повинен надаватись
експертом, який має право на проведення
експертизи. Експертизу може провести як
фахівець, що працює в державній спеціалі-
зованій установі, так і фахівець, який там
не працює.
Відповідно до ст. 10 Закону України “Про

судову експертизу”, судові експертизи про-
водять також експерти, які не є працівни-
ками державних спеціалізованих установ,
тобто приватні експерти [9]. Виникає пи-
тання про порядок притягнення цих осіб до
дисциплінарної відповідальності. Положен-
ня про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів покладає на
Центральну експертно-кваліфікаційну комі-
сію розгляд питання дисциплінарної відпо-
відальності судових експертів, що не є пра-
цівниками державних спеціалізованих
установ (п. 2.1) [10].
Відповідно до п. 5.11 Положення про

експертно-кваліфікаційні комісії та атеста-
цію судових експертів, затвердженого На-
казом Міністерства юстиції України від
09.08.2005 р. № 86/5, до судового експер-
та можуть бути застосовані такі дисциплі-
нарні стягнення: попередження; призупи-
нення дії свідоцтва (на певний термін); по-
збавлення кваліфікації судового експерта;
пониження кваліфікаційного класу судово-
го експерта (застосовується щодо судових
експертів науково-дослідних установ судо-
вих експертиз Мін’юсту) [10].
Окрім розглянутих вище видів юридич-

ної відповідальності, експерт може нести
матеріальну відповідальність у разі завдан-
ня своїми діями майнової шкоди під час
проведення експертизи. Завдана шкода
може виражатись у знищенні, пошкодженні
об’єкта експертизи. Відповідальність експе-
рта настає лише в разі неотримання згоди в
особи, яка залучила експерта до зміни влас-
тивостей переданих на дослідження предме-
тів чи матеріальних цінностей, адже попере-
днє погодження щодо зміни об’єкта експер-
тизи виключає відповідальність експерта.
Матеріальна відповідальність експерта

передбачає його обов’язок відшкодувати
шкоду, завдану при виконанні ним своїх
службових обов’язків експертній установі,
яка, у свою чергу, відповідно до ст. 1172
Цивільного кодексу України (далі – ЦК
України), відшкодовує шкоду, завдану екс-
пертом іншим особам. Якщо експертизу
проводить експерт, який не працює в спе-
ціалізованій експертній установі, тоді він
відшкодовуватиме майнову шкоду в повно-
му обсязі за правилами, установленими ци-
вільним законодавством, зокрема, ст. 1166,
1172, 1173, 1192 ЦК України.

Висновки. Таким чином, діяльність екс-
перта як учасника кримінального прова-
дження вимагає від нього підвищеної від-
повідальності за свої дії. Можливість притя-
гнення експерта до різних видів юридичної
відповідальності зумовлена також тим, що
невиконання чи неналежне виконання ним
своїх професійних обов’язків не завжди є
умисним і свідомим, а зумовлене суб’єктив-
ними чи об’єктивними факторами. Тому
водночас із кримінальною відповідальністю
щодо судового експерта передбачені менш
суворі види відповідальності за процесуа-
льні правопорушення – адміністративна,
матеріальна й дисциплінарна.
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Кравченко А. А. Виды юридической ответственности судебного эксперта в Украине
В статье рассматриваются виды юридической ответственности судебного эксперта в Украи-

не с акцентом на анализе процессуальных санкций ответственности эксперта в уголовном
производстве.
Ключевые слова: судебный експерт, виды юридической ответственности, уголовное про-

изводство, процесуальное правонарушение, процессуальная санкция.

Kravchenko A. Types of Legal Responsibility Court Expert in Ukraine
The article discusses the types of legal responsibility court expert in Ukraine, with a focus on the

analysis of procedural sanctions expert responsibility in criminal proceedings. The constituent ele-
ment of the procedural status of the expert is responsible for any failure to perform his duties. Re-
sponsibility brings together all the other elements of the procedural status of a forensic expert and
is an important means of ensuring the rule of law and discipline in the forensic activities. The study
of the issue of responsibility for the disturbance of an expert of his duties in jurisprudence has re-
ceived considerable attention, but the achievements of scientists devoted primarily to the study of
criminal responsibility for false conclusion. In addition to committing intentional criminal acts, court
expert cannot perform or improperly perform their duties, for which he will be involved in other
types of responsibility.

Thus, the activities of the expert as a member of the criminal proceeding requires him increased
responsibility for his actions. The ability to attract experts to the various types of legal
responsibility due to the fact that any failure to perform his professional duties is not always a
deliberate and conscious, but due to subjective or objective factors. Therefore, along with criminal
responsibility in relation to court experts, provided less stringent forms of responsibility for
procedural offense - administrative, financial and disciplinary.

Key words: court expert, types of legal responsibility, criminal proceedings, procedural offense,
procedural sanction.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СУБ'ЄКТНОГО СКЛАДУ
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР

У статті досліджено поняття й ознаки суб’єктів парламентських процедур. Суб’єктом парла-
ментських процедур є учасник таких конституційно-правових відносин, який володіє спеціаль-
ною правосуб’єктністю, наділений зазвичай владними повноваженнями. Наголошено на необ-
ов’язковості такого елемента правосуб’єктності, як деліктоздатність, відповідно до юридичної
природи конституційно-правової відповідальності.
Ключові слова: парламент, парламентська процедура, суб’єкт, правосуб’єктність, право-

мочність.

Парламентські процедури спрямовані на
реалізацію конституційно визначених пов-
новажень парламенту. Проте всі напрями
роботи легіслатури покликані забезпечувати
формування в Україні правової держави та
громадянського суспільства. Держава як
публічно-прaвовий союз народу є прaвовою
за умови, якщо основою її функціонування є
право – легітимовані суспільством норми,
визначені рівнем досягнутих у суспільстві
моралі й етики, що гарантує права і свободи
громадян, обмежує державу, а державна
влaдa здійснюється на засадах верховенствa
права тa поділу влади [3, с. 18].1

Усвідомлення необхідності та практичної
значущості принципів правової держави для
прогресивного розвитку повинно підтвер-
джуватися позитивними зрушеннями у соці-
ально-економічній, духовній, культурній,
екологічній та інших сферах. Суто суб’єк-
тивні чинники повинні накладатися на
об’єктивний базис, який відтворює реальні
здобутки в забезпечення прав, потреб та
інтересів суспільства, репрезентованих різ-
ними суб’єктами. За таких умов позитивні
економічні і політичні зміни генерують нові
можливості розвитку правової держави і в
інституційному, і нормативному аспектах,
підвищують ефективність дії державного
механізму, артикулюючи спільні інтереси
людини, громади, держави та забезпечуючи
їх максимальне представництво [8, с. 29].
Вищезазначене можливе за умови ефекти-

вної реалізації парламентських процедур са-
мою Верховною Радою України в співпраці з
іншими ланками публічної влади. Фахова дія-
льність усіх суб’єктів парламентських проце-
дур свідчитиме про конституційно-правовий

                                                          
1 © Звоздецька І. В., 2015

статус законодавчої інституції нового зразка.
Тому з’ясувати поняття та ознаки суб’єктів
парламентських процедур, тобто загальнотео-
ретичні аспекти питання, є важливим.
У ході дослідження використано праці

таких авторів, як: О. В. Батанов, В. С. Жу-
равський, А. М. Колодій, Я. Ю. Кондратьєв,
С. О. Комаров, В. Ф. Мелащенко, В. В. Молдаван,
А. Ю. Олійник, В. В. Федоренко, О. Ф. Фри-
цький, Ю. С. Шемшученко та ін.
Характеристика конституційно-право-

вого статусу суб’єктів парламентських про-
цедур є неповною без розуміння їх поняття
та ознак як суб’єктів правовідносин. Докт-
ринальні положення є базисом подальших
галузевих досліджень.
Мета статті – виявити загальнотеорети-

чні характеристики суб’єктів парламентсь-
ких процедур.
Загальнотеоретичні джерела трактують

суб’єкт права як учасника суспільних від-
носин, наділеного правами і обов’язками,
що має соціальну та юридичну властивості.
Соціальна полягає в участі в суспільних
відносинах як відокремленого, персоніфі-
кованого суб’єкта, здатного виробляти і
здійснювати єдину волю. Юридична влас-
тивість – це декларування правовими нор-
мами здатності бути носієм прав і обов’язків
та брати участь у правовідносинах [10,
с. 138–139]. Деякі автори, виділяючи лише
соціальну властивість, визначають суб’єкт
права як соціальний суб’єкт – особу, орган,
організацію, наділених державою здатністю
бути носіями суб’єктивних прав і юридич-
них обов’язків [6, с. 293].
У науковій літературі можна знайти й де-

що інакше визначення понять “суб’єкт пра-
ва” і “суб’єкт правовідносин”, які, на думку
конституціоналістів, є нетотожними. Суб’єкт
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права – це потенційний учасник правовідно-
син, наділений правоздатністю. І, лише
вступаючи в правовідносини, такий суб’єкт
реалізує свою дієздатність і є учасником пе-
вного виду правовідносин. Розмежовуючи
вказані споріднені поняття, фахівці наголо-
шують, що суб’єкт правовідносин – це акти-
вний, безпосередній учасник [15, с. 404].
Суб’єктивне право характеризують як

вид можливої поведінки, здатність користу-
ватися матеріальними й духовними блага-
ми. Його формують такі елементи, як: пра-
ва поведінки, права користування, права
вимоги, права домагання. Тобто, реалізую-
чи суб’єктивне право, яке у правовідноси-
нах набуває форми правомочності, особа
має право вимагати належного виконання
обов’язків від протилежної сторони. Якщо ж
нормальна реалізація суб’єктивних прав і
юридичних обов’язків порушується, то пра-
вомочність перетворюється у право вимоги –
примусову вимогу виконання обов’язку зо-
бов’язаним. Якщо й цього недостатньо, су-
б’єкт може звернутися за захистом поруше-
них прав до державних інстанцій.
Правомочність у конкретних правовідно-

синах відрізняється від абсолютних особис-
тих прав низкою ознак:

1. Можливістю вимагати певної поведін-
ки від конкретних зобов’язаних осіб аж до
звернення до примусу.

2. Міра поведінки уповноваженого безпо-
середньо залежить від юридичного факту –
конкретних життєвих обставин, з якими нор-
ма права пов’язує виникнення, зміну чи при-
пинення правовідносин; крім того, ця міра
записана в загальній формі у нормі права.

3. Реалізація правомочності прямо за-
лежить від дій зобов’язаної особи, і навпа-
ки, правомочність рівною мірою забезпечує
виконання обов’язку. Цей взаємозв’язок і є
формою правовідносин. У ній конструюєть-
ся переведення норми права зі сфери по-
винності у сферу належної поведінки.
Юридичний обов’язок є встановлена в

об’єктивному праві необхідність певної по-
ведінки, яка забезпечує користування ін-
шими соціальними благами, тобто це вид і
міра належної поведінки зобов’язаного су-
б’єкта. Завдяки юридичному зв’язку прав і
обов’язків суб’єкти діють, реалізуючи зміст
правовідносин [6, с. 293, 297–299].
Надані державою права і обов’язки, не

характерні від природи, породжують мож-
ливість їх реалізації та здатність виступати
суб’єктом певного виду юридичної відпові-
дальності. Сукупно зазначені правомочнос-
ті (право-, діє- та деліктоздатність) поро-
джують правосуб’єктність. Такі юридичні
властивості, унормовані законом, форму-
люються в суб’єктивному праві. Вони є
своєрідним визнанням здатності особи до
соціальних діянь.
Правоздатність – це встановлена (ви-

знана) у законі можливість суб’єкта бути
носієм прав і обов’язків, передумова існу-

вання суб’єктивного права, але не саме
суб’єктивне право. Правоздатність рівною
мірою визнається за всіма громадянами, які
можуть вимагати від держави подальшої
конкретизації, розвитку основних прав.
Дієздатність – це встановлена (визнана) у
законі можливість суб’єкта своїми власними
діями набувати та реалізовувати права й
обов’язки. Зазначимо, що правоздатність і
дієздатність є розвиваючими юридичними
властивостями, які виражають закономірні
процеси зростання ролі права і соціальної
відповідальності особи перед суспільством.
Рівень такої здатності зумовлений характе-
ром економічного і політичного устрою, сту-
пенем розвитку демократизму суспільного
життя. Деліктоздатність – це встановлена
(визнана) в законі можливість суб’єкта від-
повідати за наслідки своїх дій, тобто нести
відповідальність. Отже, правосуб’єктність
співвідноситься із суб’єктивними правами і
обов’язками не безпосередньо, а через по-
середництво відповідних норм, які визнача-
ють їх зміст. Зміст правосуб’єктності є ком-
плексом прав і обов’язків суб’єкта права,
який регламентується безпосередньо зако-
ном незалежно від участі у конкретних пра-
вовідносинах, тобто правовим статусом.
Види суб’єктів права безпосередньо за-

лежать від сфери суспільних відносин, які
підпадають під правове регулювання. У си-
стемі суб’єктів права переломлюються всі
риси й характеристики, властиві праву да-
ного типу і даній правовій системі [2, с. 5;
6, с. 293–295].
Суб’єкт парламентських процедур є су-

б’єктом конституційно-правових відносин,
адже парламентські процедури є, відповід-
но, різновидом конституційно-правових
відносин як суспільних відносин, урегульо-
ваних нормами конституційного права, змі-
стом яких є юридичний зв’язок між його
суб’єктами у формі взаємних прав і обо-
в’язків, передбачених відповідною нормою
конституційного права.
Парламентські процедури як вид консти-

туційно-правових відносин є основою право-
вого регулювання у сфері політико-дер-
жавного управління, що визначає їх пріори-
тетну роль у регулюванні суспільних зв’язків.
Отже, парламентські процедури є різновидом
політико-правових зв’язків, оскільки пов’я-
зані з правовим регулюванням політико-пра-
вових процесів, насамперед реалізацією
державними структурами владних повнова-
жень, взаємодією різних ланок державної
влади між собою, функціонуванням інших
суб’єктів політичного процесу. Цим процеду-
рам притаманний переважно імперативний
характер відповідно до суб’єктів і об’єктів
регламентації [7, с. 23] й здійснюються вони
у царині державної діяльності під захистом
державних гарантій [1, с. 110].
Парламентські процедури виникають у

результаті реалізації конституційно-пра-
вових норм, їх впливу на конкретні су-
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б’єктивні права та обов’язки учасників пра-
вовідносин. Парламентські процедури є
вольовими відносинами, оскільки визнача-
ють зміст відносин суб’єктів, їх специфічний
правовий статус. Особливість цих політико-
правових зв’язків полягає в тому, що вони
найповніше виражають суверенітет Україн-
ського народу, становище особи в суспільс-
тві та державі, закріплюють форми участі
громадян в управлінні державними справа-
ми. Тобто очевидним є загальний характер
парламентських процедур [16, с. 24–25].
Оскільки суб’єктами процесуальних пра-

вовідносин можна визначати громадян Украї-
ни (приватні, посадові, службові та спеціаль-
ні фізичні особи) та організації, які мають
статус юридичної особи чи державного та
самоврядного органу [5, с. 9], то суб’єктом
конституційно-правових відносин і, відповід-
но, парламентських процедур, є встановле-
ний конституційними нормами адресат (носій,
учасник, сторона), який може мати юридичні
права і нести відповідні обов’язки в процесі
здійснення основ повновладдя українського
народу [16, с. 26; 11, с. 252].
Особливістю суб’єктів парламентських

процедур є наділення їх зазвичай виняткови-
ми владними повноваженнями, а їх дії мають
переважно владно-імперативний характер [9,
с. 51]. Тобто суб’єкти володіють конституцій-
ною правосуб’єктністю [12, с. 465]. При цьо-
му, якщо теоретики права відносять до еле-
ментів правосуб’єктності не лише правоздат-
ність і дієздатність, а й деліктоздатність, то
для суб’єктів парламентських процедур ця
складова є необов’язковою, не кваліфікую-
чою ознакою їх правового статусу. Це зумов-
лено природою конституційно-правової від-
повідальності, насамперед її метою, завдан-
нями й санкціями [15, ст. 406].
Наприклад, згідно з Регламентом Верхов-

ної Ради України щотижня, відведеного для
пленарних засідань Верховної Ради, у
п’ятницю з 10 до 11 години проводиться
“година запитань до Уряду”. Але непоодино-
кими є випадки неявки в установлені дні Ка-
бінету Міністрів. Нагадаємо, що парламентсь-
кі слухання у Верховній Раді проводять з ме-
тою вивчення питань, що становлять суспі-
льний інтерес та потребують законодавчого
врегулювання, і проводять у сесійний період,
як правило, не більше одного разу на місяць
у дні тижня, що відводиться для роботи в ко-
мітетах, депутатських фракціях (депутатсь-
ких групах) [14, ч. 1 ст. 229, ч. 1, 2 ст. 233].
Ще приклад: члени комітету згідно із

Законом “Про комітети” зобов’язані особис-
то брати участь у засіданні комітету і зав-
часно повідомити про неможливість бути
присутніми на засіданні. Про відсутність
членів комітетів без поважних причин що-
місячно подається інформація відповідним
фракціям у Верховній Раді України [13,
ст. 47]. Та жодних санкцій до порушників
цієї правової норми не застосовується, бо

вони не передбачені. І таких прикладів
можна навести безліч.
Згадані випадки безвідповідальності не

можна пов’язувати з неможливістю запрова-
джувати заходи покарання, адже владні по-
вноваження суб’єктів парламентських про-
цедур не мають природно-правового харак-
теру. Такі суб’єкти публічної влади у держа-
ві як народ України, територіальні громади,
громадянське суспільство загалом, націона-
льні меншини, корінні народи, до яких не
можна встановити форми і міри такої відпо-
відальності, не є суб’єктами парламентських
процедур. У разі необхідності до процесу
вивчення і розгляду питань у Верховній Раді
України будуть задіяні їхні представники, які
вже зможуть зазнавати заходів покарання у
разі їх нормативної фіксації [15, с. 406].
Відповідальність суб’єктів парламентських

процедур – це передбачений нормами права
один із видів конституційно-правової та іншої
галузевої відповідальності, пов’язаний із при-
мусом, сутність якого полягає в обов’язку
суб’єкта, що вчинив правопорушення, зазнати
застосування до нього каральних заходів, які
накладаються компетентними органами у
встановленому законом порядку, з метою за-
безпечення законності та правопорядку. Її
ознаками є: 1) репресивні міри, переважно
політико-юридичного характеру; 2) підставою
настання є умисне чи необережне порушення
(дія чи бездіяльність) норм Конституції та ін-
шого галузевого законодавства; 3) відпові-
дальність можуть нести лише деліктоздатні
суб’єкти; 4) є засобом забезпечення правопо-
рядку та поновлення порушених прав су-
б’єктів; 5) застосовується у порядку, визначе-
ному законодавством; 7) накладається компе-
тентними органами [4, с. 5–6].
Висновки. Суб’єктом парламентських

процедур є учасник таких конституційно-
правових відносин, який володіє спеціаль-
ною правосуб’єктністю, наділений зазвичай
владними повноваженнями.
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Звоздецкая И. В. Понятие и признаки субъектного состава парламентских процедур
В статье исследуются понятие и признаки субъектов парламентских процедур. Субъектом

парламентских процедур является участник таких конституционно-правовых отношений, об-
ладающий специальной правосубъектностью, обычно наделенный властными полномочиями.
Отмечается необязательность такого элемента правосубъектности, как деликтоспособность, в
силу юридической природы конституционно-правовой ответственности.
Ключевые слова: парламент, парламентская процедура, субъект, правосубъектность,

правомочность.

Zvozdetska I. The concept and features of the subject composition of parliamentary
procedures

The formation of legal state and civil society is possible under condition of effective implemen-
tation of the parliamentary procedures of the Verkhovna Rada of Ukraine in cooperation with other
parts of public power. The professional activities of all subjects of parliamentary procedures will
testify about the constitutional status of the legislative institutions of the new sample. Therefore, to
clarify the concept and features of the subjects of parliamentary procedure, that is, theoretical as-
pects of the subject which is important.

Theoretical sources interpret the entity as a participant of social relations, rights and responsibilities
that has social and legal properties. But in scientific literature one can find a slightly different definition
of the terms “entity” and “entity relationship”, which, according to constitutionalists, are not identical.
Entity is a potential participant of legal relations having legal capacity. And only entering into a relation-
ship such entity sells its capacity and is a member of a certain kind of relationship.

The subject of parliamentary procedures is the subject of constitutional legal relations, parlia-
mentary procedures are a kind of constitutional-legal relations as social relations regulated by the
norms of constitutional law, the content of which is a legal relationship between its subjects in the
form of mutual rights and obligations prescribed by the relevant rule of constitutional law.

Subject to parliamentary procedures is a party to such constitutional and legal relations, with
special personality, usually in positions of authority.

If legal theorists refer to the elements of the legal personality of not only the capacity and ca-
pability, but also deletepoint, for the subjects of parliamentary procedures this component is op-
tional, no qualifying sign their legal status. This is due to the nature of constitutional and legal re-
sponsibility, first and foremost, its aim, tasks and sanctions.

Key words: parliament, parliamentary procedure, subject, personality, competence.
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РИЗИК У ГОСПОДАРСЬКОМУ ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ

Стаття присвячена проблемі правової природи категорії “ризик” у теорії господарського до-
говірного права. Здійснено аналіз наукових концепцій щодо сутності категорії “ризик” і виділе-
но об’єктивне й суб’єктивне. У своїй діяльності суб’єкт господарювання наражається на різно-
манітні ризики, зокрема під час укладання договорів.
Ключові слова: ймовірність, суб’єктивна концепція, об’єктивна концепція, ризик, поняття

ризику, об’єктивна складова ризику, суб’єктивна складова ризику, боржник, кредитор, дого-
вір, господарський договір, ознаки ризику.

Проблема ризику в теорії господарсько-
го права стоїть у списку таких теоретичних
проблем, при вирішенні яких правова нау-
ка неминуче стикається з особливим спів-
відношенням категорій суб’єктивного й
об’єктивного в праві. Дискусія про сутність
категорії “ризик”, співвідношення в цьому
явищі об’єктивного та суб’єктивного триває
в українській науці давно. Це ускладнює
можливість скласти цілісне уявлення про
ризик. Сучасна наука приділяє особливу
увагу проблемам ризику в господарському
договірному праві. Останніми роками аналі-
зують роль ризику й значення для підпри-
ємницької діяльності. У вітчизняній науці
категорію ризику тією чи іншою мірою до-
сліджували Д. А. Архипов, С. Н. Братусь,
М. І. Брагінський, А. В. Дзера, В. В. Луць,
В. А. Ойгензіхт, К. І. Тарасова, Є. О. Хари-
тонов, О. В. Шаповалова та ін. Однак, не-
зважаючи на велику кількість праць, при-
свячених ризику, недостатньо уваги було
приділено сутності ризику в господарсько-
му договірному праві.1

Мета статті – проаналізувати категорію
“ризик” у господарському договірному пра-
ві; визначити його ознаки; відстежити ево-
люцію поглядів стосовно ризику як об’єк-
тивної та суб’єктивної категорії.
У літературі вказано, що ризик є фунда-

ментальною та стрижневою категорією лі-
берального суспільства, основна умова іс-
нування якого – вільний ринковий механізм
[22, с. 9]. Окремі види зобов’язань, органі-
заційно-правові форми юридичних осіб,
різні способи забезпечення виконання зо-
бов’язань, відносини представництва, дого-
вірні відносини – все це тією чи іншою мі-

                                                          
1 © Возняковська К. А., 2015

рою пов’язане з ризиками, мінімізацією
яких обґрунтовано стурбовані учасники
обігу. Законодавче регулювання ризикових
обставин не повністю зрозуміле, доктрина-
льна сторона питання відрізняється безліч-
чю подробиць і зайвим суб’єктивізмом у
підходах [11, c. 22].
На сьогодні є актуальними такі основні

категорії: право власності та зміна власни-
ка й виконання та дотримання умов зо-
бов’язань. Також видається, що стабільний
цивільний обіг (цивільно-правова форма
економічного обігу) регулюється інститутом
зобов’язального права [6] і є дотриманням
умов зобов’язань. Однак, під час виконання
зобов’язань можуть виникати ситуації, коли
обставини перешкоджають боржнику у
вчиненні необхідних і належних для вико-
нання дій. Це пояснюється наявністю таких
юридичних фактів, настання яких не зале-
жить, а іноді й суперечить волі та сумлінню
будь-кого з учасників. Саме в таких випад-
ках зазвичай відступають від принципу
обов’язкового виконання договору (“pact-
asuntservanda”), вказуючи на ці підстави
припинення зобов’язання. У сучасний пері-
од із звичаєвої норми згаданий принцип
перетворився на договірну норму, а його
зміст суттєво змінився й збагатився. Зокре-
ма, у преамбулі Статуту ООН ідеться про
рішучість народів “створити умови, за яких
може дотримуватися “повага до зо-
бов’язань, що випливають з договорів та
інших джерел міжнародного права” [8,
c. 122], а в п. 2 ст. 2 зафіксовано обов’язок
членів ООН сумлінно виконувати прийняті
за Статутом зобов’язання, “щоб забезпечи-
ти їм усім в сукупності права і переваги, що
випливають з належності до складу членів
Організації”. Відповідно до ст. 193 Госпо-
дарського кодексу України, “суб’єкти гос-



Право та державне управління

78

подарювання та інші учасники господарсь-
ких відносин повинні виконувати господар-
ські зобов’язання належним чином відпові-
дно до закону, інших правових актів, дого-
вору, а за відсутності конкретних вимог
щодо виконання зобов’язання – відповідно
до вимог, що у певних умовах звичайно
ставляться” [5]. До виконання господарсь-
ких зобов’язань застосовуються також і по-
ложення Цивільного кодексу України, де
передбачено, що “зобов’язання має вико-
нуватися належним чином відповідно до
умов договору та вимог цього Кодексу, ін-
ших актів цивільного законодавства, а за
відсутності таких умов та вимог – відповід-
но до звичаїв ділового обігу або інших ви-
мог, що звичайно ставляться”, а “одно-
стороння відмова від зобов’язання або од-
ностороння зміна його умов не допускаєть-
ся, якщо інше не встановлено договором або
законом” (ст. 525, 526) [14]. Однак, іноді зов-
нішні чинники виникають усупереч бажанню
сторони зобов’язання та тягнуть за собою змі-
ни майнової частини зобов’язання (“випа-
док”). У такому разі можливими є як реальні
збитки (додаткові витрати, втрата речі), так і
неотримання вигоди (упущена вигода). У та-
ких випадках законодавство передбачає
справедливе вирішення конфлікту, розподі-
ляючи негативні майнові наслідки випадку.
Небезпека виникнення випадкових зби-

тків, випадкової шкоди, випадкового пору-
шення договірного зобов’язання, які вини-
кають не з волі учасників зобов’язання,
традиційно визначають як “ризик” [14]. У
своїй діяльності суб’єкт господарювання
наражається на вказані ризики, під час
укладання договорів. У Господарському
кодексі України ризик згаданий не тільки у
визначенні підприємництва: “Підприємни-
цтво – це самостійна, ініціативна, система-
тична, на власний ризик господарська дія-
льність, що здійснюється суб’єктами госпо-
дарювання (підприємцями) з метою досяг-
нення економічних і соціальних результатів
та одержання прибутку” (ст. 42 ГК), а й
передбачений як один з основних принци-
пів підприємницької діяльності: “Підприєм-
ництво здійснюється на основі:… комерцій-
ного розрахунку та власного комерційного
ризику;… (ст. 44)” [5]. Зрозуміло, що гос-
подарське право не здатне повністю усуну-
ти можливі ризики, які виникають під час
ведення підприємницької діяльності, але
можливим є розподіл цих ризиків між учас-
никами – сторонами договірних зобо-
в’язань. Важливість категорії ризику пояс-
нюється тим, що підприємець здійснює
свою діяльність, приймаючи на себе велику
кількість ризиків різного характеру. Саме
тому в ст. 42 ГКУ зазначено ризик як одну з
ознак підприємництва в Україні [5].
Аналіз наукової літератури та праць ви-

датних науковців, які досліджували про-
блеми ризиків, фактори й види ризиків у дія-
льності підприємства, можна виділити декіль-

ка основних визначень ризику. Виділяють
два найбільш значущих напрями – ризик як
об’єктивне та як суб’єктивне явище [2; 4; 7].
Розглядаючи ризик як об’єктивну категорію,
науковці пропонують сприймати ризик як те,
що існує поза нашою свідомістю, те, на що ми
не впливаємо; прихильники іншого підходу
розглядають ризик як психічне ставлення
суб’єкта до наслідків. Також існує підхід ком-
промісу – ризик розглядається як об’єктивно-
суб’єктивна категорія.
Об’єктивна теорія ризику ґрунтується на

нормах чинного законодавства, в якому під
ризиком розуміється зміни обставин (див.
наприклад, ст. 652 ЦК України) [14]. Усі ці
норми об’єднані наявністю майнових втрат,
небезпек, що загрожують суб’єкту. На дум-
ку О. А. Кабишева, ризик – це небезпека
виникнення несприятливих наслідків (май-
нового або особистого характеру), щодо
яких невідомо, настануть вони чи ні [4,
с. 92], його настання тягне за собою мате-
ріальні втрати [1, с. 109]. У договірному
зобов’язанні під ризиком розуміється мож-
ливе настання таких обставин, які не під-
лягають компенсації за рахунок іншої сто-
рони зобов’язання збитків чи інших витрат,
умовою виникнення яких не є вина особи,
до чиєї майнової сфери вони будуть відне-
сені відповідно до закону або договору [2,
с. 18]. Ю. Фогельсон так визначає ризик:
це можливе заподіяння шкоди приватній
особі в результаті впливу певної небезпеки
з урахуванням імовірності заподіяння цієї
шкоди цією небезпекою [9, с. 95]. В. С. Бє-
лих, досліджуючи підприємницький ризик,
розуміє під ним потенційну можливість на-
стання або ненастання події (сукупність
подій), що спричинило несприятливі май-
нові наслідки для діяльності підприємця [4,
с. 96]. З огляду на об’єктивний підхід до
поняття категорії ризику можна виділити
певні ознаки ризику, які б відображали йо-
го зміст: по-перше, виникнення несприят-
ливих майнових наслідків (збитків) є мож-
ливим (невідомим є їх настання); по-друге,
виникнення несприятливих майнових нас-
лідків є випадковим (сторони не несуть
відповідальність за їх настання) [1, с. 112].
Суб’єктивна концепція ризику розробле-

на в працях С. Н. Братуся, О. А. Красав-
чікова. Представники цієї концепції розгля-
дають ризик як психічне ставлення суб’єкта
до випадкових наслідків своєї поведінки,
настання цих наслідків і можливості вольо-
вого регулювання поведінки в певних ситу-
аціях. Так, В. А. Ойгензіхт розглядав ризик
як суб’єктивну категорію й зазначив, що це
психічне ставлення суб’єктів до результату
власних дій або до поведінки інших осіб, а
також до можливого результату об’єктив-
ного випадку та випадково неможливих
дій, що виражається в усвідомленні можли-
вості настання негативних, у тому числі
непоправних майнових наслідків [7, с. 77].
С. Н. Братусь визначав ризик як усвідомле-
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не допущення ймовірних випадкових подій,
що тягнуть за собою негативні наслідки для
інших осіб, і прийняття цих наслідків на
себе [3, с. 34].
В. А. Ойгензіхт пропонує розрізняти па-

сивний ризик, коли суб’єкт, допускаючи
негативні наслідки, не обирає й не вчиняє
ніяких дій, які можуть бути пов’язані з ри-
зиком, або вчиняє дії, у результаті яких
майже неможливим є настання негативних
наслідків. Психічне ставлення суб’єкта, що
полягає в допущенні негативних наслідків і
зумовлює в кінцевому підсумку вибір конк-
ретного варіанта поведінки, утворює акти-
вний ризик [7, с. 79].
Компромісна теорія, представниками

якої є Є. О. Харитонов, С. О. Бєляєв, об’єд-
нує об’єктивний і суб’єктивний підходи. Ри-
зик пов’язаний з вибором альтернативи,
розрахунком імовірності результату вибору,
і тут виявляється суб’єктивна сторона [13,
с. 133]. Разом з тим ризик об’єктивний,
оскільки є формою кількісно-якісного ви-
раження невизначеності, відображає реа-
льно існуючі в суспільному житті явища,
процеси, сторони діяльності. Крім того, ри-
зик породжується не тільки процесами
суб’єктивного характеру, а й тими, існуван-
ня яких, зрештою, не залежить від свідомо-
сті людини. Є. О. Харитонов також пропо-
нує не виділяти ризик узагалі, а говорити
про об’єктивний і суб’єктивний ризик як
про різні елементи складного правового
явища. На думку Є. О. Харитонова, об’єк-
тивний ризик – це можливі збитки або ви-
трати, а суб’єктивний – це передбачення
особою можливих негативних наслідків
своїх правомірних дій [13, с. 135]. Р. Б. Са-
бодаш, досліджуючи проблеми страхування
кредитних ризиків, виділяє позитивні й не-
гативні ризики. Позитивний ризик, який
автор називає “шанс”, – це ризик, який при
значній імовірності виникнення негативного
наслідку призводить до отримання суб’єк-
том правовідносин бажаного для нього ре-
зультату. Негативний ризик – це ризик,
який при значній імовірності виникнення
негативного наслідку призводить до на-
стання небажаних наслідків для суб’єкта
таких правовідносин. Узагалі під ризиком
учений розуміє юридичну категорію, пе-
редбачає суб’єктивне ставлення особи до
результатів об’єктивних явищ, які виника-
ють, існують і припиняються незалежно від
волі суб’єкта, що виражається в усвідомле-
ному розумінні ймовірності настання нега-
тивних наслідків і (або) бажанні отримання
позитивного результату [10, с. 10].
Неоднозначність і протилежність погля-

дів на ризик зумовлені таким: по-перше,
спірним є сприйняття провини як підстави
відповідальності та сутності вини в госпо-
дарському праві взагалі; по-друге, розши-
ренням договірної сфери суб’єктів підпри-
ємницької діяльності; по-третє, подвійністю
самої категорії ризику, яка відображає як

приватні, так і публічні (соціально значущі)
інтереси [1, с. 111].
Ризик входить до правового простору, в

якому знаходить своє вираження випадко-
вість. Така випадковість у договірному зо-
бов’язанні набуває правового значення ли-
ше у випадку, якщо її прояв неможливо від-
нести до провини конкретної особи. Тобто
негативні наслідки випадку не можуть бути
розподілені між сторонами зобов’язання за
допомогою застосування відповідальності.
За таких обставин ризик являє собою ймові-
рність негативних майнових наслідків, які
настають незалежно від того, чи особа вжи-
вала при виконанні зобов’язання превенти-
вних заходів, які від неї вимагаються з огля-
ду на характер зобов’язання та умови відно-
син. Однак, оскільки в зобов’язанні, як пра-
вило, дві особи – кредитор і боржник, ризик
виявляється лише тоді, коли виникає випа-
док, і він не може бути зарахований у про-
вину суб’єктам.
Виникнення ризику в господарському

праві зумовлено комплексом факторів
об’єктивно-суб’єктивного характеру.
До об’єктивних факторів необхідно відне-

сти позитивну невизначеність ризикових
ситуацій, різноманіття конкретних обставин,
багатоваріантність шляхів суспільного роз-
витку, відносин, у які вступають суб’єкти
господарського права, їх імовірну природу.
Ризик у цивільному обігу завжди пов’язаний
з вибором певних альтернатив, розрахунком
імовірності їх результату, і тут виявляється
його суб’єктивна сторона [2, с. 17].
Суб’єкти господарських відносин неод-

наково сприймають одну й ту саму величи-
ну ризику, що також свідчить на користь
його як суб’єктивної категорії [5]. Разом з
тим ризик об’єктивний, оскільки він є фор-
мою кількісно-якісного вираження існуючої
невизначеності, відображає реально існую-
чі в майновому обігу явища, процеси, сто-
рони діяльності суб’єктів права. Крім того,
ризик породжується не тільки процесами
суб’єктивного характеру, а й такими, існу-
вання яких, зрештою, не залежить від сві-
домості людини [15, с. 29]. Виникають такі
ситуації, за яких невиконання тих чи інших
умов або невиконання зобов’язання зага-
лом неможливо з об’єктивних причин. І тоді
необхідно не визначати відповідальність
тієї чи іншої сторони, а вирішити питання
про розподіл ризику невиконання. Право-
порядок звертається до одного з глибинних
питань, які стосуються суті приватного
права, а саме проблеми реалізації розподі-
льчої функції права, оскільки залежно від
розподілу ризику невиконання одна сторо-
на нестиме тільки витрати без будь-якої
справедливої компенсації, водночас інша
сторона буде звільнена від витрат [4,
с. 95]. Аналіз норм господарського права
дає змогу виділити три основних способи
розподілу таких наслідків. Перший – це
розподіл ризику самими сторонами зо-
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бов’язання на основі договору, другий –
покладання ризику на третю особу, яка
бере на себе цей ризик за плату (страху-
вання), третій – покладання ризику на кон-
кретну особу на підставі імперативної вка-
зівки закону, в тому числі й на особу, яка
не є учасником зобов’язання (обов’язкове
страхування) [5; 14].
У літературі виділяють ряд суттєвих

ознак ризику в договірному зобов’язанні:
негативні наслідки носять майновий харак-
тер; виникнення несприятливих майнових
наслідків (збитків) є можливим (невідомим
є їх настання); в основі розподілу ризику
лежить закон або договір [4, с. 99]. Разом з
цим можна виділити і ряд інших рис, які
притаманні категорії ризику:
– суперечливість – з одного боку, ризик

має важливі економічні, політичні та
духовні наслідки, так як прискорює
технічний прогрес; з іншого – ризик
призводить до авантюризму, суб’єкти-
візму та волюнтаризму й гальмує соціа-
льний прогрес, породжуючи різні мора-
льні та соціальні витрати;

– альтернативність являє собою необхід-
ність двох або декількох можливих ва-
ріантів рішень – де немає альтернати-
ви, немає й ризику;

– невизначеність – існування ризику без-
посередньо пов’язано з невизначеніс-
тю, а прорахований ризик є одним із
способів її зняття [12, с. 33].
Ризик завжди пов’язаний з “ризиковими

ситуаціями”, які, у свою чергу, пов’язані з
випадковими процесами та виникають за
наявності об’єктивно існуючої невизначено-
сті, необхідності вибору альтернативи. Будь-
які ризикові ситуації мають спільну ознаку
невизначеності, яка виражена в ймовірності
настання сприятливих або несприятливих
наслідків для учасників цивільного обігу в
результаті їх дій чи бездіяльності. Невизна-
ченість передбачає наявність чинників, за
яких результати дій не є обумовленими, а
ступінь можливого впливу цих факторів на
результати є невідомою, наприклад, відсут-
ність необхідної інформації. За загальним
правилом, ризик не пов’язаний з протипра-
вною поведінкою, оскільки суб’єкт діє в
своїх інтересах і ризикує своїм майном, тому
під загрозу потрапляють його приватні інте-
реси [1, с. 112].
Суб’єкт господарювання в процесі своєї

діяльності оцінює наявні обставини й про-
гнозує подальший розвиток подій, який є
неоднозначним і як один з можливих ре-
зультатів діяльності передбачає настання
несприятливих наслідків, тобто поряд з ре-
альною можливістю отримати прибуток
зберігається ймовірність негативного ре-
зультату. Таке розуміння “ризикової ситуа-
ції” дає змогу визначити ризик як діяльність
суб’єктів господарського права в умовах
невизначеності та ситуації неминучого ви-
бору, в ході якої існує можливість оцінити

ймовірність досягнення бажаного результа-
ту, неуспішність угоди та відхилення від
поставленої мети [11, с. 219]. Наслідки є
побічними або не відповідають очікуваному
результату господарської діяльності, спря-
мованої насамперед на отримання прибут-
ку. У господарсько-правових відносинах
воля в більшості випадків детермінована
економічними чинниками [12, с. 39]. Су-
б’єкт господарського права вступає в пра-
вовідносини з метою отримати вигоду, при
цьому він готовий “іти на ризик”, розумію-
чи, що може зазнати збитків.
Висновки. Враховуючи вищевикладене,

можна зробити висновок, що суб’єктивний
підхід до категорії ризику зосереджений на
суб’єкті відносин, враховує його ставлення
до можливих наслідків, а звідси передбачає
й вибір відповідного варіанта поведінки.
Об’єктивний підхід, навпаки, відводить
суб’єкту пасивну роль, не пов’язуючи ризик
з його свідомо-вольовою діяльністю. Аналіз
рис категорії ризику виявив, що тією чи
іншою мірою  основною ознакою ризику є
можливість (ймовірність) настання неспри-
ятливих, невигідних наслідків. Категорія
“ризик” набуває юридичного значення в
разі настання негативних наслідків. Тобто
успішна ризикована підприємницька діяль-
ність не потребує правової оцінки. Ризик як
юридичне явище характеризує діяльність,
яка здійснюється в правових межах, тобто
суб’єкт господарювання повинен переслі-
дувати виключно правомірні (які відпові-
дають закону) цілі, під час укладання гос-
подарських договорів при здійсненні під-
приємницької діяльності.
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Возняковская К. А. Риск в хозяйственном договорном праве
Статья посвящена проблеме правовой природы категории “риск” в теории хозяйственного

договорного права. Проведён анализ научных концепций, в которых раскрывается сущность
категории “риск” и выделяется объективное и субъективное. В своей деятельности предпри-
ятие подвергается различным рискам, в том числе и при заключении договоров.
Ключевые слова: вероятность, субъективная концепция, объективная концепция, риск,

понятие риска, объективная составляющая риска, субъективная составляющая риска, долж-
ник, кредитор, оборот, договор, хозяйственный договор, признаки риска.

Voznyakovska К. The risk of commercial contract law annotation
The article is devoted to the problem of the legal nature of the category “risk” in the theory of

economic contract law. The analysis of scientific conceptions, which reveals the essence of category
of “risk” and stands out objective and subjective. It appears that stable civil circulation (civil legal
form of economic circulation) regulates Institute of Obligational Law and is kept for conditions of
obligations. By the execution of business obligations also apply the provisions of the Civil Code of
Ukraine, which provides that “agreement should be performed properly in accordance with the
terms of the contract and the requirements of this Code, other acts of civil law, in the absence of
such conditions and requirements – according to the customs of business turnover or other re-
quirements that usually constitute” but unilateral refuse from obligation or unilateral change its
terms are not permitted, unless otherwise provided by the contract or law. However, sometimes
there are external factors against the wishes of party liability and entail changes of property obli-
gations (“event “).

Category “risk” becomes legal meaning in case of negative consequences. That is, successful
risk-taking entrepreneurship does not require a legal analysis. Risk as a legal phenomenon char-
acterizing the activities undertaken under the legal framework, that entity should pursue only le-
gitimate (due to the law) objectives at the conclusion of commercial contracts in the exercise of
entrepreneurial activity.

Key words: probability, subjective concept, the concept of objective, risk, concept of risk, the
objective component of risk, the subjective component of risk, debtor, creditor, contract, business
contract, signs of risk, agreement.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ
СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ
У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЩОДО ПІДБОРУ, ПІДГОТОВКИ, НАВЧАННЯ
ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Стаття присвячена дослідженню питання вимог національного законодавства щодо крите-
ріїв підбору, підготовки та навчання персоналу установ виконання покарань. На підставі ана-
лізу імплементації міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав осіб, які відбувають
покарання у виді позбавлення волі, визначено відповідність національного законодавства в цій
галузі міжнародним нормам, розкрито основні критерії підбору пенітенціарного персоналу,
проведення його первинної підготовки за принципово визначеними критеріями знань та вимо-
гами щодо його подальшого навчання.
Ключові слова: персонал, засуджений, установа виконання покарань, підготовка, пере-

підготовка.

З проголошенням незалежності Україна
стала на шлях демократичних реформ, в
основу яких були покладені європейські й
світові гуманітарні цінності. Слід зазначити,
що всі юридичні акти, прийняті з 1991 р.,
які регламентували порядок й умови вико-
нання та відбування кримінальних пока-
рань в Україні, проголошували як основну
мету або визначали підґрунтям свого засто-
сування відповідність міжнародно-правовим
стандартам у галузі захисту прав осіб, які
відбувають покарання у виді позбавлення
волі. Однак вказана переорієнтація вимог
майже не стосувалась вимог до персоналу
органів та установ виконання покарань,
його підготовки та навчання. Саме тому в
умовах сьогодення висвітлення питань імп-
лементації міжнародно-правових стандартів
у галузі захисту прав осіб, які відбувають
покарання у виді позбавлення волі, у кримі-
нально-виконавчому законодавстві України
стосовно персоналу органів та установ ви-
конання покарань становить складну теоре-
тичну й практичну проблему.1

Цю проблематику активно досліджували
українські науковці, а саме: В. А. Бадира,
О. М. Бандурка, І. Г. Богатирьов, І. В. Боднар,
Є. М. Бодюл, В. В. Василевич, А. П. Гель,
Т. А. Денисова, О. М. Джужа, А. П. Закалюк,
А. Ф. Зелінський, В. В. Карєлін, О. Г. Колб,
В. В. Колесніченко, В. В. Кондратішин,
О. М. Литвак, О. М. Литвинов, Г. О. Радов,
А. В. Савченко, А. Х. Степанюк, В. М. Труб-

                                                          
1 © Іваньков О. І., 2015

ников, С. Я. Фаренюк, С. І. Халимон, М. І. Хав-
ронюк, О. В. Хорошун, Ю. А. Чеботарьова,
О. В. Щербіна, Ю. В. Шинкарьов, С. В. Ца-
рюк, І. С. Яковець та ін. Проте, незважаю-
чи на значні напрацювання в цій сфері, це
питання потребує наукової уваги, особливо
з прийняттям 21.05.2015 р. Мінімальних
стандартних правил Організації Об’єднаних
Націй щодо заходів поводження із засу-
дженими (Привила Мандели) [7].
Метою статті є аналіз імплементації

міжнародно-правових стандартів у галузі
захисту прав осіб, які відбувають покаран-
ня у виді позбавлення волі, щодо підбору,
підготовки, навчання персоналу установ
виконання покарань.
У зв’язку з тим, що питання персоналу

установ виконання покарань стосується
різних напрямів його діяльності, вважаємо
за необхідне в статті дослідити їх за певни-
ми складовими: етичні вимоги до персона-
лу, підбір, підготовка та перепідготовка
кадрів для пенітенціарних установ.
Етичним вимогам до працівників право-

охоронних органів, до складу яких нале-
жить і Державна пенітенціарна служба
України, значну увагу приділяють націо-
нальний законодавець, відповідні органи й
інституції Організації Об’єднаних Націй і
Ради Європи. Дослідивши зміст Кодексу
поведінки посадових осіб з підтримки пра-
вопорядку, зауважимо, що в ньому визна-
чено головні принципи діяльності посадо-
вих осіб, які зведені до таких груп: захист
усіх осіб від протиправних діянь; повага і
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захист людської гідності, прав і свобод без
будь-якої дискримінації; застосування сили
тільки у разі крайньої необхідності і тією
мірою, якою це потрібно для виконання їх
обов'язків; дотримання конфіденційності;
охорона здоров'я ув’язнених та засуджених
і вжиття негайних заходів щодо надання
медичної допомоги в разі потреби. Цей ко-
декс категорично забороняє представникам
правоохоронних органів вчиняти діяння
щодо підбурювання або терпимого ставлен-
ня до будь-якої дії, що являє собою тортури
або інші жорстокі, нелюдські або такі, що
принижують гідність, види поводження і по-
карання. Посадові особи з підтримання пра-
вопорядку повинні поважати закон і не вчи-
няти корупційних діянь особисто та запобі-
гати корупційним проявам інших осіб [6].
На підтвердження актуальності питання

щодо вимог до персоналу органів та уста-
нов виконання покарань Рада Європи при-
ймає регіональний Кодекс персоналу пені-
тенціарних установ, який стосується персо-
налу всіх ієрархічних рівнів. Основними
завданнями співробітників пенітенціарних
установ у демократичному суспільстві, в
якому діє принцип верховенства права, згі-
дно із цим документом є: здійснення всіх
обов'язків згідно з національним законо-
давством та міжнародними стандартами;
захист і дотримання основоположних прав і
свобод людини, закріплених, зокрема, у
Європейській конвенції з прав людини; за-
безпечення перебування всіх ув'язнених у
безпеці та в умовах, які відповідають від-
повідним міжнародним стандартам і, зокре-
ма, Європейським пенітенціарним прави-
лам; повага і гарантування права громад-
ськості на захист від злочинності; робота в
напрямі соціальної реінтеграції засуджених
після звільнення шляхом забезпечення їх
можливістю змістовно використовувати свій
час у пенітенціарній установі [3; 5].
Виконуючи рекомендації й вимоги між-

народної спільноти, національна Державна
пенітенціарна служба України схвалила рі-
шенням колегії (протокол № 11РК від
19.12.2012 р.) Кодекс етики та службової
поведінки персоналу Державної криміналь-
но-виконавчої служби України. За своїм
функціональним призначенням цей Кодекс:
служить методологічною основою форму-
вання професійної етики персоналу ДКВС
України; орієнтує персонал ДКВС України в
умовах конфліктів і етичної невизначеності
та інших обставин морального вибору;
сприяє формуванню у персоналу потреби
дотримання професійно-етичних норм пове-
дінки в роботі із засудженими, особами, взя-
тими під варту, та громадськістю; є засобом
громадського контролю за моральною і
професійною поведінкою персоналу [9].
Наступним важливим елементом є сис-

тема підбору кадрів, на актуальність якої
прямо вказують Європейські пенітенціарні
правила, які зазначають, що персонал пе-

нітенціарних установ повинен ретельно
підбиратися, мати належну підготовку, яка
повинна надаватися як на початку служби,
так і надалі, його робота повинна оплачу-
ватися на рівні фахівців і він повинен мати
статус, який є поважним у громадянському
суспільстві. При підборі нового персоналу
адміністрація пенітенціарної установи му-
сить приділяти підвищену увагу вимогам
чесності, гуманності, володінню профе-
сійними навичками та особистої здатності
до виконання складної роботи, яка від ньо-
го вимагається [3].
Саме тому на виконання міжнародних

вимог невід’ємним критерієм професійного
відбору працівників до Державної пенітен-
ціарної служби України є система відбору,
до якої входять: професійно-психологічний
відбір (розпочинається після письмової за-
яви кандидата про бажання працювати в
кримінально-виконавчій системі і про згоду
на проходження професійного відбору);
соціально-правовий відбір (попереднє ви-
вчення та спеціальна перевірка); медичний
відбір (соматичний, психіатричний, психо-
фізіологічний); конкурсно-екзаменаційний
відбір (проводиться на курсах початкової
підготовки та під час вступу до навчальних
закладів освіти кримінально-виконавчої
системи).
Це положення закріплено в п. 3

ст. 14 Закону України “Про Державну кри-
мінально-виконавчу службу України”, де
зазначено, що на службу до Державної
кримінально-виконавчої служби України
приймаються на конкурсній, добровільній,
контрактній основі громадяни України, які
спроможні за своїми особистими, діловими
та моральними якостями, віком, освітнім і
професійним рівнем та станом здоров’я
ефективно виконувати відповідні службові
обов’язки. Кваліфікаційні вимоги до профе-
сійної придатності визначаються норматив-
но-правовими актами центрального органу
виконавчої влади з питань виконання по-
карань. При прийнятті на службу може бути
встановлений строк випробування до шести
місяців. Не можуть бути прийняті на службу
особи, які раніше були засуджені за вчи-
нення злочину [11].
Проте, незважаючи на плідну роботу на-

уковців та практиків, при вирішенні цього
питання на практиці залишається багато
прогалин, що зумовлюють прийняття на
роботу в органи та установи виконання по-
карань осіб, які не тільки не мають відпові-
дної, спеціалізованої освіти, але і морально
та психологічно не готові працювати з дуже
непростим контингентом засуджених.
Поряд з підбором фахівців не менш важ-

ливою є діяльність з підготовки персоналу,
тому слід погодитись з думкою А. І. Бо-
гатирьова, який зазначає, що підбір і якісна
професійна підготовка та перепідготовка
персоналу пенітенціарної служби є ключо-
вою складовою проведення будь-яких ре-
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форм. Концептуальні засади формування
кадрового потенціалу, як для пенітенціар-
ної служби, так і для всіх інших органів ви-
конавчої влади, закладено в Стратегії дер-
жавної кадрової політики на 2012–
2020 рр., затвердженої Указом Президента
України [8].
Вказане завдання неможливо вирішити

без належної професійної підготовки та пе-
репідготовки персоналу служби, якість якої
можна забезпечити лише шляхом організа-
ції адекватного сучасним вимогам безпере-
рвного навчання в спеціалізованих навча-
льних закладах за відповідними освітньо-
професійними програмами. Така діяльність
повинна відповідати як Європейським пені-
тенціарним правилам, так і Мінімальним
стандартним правилам Організації Об’єд-
наних щодо заходів поводження із засу-
дженими, які в п. 2 правил 75 зазначено,
що підготовка пенітенціарних працівників
повинна включати, як мінімум, освіту з та-
ких питань: національне законодавство,
нормативно-правові, а також міжнародні
документи, якими повинен керуватися тю-
ремний персонал у своїй роботі і контактах
із засудженими; права та обов'язки тюрем-
ного персоналу при здійсненні ним своїх
функцій, включаючи повагу до людської
гідності всіх засуджених; охорони і безпе-
ки, включаючи концепцію динамічної без-
пеки, застосування сили і засобів вгамову-
вання і поводження з агресивними право-
порушниками; надання психосоціальної та
психокорекційної допомоги, а також соціа-
льної допомоги [10, с. 33–34; 3].
Враховуючи ці міжнародні вимоги зміст

освіти визначається освітньо-професійною
програмою підготовки юристів-бакалаврів,
на основі якої розробляються навчальні
програми дисциплін, а ті, у свою чергу,
впливають на зміст підручників, навчально-
методичних посібників, методичних матері-
алів, дидактичних засобів, а також на по-
становку мети при проведенні навчальних
занять та інших видів навчальної діяльнос-
ті, розроблення освітньо-професійної про-
грами є дуже важливою складовою станда-
ртів освіти [10, с. 40]. Визначення змісту
навчання пенітенціарного працівника має
багаторівневий, поетапний характер і дете-
рмінується на кожному рівні та відповідно-
му етапі багатьма чинниками, внаслідок
цього формується певна структура основ-
них напрямів та складу навчальних пред-
метів обов’язкової кримінально-виконавчої
підготовки фахівців пенітенціарної системи.
Таким чином, можна дійти висновку, що

кримінально-виконавча сфера діяльності як
особлива й дуже складна багатоаспектна
сфера соціальної практики вимагає залу-
чення кваліфікованих працівників різного
фаху, головним чином юристів, психологів,
педагогів, але за умови адекватної загаль-
нопрофесійної та спеціально-посадової їх

підготовленості в кримінально-виконавчому
аспекті.
Дослідивши питання щодо підготовки та

перепідготовки персоналу Державної пені-
тенціарної служби України, С. О. Чебоненко
зазначив, що навіть поверхневий аналіз
зарубіжного досвіду показує, в більшості
країн здійснюється навчання пенітенціар-
ного персоналу. В Україні існує сформована
система відомчої вищої освіти пенітенціар-
ного персоналу, яку необхідно розвивати,
розширювати перелік напрямів та спеціа-
льностей, враховуючи інтереси пенітенціа-
рної служби та суспільства у висококвалі-
фікованих працівниках [2, с. 336].
При проведенні аналізу стану відповід-

ності підготовки персоналу вимогам міжна-
родних стандартів слід зупинитись на дуже
важливому чиннику, який визначає рівень
дотримання прав людини в установах кри-
мінально-виконавчої системи. Ідеться про
знання персоналом стандартів прав людини
та їх упровадження в практику діяльності
органів та установ виконання покарань.
Слід визнати, що навчання персоналу в цій
сфері обмежується ознайомленням з міжна-
родними документами з прав людини. Як
правило, лише неурядові громадські орга-
нізації періодично і для дуже обмеженої
кількості співробітників проводять семінари
та тренінги з окремих питань у сфері до-
тримання прав людини, що майже не впли-
ває на загальний рівень обізнаності персо-
налу. Згідно з наказом ДПтС України “Про
впровадження у навчальний процес навча-
льних закладів Державної пенітенціарної
служби України та систему службової підго-
товки персоналу навчального курсу “Права
людини у пенітенціарній системі” від
10.09.2012 р. № 618, начальникам органів
та установ виконання покарань, навчаль-
них закладів ДПтС України належало з
01.09.2012 р. запровадити у систему служ-
бової підготовки персоналу та навчально-
виховний процес навчальних закладів ДПтС
України навчальний курс “Права людини у
пенітенціарній системі” з метою удоскона-
лення системи професійної підготовки пер-
соналу, підвищення ефективності навчаль-
но-виховного процесу в навчальних закла-
дах ДПтС України у частині подальшого
впровадження демократичних та гуманісти-
чних ідеалів і цінностей, міжнародних норм
і стандартів, що стосуються прав людей, які
перебувають у місцях позбавлення волі.
Незважаючи на це, окремі представники
громадських організацій вважають, що ця
діяльність не досягла реального результа-
ту, а у відповідних звітах Державної пені-
тенціарної служби України превалюють за-
масковані приписки, які не дають можливо-
сті визначити реальний стан справ [2, с. 7].
Висновки. Україна значно просунулась

у питанні імплементації міжнародних стан-
дартів в галузі захисту прав людини та за-
суджених щодо підбору, підготовки та на-
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вчання персоналу органів та установ вико-
нання покарань, навіть враховуючи прийн-
яті 21.05.2015 р. Мінімальні стандартні
правила Організації Об’єднаних Націй щодо
заходів поводження із засудженими. Але
навіть позитиві зрушення в цій сфері не
можуть поглинути весь спектр проблем
правового, соціального захисту персоналу
установ виконання покарань Державної
пенітенціарної служби України та їх матері-
ального забезпе6чення, що є наріжним ка-
менем проблеми правопорушень, які вчи-
няють співробітники адміністрацій установ
виконання покарань закритого типу.
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Іваньков О. И. Особенности реализации положений международно-правовых
стандартов в области защиты прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды, в отношении подбора, подготовки, обучения персонала учреждений исполне-
ния наказаний
Статья посвящена исследованию вопроса требований национального законодательства от-

носительно критериев подбора, подготовки и обучения персонала учреждений исполнения
наказаний. На основании анализа имплементации международно-правовых стандартов в об-
ласти защиты прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, определено соот-
ветствие национального законодательства в этой области международным нормам, раскрыты
основные критерии подбора пенитенциарного персонала, проведения его первичной подго-
товки по принципиально определенным критериям знаний и требованиям к его дальнейшему
обучению.
Ключевые слова: персонал, осужденный, учреждение исполнения наказаний, подготовка,

переподготовка.
Ivankov O. Implementation Pecularities of International Legal Standards on Convicts

Rigts Protection and Personnel of Ukraine Correctional Institutions Recruitment and
Training

The article investigates requirements of national legislation as to the criteria of selection, pro-
fessional training of penal institutions personnel. The aim of the article based on the analysis of
implementation of international legal standards for prisoners rights protection is to determine the
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compliance of national legislation to international standards, to disclose the basic criteria for the
selection of penitentiary staff, its primary training according to the essentially defined knowledge
criteria and requirements for further training.

Requirements to employees of the State Penitentiary Service of Ukraine, their training and com-
pliance to “The Code of officials’ conduct to support UN law and order” and “The Code of prison
staff of the Council of Europe”, “European Convention on Human Rights”; “European Prison Rules”
and “UN minimum standard rules”, “The Code of Ethics and official personnel conduct in the State
Penitentiary Service of Ukraine”, the Law of Ukraine “On the State Penal Service of Ukraine” are
investigated in the article.

Analyzing the above mentioned documents it is determined that criminal and executive sphere
of activity is special, very complicated and diverse.

That is why penitentiary personnels training requires skilled spetialists of various specialties
training especially lawyers, psychologists, teachers, but under the condition of adequate general
professional and special-official readiness in the penal aspect.

It is proved that since independence Ukraine, has progressed considerably in implementation of
international standards in the field of human and convicts rights protection as to selection, profes-
sional training of the State Penitentiary Service of Ukraine penal institutions personnel and their
material support.

Key words: personnel, convict, penal institution, training, further training.
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ПЕРЕШКОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено концепції децентралізації державної влади в Україні. Децентралізацію
державної влади в сучасному суспільстві визначають як один з основних напрямів, який за-
безпечить швидкий розвиток суспільства. Під цим поняттям розуміють передачу повноважень
державної влади з центру місцевим громадам. У цьому процесі ключовими є дві позиції: наскі-
льки центр може поступитись владними повноваженнями та якою мірою місцеві громади готові
самоорганізовуватись для того, щоб виконувати ті чи інші управлінські функції. На цей час
уряд просуває концепцію децентралізації, яка складається з п’яти елементів. Першим елемен-
том є адміністративна реформа – перехід на три рівні управління. Другим елементом децентра-
лізації є перерозподіл повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання. Третім елементом децентралізації є достатність та автономність місцевих бюджетів. Чет-
вертим елементом децентралізації вважається підзвітність суб’єктів виборів. П’ятим елементом
децентралізації вважається виключність повноважень для кожного рівня.
Ключові слова: децентралізація, місцева громада, місцеве самоврядування, орган держа-

вної влади, повноваження, законодавство.

Сучасна Україна перебуває в стані, коли
зміни в системі державного управління є
життєво необхідними для збереження суве-
ренітету та цілісності держави. Одним з на-
прямів таких змін є децентралізація, тобто
переміщення центру державної влади зі сто-
лиці до адміністративних одиниць.1

Теорія місцевого самоврядування з часів
панування магдебурзького права свідчить
про раціональність розмежування більшості
повноважень держави місцевим громадам.
Однак при цьому необхідна розумна доста-
тність, адже ключові функції держави (са-
мозбереження, розвиток) можуть бути реа-
лізовані через консолідацію ресурсів бага-
тьох громад.
Проблеми децентралізації державної

влади в Україні досліджували вчені та
практичні діячі: В. Гройсман, В. Ковбасюк,
В. Толкованов, С. Саханенко та ін.
Події 2004–2014 рр. призвели до де-

яких, часто парадоксальних висновків, що-
до специфіки організації відносин між
центром та територіями.
Визначимось з основними поняттями, які

пов’язані з децентралізацією. Центр влади –
група осіб, які об’єднані у формальну або
неформальну організацію, має визнане пра-
во здійснювати управлінські повноваження
відносно важливих суспільно-економічних

                                                          
1 © Бікулов Д. Т., 2015

процесів, у тому числі здійснювати розподіл
соціальних благ та ресурсів, встановлювати
ієрархічну структуру суспільства, зокрема
місцевих громад. При цьому ця група осіб
несе відповідальність за стан та розвиток
суспільства або місцевої громади.
Але ця відповідальність має політичний

характер, тобто є відносною та умовною.
Ця відносність означає, що для деяких осіб
має значення те, як суспільство оцінює на-
слідки їх управлінських дій, а для інших –
це не має значення, як і решта, крім ступе-
ня задоволення їх особистих потреб, доб-
робуту, доступу до влади їх послідовників
чи спадкоємців та інші особисті блага для
кожного представника. Реалізація від-
повідальності може наступати в межах гро-
мадських протестів, демократичних виборів
альтернативних політичних сил тощо. Го-
ловна мета центру влади – самозбережен-
ня, тобто він має залишатися центром вла-
ди максимально тривалий період часу. Будь
які кількісні або якісні трансформації
центру влади відбуваються повільно, ядро
центру влади, тобто 2–3 особи, які визна-
чають послідовність управлінських дій та
управлінського впливу на ту соціальну фо-
рмацію, яка є об’єктом управління.
Централізація державної влади має такі

ознаки:
– на території адміністративної одиниці

діють виключно закони, які приймають-
ся державою, місцеві нормативні акти
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мають другорядний характер або обме-
жену дію;

– відсутністю на території альтернативних
державному центрів влади;

– збір ресурсів відбувається з території до
центру через відповідну інфраструктуру,
яка створена центром, де здійснюється їх
перерозподіл між територіями;

– активна діяльність та потужний вплив
державних компаній або великих фі-
нансово-промислових груп на території
адміністративної одиниці;

– потужний інформаційний тиск на громаду
з боку державних медійних джерел;

– діє інститут довірених осіб, родинні або
ділові зв’язки, які можуть бути пов’язані
із спільним управлінням власністю.
Усі вищезазначені ознаки діють спільно

та залежно одна від одної.
Децентралізація державної влади озна-

чає ліквідацію старих зв’язків та їх наслідків,
встановлення нової структури замість старої.
Децентралізація має генеруватись з двох

напрямків: з центру, коли її ініціює уряд або
парламент, чи з регіонів, коли існують або
виникли суттєві передумови для реорганіза-
ції системи місцевого управління.
Зокрема, по-перше, має відбутись форму-

вання місцевого центру врядування. У цьому
процесі необхідно розуміти різницю між се-
паратизмом та місцевим самоврядуванням.
Сепаратизм є засобом досягнення конкретної
мети, яка полягає в наданні владних повно-
важень конкретним особам, які представля-
ють ідеологічні символи, що є відмінними від
тих, які чинні на цей час. А посилення місце-
вого самоврядування спрямоване на вирі-
шення загальних та конкретних проблем у
життєдіяльності громади, які відчувають лю-
ди в повсякденному житті. Сепаратизм побу-
дований на символах, психологічних устано-
вках та прийомах. Сепаратизм використовує
бажання людей жити в певному економічно-
му або психологічному оточенні, умовах, які
є більш сприятливими.

Таблиця
Кваліфікаційні ознаки сепаратизму та децентралізації

Ознака Сепаратизм Місцеве самоврядування
Наявність ідеологічних символів Так Ні
Економічно-ресурсна підтримка Потрібна помірна Потрібна потужна
Насильство або потужний примус Обов’язково присутнє Практично відсутнє
Роль держави (центру влади) Антагонізм Співробітництво
Підтримка громадян Частина суспільства

надає потужну підтримку
Суспільство
надає непомітну підтримку

Економічна автономія Повна автономія Часткова автономія
Силова автономія (наявність вла-
сних силових інституцій)

Присутня Частково присутня

І. Шевирьов, аналізуючи проблему пові-
льності процесів децентралізації в Україні,
звертає увагу на те, що сутність і мета цьо-
го процесу полягає в чіткому розподілі по-
вноважень між органами місцевого само-
врядування та центральними органами
державної влади, на користь перших. На
думку цього автора, відбувається змішу-
вання понять адміністративно-територіаль-
ної реформи, децентралізації та організації
регіонального управління [3].
Адміністративно-територіальна реформа

є процесом організації органів влади на міс-
цях, що охоплює й децентралізацію в тому
числі як складову, яка присутня або ні.
Організація регіонального управління

являє собою створення такого вплив на тери-
торіальні громади, який дає можливість їх
участі в реалізації державної політики. Регіо-
нальне управління передбачає пряме управ-
ління з використанням економічних важелів
(державний бюджет або цільові програми),
політичних важелів (адміністративна, ідеоло-
гічна та інформаційна підтримка), примусу
(діяльність силових органів).
Для організації місцевого самоврядуван-

ня потрібна добровільна активність міс-
цевих громад, яка полягатиме у вирішенні
таких питань:
– ідентифікація та формулювання єдиної

позиції мешканців місцевої громади з
ключових питань;

– відбір осіб на керівні посади, які можуть
представляти інтереси переважної час-
тини місцевої громади;

– професійний відбір виконавців у системі
органів місцевого самоврядування та
державного управління.
Мета дії механізму децентралізації поля-

гає в тому, щоб ліквідувати стару структуру
відносин та на її місці побудувати нову. Іні-
ціатива щодо децентралізації має бути ба-
гатосторонньою, тобто охоплювати всі гілки
й елементи структури державної влади.
У реконструкції законодавчої гілки влади

необхідно забезпечити функціонування вер-
тикалі, яка б давала змогу вирішувати про-
блеми життєдіяльності регіонів на вищому
законодавчому рівні. У чинній системі, коли
більшу частину складу парламенту обира-
ють за пропорційно-партійною системою,
інтереси партії не перевищують інтереси
місцевої громади. При цьому територіальна
належність депутата обраного за партійним
списком може мати умовний характер.
Найбільш простим шляхом визначення

та фіксації територіальної приналежності
депутатів є функціонування двопалатного
парламенту за умови виборності голів регі-
онів. При цьому голова регіону – губерна-
тор уособлює виконавчу владу, адміністра-
тивну функцію, розпоряджається економіч-
ними ресурсами. Функції контролю виконує
префект, який забезпечує дотримання за-
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конів, норм як необхідних для життєдіяль-
ності громади, так і для реалізації держав-
ної політики та функціонування.
У виконавчій владі має сформуватись

система взаємодії між органами виконавчої
влади, їх територіальними представництва-
ми та органами місцевого самоврядування.
У чинній системі такий зв’язок не працює:
органи виконавчої влади мають свої тери-
торіальні підрозділи, які не мають управ-
лінських зв’язків з органами місцевого са-
моврядування. За таким підходом органи
місцевого самоврядування функціонально
обмежені у своєму впливі на суспільство.
На перший погляд, проблеми не існує, тоб-
то органи місцевого самоврядування та їх
виконавчі інституції виконують свої функції,
а виконавчі органи держави – відповідно
свої. Проте, участь місцевого самовряду-
вання в реалізації державної політики та
виконанні функцій держави є одним з голо-
вних завдань у їх взаємодії. Відповідно, ви-
рішення цього завдання є складовою деце-
нтралізації. З огляду на законодавчу основу
функціонування державної служби, подвій-
не спільне управління територіальним ор-
ганом державної влади є проблематичним,
хоча на практиці існує у вигляді призна-
чень керівників за погодженням з місцевою
громадою. Якість таких призначень часто
низька, адже службовець високого профе-
сійного рівня може викликати недовіру
громади та навпаки, популярна в громаді,
здебільшого серед її активної частини особа
може мати низький професійний рівень.
Тому на першому етапі інтеграція місцевих
органів державної виконавчої влади прак-
тично неможлива. Єдиним виходом має бу-
ти створення спеціальних підрозділів, які б
виконували функцію внутрішнього контро-
лю громади.
Адміністративні механізми в державі, яка

перебуває в кризовому стані, є найбільш
потужними та ефективними в короткостро-
ковому періоді. Так відбувається тому, що
тільки адміністрації в Україні мають повний
цикл управління та передачі управлінських
команд і зворотної інформації від голови
адміністративної структури – президента,
через відповідні адміністрації.
Концепція децентралізації державної

влади в Україні трактує це поняття та його
мету так: “Децентралізація – це передача
значних повноважень та бюджетів від дер-
жавних органів органам місцевого самовря-
дування. Так, аби якомога більше повно-
важень мали ті органи, що ближче до лю-
дей, де такі повноваження можна реалізо-
вувати найбільш успішно” [1].
Першим кроком необхідно створити три-

рівневу структуру територіально-адмініс-
тративного устрою: регіон-район-громада.
Оскільки регіонів має бути 27, за кількістю
областей, то територіально межі регіону
відповідають межам області. Район, яких
має бути 120–150 відповідає сучасному ра-
йону. При цьому деякі райони будуть

об’єднані, очевидно, за територіальними та
демографічними критеріями. Поняття гро-
мади означає селище, місто, тобто адмініс-
тративно-територіальну одиницю, яка є
найбільш цілісною за згуртованістю насе-
лення та компактністю проживання.
Другим кроком, який має бути здійсне-

ний у межах реформи, є чітке розмежуван-
ня функцій повноважень між кожним з
трьох рівнів врядування та надання кожно-
му з них виключних повноважень. У цьому
контексті “виключність” означає те, що від-
повідний суб’єкт здійснює саме цю функцію
або реалізує повноваження, а інший суб’єкт
не має право та можливості її виконувати.
Виключність повноважень та функцій мож-
ливо реалізувати одночасно з юридичним
розподілом власності, активів, сфер соціа-
льної відповідальності між суб’єктами
управління.
Найбільш складним процесом є реаліза-

ція виключності в соціальній сфері. Напри-
клад, пропонується організація структури,
в якій надання швидкої медичної допомоги
на рівні громади, вторинної на рівні району,
спеціалізованої – на рівні регіону. На прак-
тиці це б спрацювало в умовах достатності
ресурсів для створення мережі відповідних
медичних закладів. А в умовах дефіциту
ресурсів, розмежування медичних закладів
за спеціалізацією або виключним рівнем
надання допомоги призведе до погіршення
якості послуг.
Третій крок децентралізації передбачає

розмежування повноважень передачу фун-
кцій адміністрацій органам місцевого само-
врядування, при тому, що місцевим держа-
вним адміністраціям залишається право ко-
нтролю. Зауважимо, що місцеві державні
адміністрації не мають значних виконавчих
повноважень, а виконують переважно спо-
стережну, контрольну та розподільчу фун-
кції. Передача права контролю місцевим
державним адміністраціям лише розширить
коло суб’єктів контролю, що в цілому нега-
тивно вплине на життєдіяльність місцевої
громади. Виконавчі функції залишаються
територіальним підрозділам органів вико-
навчої влади, як це і визначено відповід-
ною нормативною базою, адже подвійне
підпорядкування виконавчої інституції фун-
кціонально неможливе.
Четвертий крок – громади мають право

на власні бюджети – виглядає як політич-
ний слоган, адже громади вже мають власні
бюджети. При цьому ці бюджети обмежені
та право розпоряджатись бюджетами роз-
осереджене між місцевими державними ад-
міністраціями, місцевими радами. Розмір
місцевих бюджетів не залежить від суб’єкта
розпорядження, а лише від достатності та
якості джерел наповнення. Визначення кі-
лькості ресурсів, необхідної на кожному
рівні управління, приведе в глухий кут,
адже реальна кількість ресурсів, які потрі-
бна громадам для життєдіяльності та розви-
тку, буде значно меншою, ніж та, яку мож-
на забезпечити в сучасний період.
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П’ятий крок – зробити органи місцевого
самоврядування підзвітними перед вибор-
цями – є фактичним визнанням ігнорування
представниками органів місцевого само-
врядування звітності перед виборцями.
Особливо це стимулюється пропорційним
принципом виборності, що перекладає від-
повідальність за результат діяльності депу-
тата з його особистості на партію.
Таким чином, серед запропонованих

урядом п’яти кроків децентралізації жоден
не має конкретного наповнення та всі вони
є декларативними. Реальність децентралі-
зації полягає наступному:
– країна, що перебуває у військовому

конфлікті, не може проводити суттєвих
заходів з децентралізації, адже це при-
зведе до втрати ресурсів для оборони
та безпеки;

– децентралізація можлива в разі внесен-
ня суттєвих змін до Конституції, у тому
числі тих, що стосуються механізму ре-
алізації влади в усіх гілках влади;

– передача більшої частини повноважень
з центру на території можлива лише за

наявності достатніх джерел ресурсів
для наповнення місцевих бюджетів;

– підзвітність депутатів перед місцевими
громадами можна реалізувати лише за
активної та узгодженої позиції всієї
громади з використанням інструментів
сучасного інформаційного суспільства.
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Бикулов Д. Т. Препятствия к децентрализации в Украине
Статья посвящена концепции децентрализации государственной власти в Украине. Децен-

трализация государственной власти в современном обществе определяется как одно из основ-
ных направлений, которое обеспечит быстрое развитие общества. Под этим понятием понимают
передачу полномочий государственной власти из центра местным общинам. В этом процессе
ключевыми являются две позиции: насколько центр может уступить властными полномочиями и
в какой степени местные общины готовы самоорганизовываться для того, чтобы выполнять те
или иные управленческие функции. В настоящее время правительством продвигается концеп-
ция децентрализации, которая состоит из пяти элементов. Первым элементом считается админи-
стративная реформа – переход на три уровня управления. Вторым элементом децентрализации
является перераспределение полномочий между органами исполнительной власти местного са-
моуправления. Третьим элементом децентрализации является достаточность и автономность ме-
стных бюджетов. Четвертым элементом децентрализации считается подотчетность субъектов
выборов. Пятым элементом децентрализации считается исключительность полномочий для каж-
дого уровня.
Ключевые слова: децентрализация, местное самоуправление, орган власти, полномочия,

местная община, законодательство.

Bikulov D. The obstacles for decentralization in Ukraine
The article is devoted to the concept of decentralization of state power in Ukraine.
Decentralization of government in a modern society is defined as one of the main areas that will

ensure the rapid development of society. Under this concept understand the devolution of power
from central government to local communities. In this process the key positions are: as the center
may assign powers and the extent to which local communities are ready to organize themselves in
order to perform certain administrative functions. Currently, the government promotes the concept
of decentralization, which consists of five elements.

The first element is considered to be an administrative reform – the transition to the three lev-
els of government.

The second element of decentralization is the redistribution of powers between the executive
authorities and local self-government.

The third element is the decentralization of the sufficiency and autonomy of local budgets.
The fourth element of decentralization is considered to be accountable election subjects.
The fifth element of decentralization is considered to be the exclusive powers of each level.
The article examines each of the proposed elements of decentralization in terms of the prob-

ability of its realization in modern conditions in Ukraine.
Key words: local administration, local community, legislation, executive institution.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ
В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАСОБАМИ ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

У статті досліджено еволюцію ключових понять державного управління засобами історико-
методологічного аналізу. Зроблено спробу структуризації понятійно-категоріального апарату
науки державного управління з урахуванням досвіду державотворення США. Визначено місце
та суть процесів демократичного врядування в системі державного управління. Проаналізова-
но застосування іноземної термінології в державному управлінні, теоретичні підходи вітчизня-
них та зарубіжних науковців, що вивчали цю проблематику.
Ключові слова: демократичне врядування, державне управління, публічне адмініструван-

ня, публічне управління, адміністрування.

Розвиток такої науки, як “державне управ-
ління”, потребує розширення меж її наукового
пошуку та переосмислення предметної сфери.
Формування понятійно-категоріальної системи
є ключовим завданням розвитку вітчизняної
науки державного управління. Глобалізаційні
процеси розвитку цієї науки ускладнюють за-
стосування її термінології. Тому на перший
план виходять питання відповідності між ви-
значеннями базових понять державного
управління та їх змістом. Загальновизнаний
англомовний відповідник терміна “державне
управління” - “public administration” [30]. До-
слівний переклад терміна “public adminis-
tration” – “публічне адміністрування”. Однак
дуже часто термін “публічне адміністрування”
вживають як синонім термінів “публічне уп-
равління” і навіть “демократичне врядування”
[2, с. 22]. Проблемі змістовного та актуально-
го застосування цих категорій у вітчизняній
теорії державного управління присвячена на-
ша публікація.•

Вирішенню окресленої проблематики
присвячені дослідження ряду вітчизняних на-
уковців таких як: М. М. Білінська, В. В. Баш-
танник, О. З. Босак, С. М. Вдовенко, І. М. Гри-
горчак, Н. В. Грицяк, В. Б. Дзюндзюк, О. І. Кі-
лієвич, Ю. В. Ковбасюк, А. Ф. Колодій, В. М. Мар-
тиненко, В. І. Мельниченко, П. І. Надоліш-
ний, Л. Л. Приходченко, І. В. Розпутенко,
В. О. Саламатов, В. Ю. Стрельцов, Ю. П. Сур-
мін та ін. Важливими є напрацювання зару-
біжних науковців: М. Вебера, В. Вільсона,
Л. Де Уайта, В. Віллоубі, А. Фаразманда,
А. В. Стейсса, Дж. В. Рабіна, Д. Г. Розенблю-
ма, Е. Вігоди, Е. М. Бергмана, А. С. Мелчіор,
А. В. Оболонського, Н. Є. Дмітрієвої, Є. М. Стирі-
на, О. В. Афанасьєвої та ін.
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Мета дослідження – визначити місце де-
мократичного врядування в системі ефек-
тивного державотворення; з’ясувати ево-
люцію державного управління в США для
кращого сприйняття природи англомовної
термінології та її використання в сучасній
методології державного управління; від-
працювати понятійний апарат теорії держа-
вного управління засобами історико-мето-
дологічного аналізу.
Термінологічна база вітчизняної науки

державного управління, незважаючи на
різноманіття теоретичних і практичних на-
працювань, є незавершеною та досить час-
то суперечливою. Понятійно-категоріаль-
ний апарат недостатньо відображає як за-
рубіжний досвід державного управління,
так і національні особливості українського
державотворення та ментальності. Тому на
сьогодні першочерговим завданням дослід-
ників теорії державного управління є його
систематизація, формулювання термінів
відповідно до міжнародних стандартів, зба-
гачення української мови новітніми визна-
ченями та їх гармонізація. Державне уп-
равління є складним процесом, що виражає
практичний, організаційний і регуляторний
вплив держави на суспільну життєдіяль-
ність людей з метою її упорядкування, збе-
рігання або перетворення та спирається на
її владну силу [6, с. 63; 3, с. 11].
Ми вже зазначали, що англомовним пе-

рекладом категорії “державне управління”
є “public administration”, що й зумовило йо-
го трансформацію у визначення “публічне
адміністрування”. Це вносить плутанину в
понятійний апарат теорії державного
управління, більше того, паралельно вжи-
вають й інший термін – “публічне управлін-
ня”. Дуже часто два різних терміни “public
administration” (публічне адміністрування)
та “public management” (публічне управ-
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ління) перекладають з англійської мови на
українську як “державне управління” [14,
с. 208]. На думку В. М. Мартиненка, є цілком
очевидним, що “public” це не “державне”, це
радше “публічне”, “суспільне”. Для того, хто
ототожнює поняття “держава” й “сус-
пільство”, проблеми тут не існує: для нього
“державне управління” – це “суспільне
управління/адміністрування” або “public ad-
ministration”, але “держава” і “суспільство”,
як зазначає В. М. Мартиненко – не одне й те
саме. І якщо “державне управління” перед-
бачає, що суб’єктом управління є держава,
то, очевидно, що “суспільне управління” за
аналогією має передбачати, що суб’єктом
управління є суспільство, яке водночас є і
його об’єктом. За таких умов “суспільне
управління” зводиться до самоуправління
народу – народовладдя – демократичного
врядування [8, с. 18].
Щоб краще побачити відмінність англо-

мовних понять “public administration” і “public
management”, розглянемо переклад з анг-
лійської мови. Словники-перекладачі в мережі
Інтернет (translate.google.com.ua, www.mul-
titran.ru та інші) перекладають обидва тер-
міни як “державне управління” (государ-

ственное управление). Ми вважаємо, що
найповніше висвітлює поняття “public ad-
ministration” словник “Random House
Unabridged Dictionary”: “державне управ-
ління – це впровадження державної політи-
ки, а також академічна дисципліна, що ви-
вчає це впровадження та готує державних
службовців для роботи на державній служ-
бі” [22]. Результатом втілення державної
політики може бути політичний режим (то-
талітарний, авторитарний, демократичний),
що і є сферою застосування державного
управління.
Еволюцію цих понять можна простежити

за розвитком державного управління такої
держави, як США. Починаючи з кінця
XVIII ст., століття, Сполучені Штати Америки
розвивалися в межах демократичного режи-
му, тому досвід державного управління США
є демократичним. Усі етапи еволюції держав-
ного управлення проходили в суперечностях
між різними формами демократії в суспільст-
ві. Напрацювання науки державного управ-
ління в США для нас є актуальними в умовах
становлення демократичних принципів дер-
жавного управління в Україні на засадах де-
мократичного врядування.

Рис. 1. Еволюція державного управління в США (кін. XVIII – поч. XX ст.).

Поняття “administration” у державному
управлінні застосовували ще задовго до
проголошення незалежності США. Перша
регулярна англійська колонія в Північній
Америці була заснована в 1585 р. У 1606 р.
виникли дві колонії: Вірджинія та Нова Ан-
глія, якими керували дві торгові англійські
компанії – Лондонська та Плимутська. Вір-
джинією керувала Лондонська компанія на
основі Хартії, що з 1621 р. набула ознак
місцевої конституції. Основні повноваження
згідно з Хартією належали губернатору,
який призначався компанією. При ньому
функціонувала дорадча постійна рада.
Найважливіші питання вирішували на Зага-
льних зборах, що складалися із членів По-
стійної ради та представників населення –
по дві особи від плантації. Соціальна струк-
тура колонії складалася з адміністрації
(administration – вищий прошарок), акціо-
нерів компанії, що оплатили переїзд до
Америки і так званих сервентів (servents –
нижчий прошарок), завербованих компані-
єю та зобов’язаних працювати на адмініст-
рацію [16, с. 15]. Згодом цей вищий про-
шарок (administration) відігравав ключову
роль у становленні державності США. Дер-
жавне управління в США з моменту прого-

лошення незалежності здійснювали пере-
важно багаті плантатори, які й сформували
основні державні інститути – адміністрації.
Першим президентом США було обрано од-
ного з найбагатших землевласників Вір-
джинії Дж. Вашингтона [17]. Державне
управління США здійснювалося як адмініст-
рування (administration) з моменту прого-
лошення незалежності. В основу державо-
творення було покладено демократичні
принципи. Ні авторитаризму, ні тоталітари-
зму в політичній історії США не було. Ста-
новлення адміністрування як окремої галузі
науки пов’язують з есе “Дослідження адмі-
ністрування” (Study of administration) В.
Вільсона (28 президента США). Відповідно
до його теорії, “адміністрування” (admini-
stration) як наука – це частина політології,
яка виокремилася в галузь науки в кінці
XIX ст. Це “іноземна наука, що не прита-
манна англійським чи американським
принципам. Завдання, приклади умови ди-
сципліни базуються майже виключно на
досвіді інших країн, прецеденти інших сис-
тем, уроки іноземних революцій. Цю науку
розвивав ряд французьких і німецьких нау-
ковців, і відповідно вона була адаптована
до потреб невеликих за розмірами держав

Адміністрування
(administration)
кін. XVIII ст. –
поч. XX ст.

Суспільне
адміністрування
(public
administration)
поч. XX ст. – 1 пол.
XX ст.

Суспільний
менеджмент
(public manage-
ment)
30-ті рр. XX ст. –
кінець 80-х рр.
XX ст.

Врядування
(governance)
з 90-ті рр. XX ст.



2015 р., № 2 (19)

93

із централізованими системами державного
управління. Відповідно до наших потреб,
адміністрування має бути пристосованим не
до простої за устроєм і невеликої за розмі-
рами держави, а до складного та багатоук-
ладного державного устрою” [21, с. 197–
222]. На думку В. Вільсона, тогочасний
підхід до адміністрування мав ряд недолі-
ків, що виражалися в управлінні державою
з жорсткою ієрархічною структурою та з
відсутніми розвиненими горизонтальними
зв’язками між центрами, які ухвалюють рі-
шення. Тож він наполягав, що при форму-
ванні концепції державного управління
надзвичайно важливо враховувати його
середовище. Проте найважливішою харак-
теристикою праць В. Вільсона є співвідно-
шення сфери адміністрування з політичною
діяльністю, де він погоджується з виснов-
ками наукових праць М. Вебера, а саме
щодо відокремлення адміністративної від
політичної діяльності: “адміністрування пе-
ребуває на протилежному боці від політич-
ної діяльності (politics). Адміністративні пи-
тання не є політичними. Хоча політична
сфера і є базовою у визначенні завдань для
адміністрування, але втручання в реаліза-
цію цих завдань політиків є неприпусти-
мим” [21, с. 197–222].
На початку ХХ ст. в науці державного

управління США поступово відбувається
перехід до нового напряму – “Public admini-
stration”. У своїх працях В. Вільсон не ви-
користовував словосполучення “Public ad-
ministration”. Це пояснюється тим, що кон-
цепція адміністрування була характерною
для держави із централізованою системою
управління, якою на той час і були США.
Політичні процеси в суспільному житті
країни після завершенню Першої світової
війни призвели до підвищення громадської
та економічної активності американців, що
зумовило формування такого наукового
поняття, як “business administration”. У на-
уці державного управління США “business
administration” асоціюється з громадянсь-
кою та діловою активністю, що закріпилося
у визначенні “приватний сектор”. Розвиток
активної діяльності в приватному секторі
спонукало до утвердження в країні інститу-
тів місцевого самоврядування. Звідси вини-
кла потреба реформування концепції дер-
жавного управління, яка включала в себе
управління на загальнонаціональному рівні
всіма суб’єктами федерації (штатами) –
state administration (державне адміністру-
вання) та управління на місцевому рівні –
local administration (місцеве адмініструван-
ня). Леонард Д. Уайт і Вільям Вілоубі були
науковими ідеологами нового етапу еволю-
ції державного управління США, вони і
сформулювали поняття Public adminis-
tration. У своїх працях Д. Уайт розглядає
public administration як однорідний процес,
незалежно від місця його реалізації (місто,
штат, федеральний рівень), з чого виникло

об’єднуюче поняття public, тобто вид адмі-
ністрування єдиний для всіх рівнів держав-
ного управління. На його думку, дослі-
дження мають базуватися на засадах мене-
джменту, а не права, що було характерним
для його попередників [20].
Нові економічні реалії в США з початком

ХХ ст. призвели до відчутних змін у суспі-
льно-політичному житті держави. На той
час у діючій системі державного управління
відбулися суттєві перетворення. Впродовж
столітнього домінування administration і
public administration в США відбулися доко-
рінні територіальні, демографічні та еконо-
мічні зміни. Приватний сектор поступово
переріс у середній клас та став активно
впливати на політико-правові процеси в
державі. Домінування активних представ-
ників громадянського суспільства в органах
місцевого самоврядування мотивувало їх до
власної реалізації та у вищих органах дер-
жавного управління. Започаткована прива-
тним сектором нова система соціальних
цінностей спровокувала кризу управлінсь-
кої бюрократії у США. Криза administration
та public administration полягала в неспро-
можності бюрократичного апарату вчасно
реагувати на суспільні виклики. Бюрокра-
тичний тип організації управління унемож-
ливлював необхідні швидкі зміни та ново-
введення, оскільки відповідальні особи, що
приймали рішення, тяжіли до стабільності і
керувалися обмеженнями законодавства й
інструкціями. Усе це призвело до форму-
вання наступного етапу еволюції державно-
го управління в США, а згодом у Великій
Британії та країнах континентальної Європи
у вигляді концепції public management
(державний/суспільний менеджмент/управ-
ління/керування або менеджмент/керуван-
ня у суспільному секторі) [7, с. 53].
Термін “management” в теорію держав-

ного управління було введено американсь-
ким ученим Фредеріком Тейлором (“Прин-
ципи наукового менеджменту” 1911 р.). До
цього поняття “менеджмент” використову-
вали як модель ефективного функціону-
вання приватних підприємств. Ф. Тейлор
приділяв увагу раціональному управлінню
всіма видами ресурсів, у тому числі й тру-
довими. Науковий менеджмент був адапто-
ваний у бюрократію та пропонував спосіб
раціоналізації бюрократичної форми органі-
зації в середині державних управлінських
структур. Ідеї public management і система-
тичного контролю добре являли собою су-
вору ієрархію, процес прийняття рішення
та поняття прецеденту. Public management
вплинув на public administration, але не
допоміг досягти значної ефективності в
державному управлінні США, тобто лише
вдосконалив існуючу бюрократичну систе-
му. Хоча і ввів у теорію державного управ-
ління такі поняття, як ефективність та ре-
зультативність. Сфера застосування public
management, на відміну від public admini-
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stration, є значно ширшою: від невеликого
колективу – до підприємства з тисячами
працівників, території із мільйонним насе-
ленням, держав та міждержавних об’єд-
нань. Ще однією особливістю концепції
public management є те, що, на відміну від
administration та public administration, де
розвиток науково-дослідницького інструме-
нтарію базувався переважно на працях
юристів, він характеризується залученням
фахівців-економістів.
У 1970-х рр. в США пройшла перша

хвиля системної кризи державного управ-
ління. Адміністративна бюрократія зазнала
різкої критики з боку приватного сектора та
всього суспільства. Підставою для цього
стали журналістські розслідування Даніел-
ла Ерзбегра щодо егоїстичних мотивів при-
йняття американськими політиками деяких
рішень військово-стратегічного характеру
на заключних фазах війни у В’єтнамі. Зго-
дом відбувся грандіозний політичний скан-
дал, пов’язаний із готелем “Вотергейт”, ко-
трий призвів до передчасного завершення
повноважень президента Річарда Ніксона
під загрозою неминучого імпічменту. Все це
вилилося в значні перетворення в держав-
ному управлінні країни. В 1970-х рр. у США
спостерігалася поява більш відкритої та
гнучкої моделі державного управління “New
public management” (новий публічний ме-
неджмент). Сутність цієї моделі полягала в
тому, що мета діяльності органів влади по-
винна визначатися запитами громадян, а
не самою демократією. Бюрократію сприй-
мали як структуру, що здатна раціонально
незаангажовано визначати інтереси суспі-
льства та створювати ілюзію прикриття різ-
номанітних професійні та корпоративних
інтересів. Визначався пріоритет результатів
перед правилами. Діяльність бюрократич-
ної системи повинна спрямовуватися не на
управління громадянами, а на надання їм
якісних послуг. Громадяни – це не лише
виборці, а й клієнти, чиї інтереси повинні
задовольняти публічні адміністрації. Управ-
лінські структури мали б прагнути досягну-
ти максимальних результатів при мінімаль-
них витратах. Важливим аспектом нового
публічного менеджменту була децентралі-
зація. Держслужбовці, які працювали без-
посередньо з громадянами, отримали біль-
шу свободу в прийнятті рішень та одночас-
но більшу відповідальність за результат.
Адміністрації повинні були конкурувати між
собою, а також із приватними структурами
в наданні послуг громадянам, тобто втілю-
вати ринкові принципи у відносинах з гро-
мадянами та всередині управлінських стру-
ктур [5, с. 21–22]. Елементи цієї концепції
одразу були застосовані в державному
управлінні Великобританії та в ряді євро-
пейських країн. Втілення “New public man-
agement” у державне управління й інші
ефективні кроки надали державному апа-
рату більшої прозорості та відкритості й

були здійснені за президенства Дж. Карте-
ра. Він вважав серйозну реорганізацію фе-
деральної бюрократії одним з головніших
пріоритетів своєї внутрішньої політики. При
Картері в 1978 р. був прийнятий закон про
реформу державної служби та було реалі-
зовано низку нововведень для підвищення
якості держслужбовців та їх підконтрольнос-
ті суспільству. Про важливість цих суспіль-
них змін свідчить оцінка деяких іноземних
дослідників, які відзначають, що ці реформи
державної служби є найважливішим досяг-
ненням з часів Пендлтон Акта 1883 р. [18].
На початку 1990-х рр. у державному

управлінні США відбулася чергова хвиля
структурних перетворень. У політичному
плані вона пов’язана з діяльністю National
Performance Review (Національний аналіз
експлуатаційних показників – міжвідомча
робоча група для реформування державно-
го управління в США, що діяла при адмініс-
трації президента Б. Клінтона в 1993 р.).
Очолив роботу групи віце-президент Е. Гор.
У доповіді групи NPR, що вийшла у вересні
1993 р., потреба реформування державно-
го управління була викладена в таких клю-
чових тезах:
– потреба створити уряд, який менше ви-

трачає, а працює ефективніше; перепо-
внення Вашингтона структурами, що
створені не для існуючих суспільних
викликів;

– потреба звітувати не за процес, а за
результат; нагальна необхідність деце-
нтралізації кадрової політики;

– важливість адаптації в роботі бюрокра-
тії деяких аспектів підприємництва, зо-
крема так званої боротьби за клієнта;

– відпрацювання культури державного
підприємництва.
Важливим наслідком реформи стало ве-

дення електронного каталогу потреб гро-
мадян у відкритому доступі через глобаль-
ну мережу Інтернет, тобто по суті запрова-
дження елементів електронного урядуван-
ня [31]. Такими були ознаки “перебудови”
для американського державного управлін-
ня. Інтегруючою стала ідея про необхід-
ність радикально змінити принцип діяльно-
сті уряду: зробити поступ від діючої по вер-
тикалі “зверху в низ” бюрократії до
“антрепренерського” уряду, в основі діяль-
ності якого лежать повноваження, надані
громадянами та їх спілками. Головним за-
вданням такого уряду є втілення змін у
країні по вертикалі “знизу вгору” [10,
с. 153]. З цього часу новою парадигмою
державного управління в США виступає
governance (демократичне врядування)
тобто спосіб забезпечення та функціону-
вання суспільства як цілісної саморегульо-
ваної системи публічної влади. Завдяки
цьому досягається адекватність публічної
політики потребам суспільного розвитку;
реальна участь громадян у виробленні пуб-
лічної політики, об’єднання потенціалу пу-
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блічного, приватного та громадського сек-
торів з метою вирішення ключових соціаль-
но-економічних і культурних проблем, по-
стійний, а не епізодичний контроль суспі-
льством публічної влади [13, с. 98].
Уперше термін “governance” з’явився в

1989 р. у звіті з питань світового розвитку
в програмі розвитку ООН (ПРООН). Зміст
цього терміна доводився як здіснення полі-
тичної, економічної та адміністративної по-
літики в державному управлінні. Пріорите-
тним завданням органів влади відповідно
до ПРООН була конструктивна взаємодія
між державою, приватним сектором та гро-
мадянським суспільством. Згодом термін
“governance” неодноразово використовував
Світовий банк для ототожнення з поняттям
“добрий порядок” – добрий не в розумінні
збереження статусу-кво, не силою держави
(правопорядку), а з погляду наявної системи,
яка спирається не на абстрактні, а на реально
застосовані правила та інституції, що функціо-
нують забезпечують застосування цих правил.
Ця система правил вирішається в понятті
“верховенство права”, що відоме в різних
правових системах і часто характеризується
як “правління законів, а не людей” [19, с. 13].

Governance відображає переорієнтацію
адміністративних реформ New Public Man-
agement із властивим йому інструменталіз-
мом щодо системного підходу та більш де-
талізованого врахування політичних, соціа-
льних і моральних аспектів administration.
На думку американського вченого Р. Роде-
са, governance є втіленням самоорганізації
міжорганізаційних мереж, що характеризу-
ється взаємозалежністю обміну ресурсами,
правилами гри та значною автономністю від
держави [9, с. 47].
У словниках-перекладачах не існує одно-

значного перекладу “governance” на україн-
ську мову. Варіанти їх перекладу: governance
– керівництво, підпорядкованість, управління
[27]. Оксфордський словник трактує це по-
няття так: “дія або спосіб управління держа-
вою, організацією тощо” [25].
Кембриджський словник ідентифікує

зміст поняття governance як напрям управ-
ління та систему управління організацією
або державою на найвищому рівні [23].

Webster’s New World College Dictionary
пояснює це поняття як дію, спосіб, функцію
або владу уряду. Упорядники видання вка-
зують на походження governance з серед-
ньо-англійської; зі старофранцузької – gou-
vernance; з середньовічної латини – guber-
nantia; з дієприкметника класичної латини
– gubernare: зводиться до поняття “govern”
– управляти [31].
Укладачі словника “Your Dictionary defi-

nition and usage example” пропонують най-
більш доступне трактування поняття, ви-
значаючи governance як рішення й дії лю-
дей, які управляють школою, нацією, міс-
том чи бізнесом [26].

Російські дослідники державного управ-
ління визначають концепцію governance, як
“новий спосіб управління” [4, с. 245–254; 24].
В українській теорії державного управ-

ління з кінця 90-х рр. ХХ ст. загальновизна-
ним перекладом governance є категорія де-
мократичне врядування/урядування [5, с. 5;
9, с. 46–47; 12, с. 11–12; 15, с. 28–29; 1,
с. 4–11; 13, с. 98; 11, с. 15; 8, с. 18].
За визначенням вітчизняного вченого

П. І. Надолішнього, governance/урядування
асоціюється з українською стороною функ-
ціонування всієї системи публічної влади,
причому не як такої, а певного типу. З одного
боку, він означає практику управління з пра-
вами держави на всіх рівнях, з іншого – це
поняття охоплює механізми, процеси, інсти-
тути, через які окремі громадяни та групи
громадян виражають свої інтереси та узго-
джують їх, реалізовуючи свої законні права й
виконуючи громадянські обов’язки [9, с. 47].
Висновки. Проблема належного засто-

сування понятійно-категоріального апарату
в теорії державного управління є актуаль-
ною й потребує впровадження нових підхо-
дів та належного використання понять.
Упродовж останніх двох десятиріч у вітчиз-
няній теорії державного управління спосте-
рігається безсистемне використання новіт-
ніх англомовних понять. З одного боку, це,
звичайно, її збагачує, з іншого – створює
серйозні незручності для вітчизняних до-
слідників. У цій публікації здійснено спробу
осмислення ключових понять державного
управління за допомогою історико-методо-
логічного аналізу на прикладі основних
етапів історії державного управління США.
Використані підходи щодо розуміння фун-
даментальних категорій державного управ-
ління дали нам змогу пояснити природу
походження даних термінів і їх інтерпрета-
цію американськими та вітчизняними дослі-
дниками. На наше переконання, історико-
методологічний аналіз у теорії державного
управління дасть змогу не лише розтлума-
чити понятійно-категоріальний апарат, а й
здійснити ретроспективу їх застосування.
Історія державного управління США потре-
бує подальшого поглибленого історико-
методологічного аналізу, адже використан-
ня надбань американського досвіду держа-
вного управління є важливим напрямом
розвитку теорії вітчизняної науки держав-
ного управління.
Майбутні дослідження понятійно-кате-

горіального апарату державного управлін-
ня за допомогою історико-методологічного
аналізу дадуть змогу адаптувати й система-
тизувати нові поняття в теорію державного
управління.
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Гумен Ю. Е. Актуализация содержательного применения ключевых понятий в тео-
рии государственного управления средствами историко-методологического анализа
В статье исследована эволюция ключевых понятий государственного управления средства-

ми историко-методологического анализа. Сделана попытка структуризации понятийно-
категориального аппарата науки государственного управления с учетом опыта государства
США. Определены место и суть процессов демократического управления в системе государст-
венного управления. Проанализированы применение иностранной терминологии в государст-
венном управлении, теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых, занимав-
шихся изучением этой проблематики.
Ключевые слова: демократическое управление, государственное управление, публичное

администрирование, публичное управление, администрирование.

Humen Y. Actualization of Meaningful Use of the Key Concepts in the Theory of Public
Administration by Means of Historical and Methodological Analysis

The evolution of the key concepts of public administration by means of historical and methodologi-
cal analysis was reviewed in the article. The attempt of structuring of conceptual and categorical ap-
paratus of public administration science with taking into account the experience of the USA state
creation was made. The place and the essence of democratic governance processes in public admini-
stration was defined. Use of foreign terminology in the government administration was analyzed, the
analysis of theoretical approaches of national and foreign scientists, who studied this subject, was
conducted. The problem of the proper application of conceptual and categorical apparatus in the the-
ory of governance is actual for a long time, and requires implementation of new approaches and
proper use of terms and concepts. We can see systemless use of new English-language concepts in
the national public administration theory during the last two decades. On the one hand it certainly
enriches it, on the other hand – it creates serious inconvenience for national researches. There is an
attempt of understanding of the key concepts of governance in this publication by means of historical
and methodological analysis on the example of the main stages of the history of USA governance.
The used approaches to understanding fundamental categories of public administration allowed us to
explain the nature of the origin of these terms and their interpretation by US and home researchers.
In our opinion, the historical and methodological analysis in the theory of governance will allow not
only to explain conceptual-categorical apparatus, but to implement the retrospective of their applica-
tion. The history of US governance needs further deep historical and methodological analysis, be-
cause the use of achievements of the American experience of public administration is an important
direction of development of the theory of national science of public administration.

Future research of concept – categorical apparatus of public administration by means of historical –
methodological analysis and adaptation and systematization of new concepts in the theory of governance.

Key words: democratic governance, public governance, public administration, public manage-
ment, administration.
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Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ
В ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Статтю присвячено розгляду законодавчого забезпечення гендерного підходу у сфері дер-
жавного управління та аналізу сучасного стану забезпечення гендерного паритету в держав-
но-управлінській сфері України.
Ключові слова: гендер, державна гендерна політика, гендерний паритет, державне

управління, місцеве самоврядування.

Європейська інтеграція України є пріо-
ритетом зовнішньої та внутрішньої політики
нашої держави й передбачає проведення
системних реформ у всіх сферах життя від-
повідно до норм та стандартів ЄС. У зв’язку
із цим важливим пріоритетом розбудови
нашої держави є необхідність формування
європейських цінностей щодо утвердження
гендерної рівності в суспільстві, у тому чис-
лі державному управлінні.1

Упровадження гендерного підходу в
державне управління, що є засобом досяг-
нення соціальної справедливості та механі-
змом розвитку людського потенціалу, є на
сьогодні необхідною умовою формування й
реалізації державної гендерної політики в
умовах європейського вибору України.
Питанням забезпечення гендерного па-

ритету присвятили свої наукові пошуки за-
рубіжні вчені Р. Бейлз, Ш. Берн, Е. Еріксон,
М. Кімел, Р. Конел, М. Мід, Т. Патерсон,
Дж. Плек, Г. Салівен.
Сьогодні вже можна говорити про певні

напрацювання українських науковців з пи-
тань вивчення та використання світового
досвіду гендерних перетворень (Л. Була-
това, В. Буроменський, Л. Бут, Л. Гоню-
кова, П. Горностай, Н. Грицяк, О. Луценко,
О. Маланчук-Рибак, Т. Мельник).
Гендерний аналіз державної політики

базується на окремих ідеях В. Тертички,
Т. Мельник, Н. Болотіної, І. Лаврінчук,
В. Романова, О. Рудіка та ін.
Окремі питання процесу формування ге-

ндерної політики та визначення шляхів її
реалізації висвітлюють у своїх працях
М. Богачевська-Хомяк, К. Верес, І. Голу-
бєва, Н. Гога, Р. Рубань, Л. Кобелянська,
Л. Кормич, А. Комарова, М. Орлик, А. Паш-
ко, С. Станік, Е. Лібанова, Л. Смоляр,
Н. Чухим, Н. Шпак, І. Богословська, В. Дов-
женко, Л. Морозко.
Гендерні аспекти державної служби ста-

ли предметом для узагальнень Т. Васи-
                                                          
1 1 © Лихач Ю. Ю., 2015

левської, Н. Грицяк, О. Іваницької, Б. Крав-
ченка та М. Пірен. Упровадженню гендер-
них підходів у теорію та практику держав-
ного управління присвятили свої праці
В. Близнюк, Н. Ковалішина, О. Кулачек,
М. Попов, І. Розпутенко та ін.
Метою статті є розгляд законодавчого

забезпечення гендерного підходу у сфері
державного управління та аналіз сучасного
стану забезпечення гендерного паритету в
державно-управлінській сфері України.
Гендерна політика в країнах Європейсь-

кого Союзу пройшла декілька етапів розвит-
ку: від політики поліпшення становища жі-
нок та політики в інтересах жінок до політи-
ки забезпечення рівних прав і можливостей.
Ще на початку 90-х рр. ХХ ст. у євро-

пейському співтоваристві було створено
першу європейську мережу експертів з пи-
тань залучення жінок до прийняття рішень,
яка здійснювала моніторинг цих процесів у
країнах Євросоюзу.
Норми про рівноправність жінок і чоло-

віків закріплено у двох Міжнародних пактах
ООН 1966 р. Це Міжнародний пакт про еко-
номічні, соціальні та культурні права [6] та
Міжнародний пакт про громадянські та по-
літичні права [8]. У цих документах прин-
цип рівноправності статей закріплено у фо-
рмі юридичного зобов’язання, а рівність
прав жінок і чоловіків розглядається ширше
ніж просте декларування їх загальної рів-
ності перед законом.
Особливу роль у становленні рівності

статей відіграла Конвенція ООН про лікві-
дацію всіх форм дискримінації щодо жінок
(CEDAW), прийнята Генеральною Асамбле-
єю ООН 18.12.1979 р. [3].
Україна зобов’язалася утверджувати ге-

ндерну рівність, підписавши низку міжна-
родних документів як універсального, так і
регіонального рівня.
Після ухвалення Пекінської декларації та

Платформи дій Україні вдалося досягти пе-
вного прогресу у сфері сприяння гендерній
рівності та розширення прав і можливостей
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жінок. Зокрема, було сформовано основні
складові інституційного забезпечення ген-
дерної рівності, законодавчу базу узгодже-
но з міжнародними стандартами. Набув
розвитку потужний сектор недержавних
організацій, діяльність яких спрямована на
протидію гендерній нерівності.
У 1996 р. було прийнято Конституцію

України, яка передбачає рівні права чоло-
віків і жінок. Стаття 24 Конституції містить
окреме положення про шляхи забезпечення
рівності прав жінок і чоловіків [4].
У 2005 р. прийнято Закон України “Про

забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків” [10], яким закріплено па-
ритетне становище жінок і чоловіків у всіх
сферах життя суспільства, визначено основ-
ні напрями державної гендерної політики та
створено національний гендерний механізм,
а також встановлено заборону на дискримі-
націю за ознакою статі. Але окремі поло-
ження закону є декларативними, не перед-
бачено реальних санкцій за їхнє порушення.
У 2008 р. внесено зміни до Кодексу за-

конів про працю України [9], якими перед-
бачено, що колективним договором встано-
влюються рівні права і можливості для жі-
нок і чоловіків. У 2012 р. відповідні зміни
внесено до Закону України “Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків”.
Крім того, у 2008 р. внесено зміни до

Закону України “Про Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини”, яким
передбачено, що Уповноважений з прав
людини здійснює контроль за дотриманням
прав та можливостей жінок і чоловіків [17].
У 2012 р. було прийнято Закон України

“Про засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні”, який у тому числі заборо-
няє дискримінацію за ознакою статі [12].
У 2012 р. також прийнято Закон України

“Про зайнятість населення”, який передба-
чає рівні можливості всіх громадян (у тому
числі незалежно від статі) на вільний вибір
виду діяльності [11]. Нарешті, у 2012 р. до
Сімейного кодексу України внесено зміни,
відповідно до яких підвищено шлюбний вік
жінок до 18 років (таким чином він зрівняв-
ся зі шлюбним віком чоловіків) [2].
Важливим елементом законодавства у

сфері забезпечення гендерної рівності є
Указ Президента України “Про вдоскона-
лення роботи центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків” (2005 р.) [8] та Постанова Кабінету
Міністрів України “Про проведення гендер-
но-правової експертизи” (2006 р.) [14].
Перший документ сприяв становленню на-
ціонального гендерного механізму, а дру-
гий започаткував проведення гендерно-
правової експертизи чинних нормативних
актів та законопроектів. Протягом 2007–
2014 рр. було проведено експертизу та вне-
сено зміни до низки кодексів та законів.

Загалом вітчизняне законодавство є ге-
ндерно нейтральним та не передбачає дис-
кримінації жінок або чоловіків чи різне пра-
вове становище жінок і чоловіків. Разом з
тим, значна частина законодавчих норм не
сприяє усуненню гендерних диспропорцій у
становищі жінок і чоловіків у тих сферах,
де ті чи інші відчувають дискримінацію.
Починаючи з 2006 р., в Україні реалізу-

ються регіональні програми забезпечення
гендерної рівності, причому їхні заходи фі-
нансуються з місцевих бюджетів.
Наприклад, у Хмельницькій області при-

йнято обласну Програму забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків
на період до 2015 р., у Харківській області
реалізація заходів з питань забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків у всіх сферах життєдіяльності суспільст-
ва здійснюється відповідно до обласної
комплексної Програми розвитку гуманітар-
ної сфери та розпорядження голови облас-
ної державної адміністрації “Про обласні
заходи щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, попере-
дження насильства в сім’ї”.
Загальною метою регіональних програм

щодо забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків є утвердження ген-
дерної рівності, зміцнення існуючих та
створення нових механізмів з недопущення
дискримінації за ознакою статі.
З метою синергії та координації зусиль

усіх державних органів, відповідальних за
впровадження гендерних підходів, поста-
новою Кабінету Міністрів України від
26.09.2013 р. № 717 затверджено Держав-
ну програму забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до
2016 р. [15].
Програмою передбачено вдосконалення

законодавства з питань забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків,
здійснення заходів щодо виконання поло-
жень Декларації тисячоліття Організації
Об’єднаних Націй, зокрема в частині забез-
печення гендерної рівності, підвищення
рівня освіченості фахівців з питань забез-
печення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків, упровадження гендерних підхо-
дів у системі освіти, здійснення заходів,
спрямованих на розвиток у жінок лідерсь-
ких навичок для участі у прийнятті управ-
лінських рішень, розроблення механізму
реалізації права на захист від дискримінації
за ознакою статі та вжиття необхідних за-
ходів за результатами розгляду випадків
такої дискримінації.
З метою реалізації заходів Державної про-

грами у 2014 р. підвищення кваліфікації з
питань забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків пройшли 3386 дер-
жавних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування.
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На національному рівні питаннями забез-
печення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків у всіх сферах життя суспільства
займаються: Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, Міністерство соціальної по-
літики України, Міністерство юстиції України,
Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини, Нацдержслужба тощо.
Гендерний паритет у державному управ-

лінні – це гендерно збалансована участь у
процесах управління суспільним розвитком,
що передбачає не лише присутність одна-
кової кількості жінок і чоловіків, а й їх сві-
дому діяльність, яка ґрунтується на взаєм-
ній повазі до різних поглядів і позицій та
розумінні відмінностей досвіду й потреб
кожної статі [1].
Досягнення гендерного паритету в дер-

жавному управлінні вимагає вирішення
трьох основних завдань:

1) забезпечення критичної маси представ-
ників кожної статі в процесі управління;

2) розвиток потенціалу людських ресурсів;
3) удосконалення державного механізму

забезпечення гендерної рівності.
Забезпечення рівного права жінок і чо-

ловік на доступ до державної служби та
служби в органах місцевого самоврядуван-
ня передбачено законами України “Про
державну службу” від 16.12.1993 р.
№ 3723-XII та “Про службу в органах міс-
цевого самоврядування” від 07.06.2001 р.
№ 2493-III [15].
Як зазначено в Стратегії державної кад-

рової політики на 2012–2020 рр., забезпе-
чення гендерної рівності є одним із першо-
чергових завдань реалізації державної кад-
рової політики [16].
Модернізація інститутів державної служ-

би та служби в органах місцевого самовря-
дування передбачає рівний доступ до дер-
жавної служби, у тому числі незалежно від

статі. Зокрема, новими редакціями Законів
України “Про державну службу”, “Про слу-
жбу в органах місцевого самоврядування”
передбачено норму щодо заборони всіх
форм і проявів дискримінації, відсутність
необґрунтованих обмежень для громадян
під час вступу на державну службу та слу-
жбу в органах місцевого самоврядування і
її проходження.
Проте аналіз гендерної представленості

в органах державної влади та в органах
місцевого самоврядування демонструє від-
сутність гендерної збалансованості. Особ-
ливо гостро ця проблема прослідковується
у представництві жінок та чоловіків і вищих
щаблях влади, що призводить до зниження
якості та ефективності прийняття управлін-
ських рішень.
За даними Державної служби статистики

України [7], станом на 01.01.2014 р. в
Україні нараховувалось 295 709 державних
службовців. Чисельність жінок становила
221 096 осіб, чоловіків – 74 613, або відпо-
відно 74,8% і 25,2%. Посадових осіб місце-
вого самоврядування нараховувалось
84 548 осіб, у тому числі 64 147 жінок,
20 401 чоловіків, або відповідно 75,9 та
24,1%.
Співвідношення державних службовців-

керівників за категоріями посад демонструє
прямо протилежну тенденцію представниц-
тва жінок і чоловіків. 83,9% чоловіків і ли-
ше 16,1% жінок обіймають посади першої
категорії, 65,6% чоловіків і 34,4% жінок –
другої категорії. Лише на посадах третьої
(53,8% чоловіків та 46,2% жінок) та п’ятої
категорій (35,9% чоловіків та 64,1% жінок)
прослідковується тенденція щодо збіль-
шення присутності жінок (табл. 1).

Таблиця 1
Відомості щодо розподілу державних службовців за статтю

по категоріях (І-VI категорії)
Жінки Чоловіки

Категорії
Облікова кількість
штатних працівників осіб % осіб %

Всього, з них мають
категорії посад:

295 709 221 096 74,8 74 613 25,2

перша категорія 211 34 16,1 177 83,9
друга категорія 884 304 34,4 580 65,6
третя категорія 3 339 1 544 46,2 1 795 53,8
четверта категорія 8 995 4 653 51,7 4 342 48,3
п’ята категорія 22 025 14 113 64,1 7 912 35,9
шоста категорія 42 232 31 365 74,3 10 867 25,7

Аналіз кількості посадових осіб місцевого
самоврядування, які займають керівні посади,
лише посилює цю тенденцію. Так, на посадах
першої категорії працює лише одна жінка, на
посадах другої категорії – 12,5%, третьої –
13,3%, четвертої – 30,7%. Значний дисбаланс
у представленості жінок та чоловіків
з’являється на посадах п’ятої категорії –  81,3%
жінок та шостої – 79,9% жінок (табл. 2).

Зазначимо, що співвідношення кількості
чоловіків/жінок до загальної чисельності
державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, починаючи з
2005 р., до 2014 р. практично не змінилося
(середнє значення становить 75,7% жінок
та 24,3% чоловіків) (рис. 1, табл. 3).
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Таблиця 2
Відомості щодо розподілу посадових осіб місцевого самоврядування

за статтю по категоріях (І-VI категорії)
Жінки ЧоловікиОблікова кількість

штатних працівників осіб % осіб %
Всього, з них мають
категорії посад:

84 548 64 147 75,9 20 401 24,1

перша категорія 20 1 5,0 19 95,0
друга категорія 48 6 12,5 42 87,5
третя категорія 736 98 13,3 638 86,7
четверта категорія 12 082 3 705 30,7 8 377 69,3
п’ята категорія 20 442 16 617 81,3 3 825 18,7
шоста категорія 3 726 2 976 79,9 750 20,1

Рис. 1. Відомості щодо співвідношення кількості чоловіків/жінок на державній службі та службі
в органах місцевого самоврядування (за період 2005–2014 рр.)

Таблиця 3
Відомості щодо співвідношення кількості чоловіків/жінок на державній службі
та  службі в органах місцевого самоврядування (за період 2005–2014 рр.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всього 339016 350770 364263 379289 384197 379283 367308 372856 433 269 380 257
Жінок,
осіб

255613 263889 274862 286403 290536 288215 280903 285765 327 251 285 243

Жінок, % 75,4 75,2 75,5 75,5 75,6 76 76,5 76,6 75,5 75,0
Чоловіків,
осіб

83403 86881 89401 92886 93661 91068 86405 87091 106 018 95 014

Чоловіків,
%

24,6 24,8 24,5 24,5 24,4 24 23,5 23,4 24,5 25,0

Значний відсоток жінок на посадах спеціалі-
стів як в органах державної влади, так і в орга-
нах місцевого самоврядування свідчить про те,
що керівники (чоловіки/жінки) у ланці вико-
нання доручень віддають перевагу жінкам.
Привертає увагу недостатня представ-

леність жінок серед управлінської еліти. У
Верховній Раді України серед 422 (станом
на 16.04.2015 р.) народних депутатів лише
51 жінка, що становить 12%. В Секретаріаті
Адміністрації Президента України представ-
лено 5 жінок (2 керівники департаменту,
2 керівники відділу, 1 керівник Приймальні
Президента України). У Кабінеті Міністрів

України 2 жінки (Міністр фінансів, Міністр
Кабінету Міністрів) та 17 жінок займають
посади заступників (перших заступників)
міністрів відповідних міністерств.
На місцевому рівні посади заступників

голів облдержадміністрацій займають лише
10 жінок.
Сучасні тенденції гендерної нерівності в

українському суспільстві дають змогу ви-
явити такі гендерно диференційовані про-
яви в державному управлінні:
– обмежені можливості професійного зрос-
тання жінок та їх участі в політичній, бі-
знесовій, матеріальній мережах;
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– низький рівень гендерного паритету в
суспільній свідомості та жіночої солідар-
ності;

– незадовільне залучення соціально і
професійно активних жінок, які здобули
сучасну освіту та володіють більш ефек-
тивними підходами до вирішення полі-
тичних питань і державного управління;

– відсутність суспільної стратегії, ідеології
та культури, правил рівної конкуренції
щодо залучення жінок у політику та
державне управління;

– подолання суспільної невіри в покра-
щення становища в державі у випадку
збільшення жінок на найвищих держав-
них посадах та в парламенті.
У зв’язку із цим одним із завдань держа-

вної кадрової політики в Україні єсприяння
кар’єрному зростанню жінок на державній
службі та в органах місцевого самовряду-
вання, упровадження заходів щодо досяг-
нення гендерного паритету в державному
управлінні.
Висновки. Гендерна політика в держа-

вному управлінні має бути спрямована на
забезпечення збалансованої участі жінок і
чоловіків у прийнятті рішень, що сприятиме
формуванню нового світогляду щодо ролі
жінки у сфері управління, а відтак, утвер-
дженню гендерної рівності.
Однак це передбачає не лише однакову

кількість представленості жінок та чоловіків
у державному управлінні, а і їх високий
професіоналізм, компетентність, доброчес-
ність, тобто свідому діяльність представни-
ків обох статей, що має на меті служіння
Українському народу.
Отже, забезпечення гендерного парите-

ту в державному управлінні має враховува-
ти реалізацію таких заходів:
– виконання Україною міжнародних зо-
бов’язань у частині забезпечення рівних
прав і можливостей жінок та чоловіків;

– впровадження заходів Державної про-
грами забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків на період до
2016 р.;

– розробку й упровадження регіональних
програм забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;

– формування через засоби масової інфо-
рмації позитивного іміджу жінки-
керівника в суспільстві;

– розробку та включення до програм про-
фесійної підготовки та підвищення ква-
ліфікації державних службовців і поса-
дових осіб місцевого самоврядування
модулів з основ гендерної рівності.
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Лукаш Ю. Ю. Обеспечение гендерного паритета в государственно-управленческой
сфере Украины в контексте реализации политики европейской интеграции
Статья посвящена рассмотрению законодательного обеспечения гендерного подхода в сфе-

ре государственного управления и анализа современного состояния обеспечения гендерного
паритета в государственно-управленческой сфере Украины.
Ключевые слова: гендер, государственная гендерная политика, гендерный паритет, госу-

дарственное управление, местное самоуправление.

Lykhach Y. Ensuring of gender parity in public-administrative sphere in the context of
Ukraine's European integration

Problem setting. European integration of Ukraine is a key priority of external policy and pro-
vides for systematic reforms in all spheres of life in accordance with EU norms and standards. In
this regard, a necessity for the formation of European values regarding gender equality in society,
including public administration is an important priority for the development of our country.

Recent research and publications analysis. Foreign scientists such as J. Plek, M. Kimel,
R. Konel, E. Erickson, G. Saliven, Margaret Mead, T. Paterson, R. Beylz, S. Bern have dedicated
their researches to the issue of gender parity. Some questions of the process of forming gender
policy and determination of ways of its implementation are highlighting in works of Bohachevsky-
Chomiak, K. Veres, I. Golubiev, N. Gogh, R. Ruban, L. Kobelyanska, L. Kormych, A. Komarova,
M. Orlik, A. Pashko, S. Stanik, E. Libanova, L. Smolar, E. Chuhym, N. Shpak, I. Bogoslovska,
V. Dovzhenko, L. Morozko.

Gender aspects of civil service became the subject for generalizations of T. Vasilevska,
N. Hrytsiak, O. Ivanitska, B. Kravchenko and M. Piren.

Implementation of gender approaches in the theory and practice of public administration have
dedicated its works V. Blyznyuk, N. Kovalishyna, O. Kulachek, M. Popov, I. Rozputenko and others.

The aim of the article is to examine the legislative support of gender approach in public admini-
stration and analysis of the current state of gender parity in public-administrative sphere Ukraine.

Paper main body. During the years of the independence of Ukraine the legal mechanisms for
implementing gender equality which based on the provisions of international legal acts were created.

It must be emphasized that the process of gender development in Ukraine is characterized by the
formation of a fundamentally new legal framework, development of organizational and institutional
framework for gender policies and at the same time the absence of gender parity in government.

The modernization of the institutes of the civil service and civil service in local government pro-
vides equal access to civil service including regardless of gender.

In particular, new version of the Law of Ukraine “On Civil Service” and “On the service in local
self-government authorities” provides norms for the prohibition of all forms of discrimination and
absence of the unwarranted restrictions at entry and passing to civil service and service in local
self-government authorities of citizens.

However, the analysis of gender representation in public authorities and in local government
demonstrates the lack of gender balance. The problem is particularly acute for the representation
of women and men and the higher echelons of power that leads to lower quality and efficiency of
executive decision-making.

Conclusions of the research. Gender policy in public administration should be directed at en-
suring the balance of women and men participation in decision-making that will facilitate the for-
mation of ideology on the role of women in governance and therefore gender equality.

Key words: gender, State gender policy, gender parity, public administration, local government.
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Дослідження системи державного управ-
ління та її складових продиктовано на сьо-
годні потребою впливу на фактори розвит-
ку держави, потребами змін і підходів в ор-
ганізації управлінської діяльності органів
виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування України, від стану яких за-
лежить характер управлінської діяльності
та підвищення її ефективності. Зазначені
потреби актуалізують розробку механізмів
державного управління, що можливо в
умовах посилення ініціатив посадовими
особами держави та регіональних органів
влади як суб’єктів управління щодо вдос-
коналення організаційного, економічного,
фінансового, правового, комплексного ме-
ханізмів тощо.1

Одним з важливих завдань адміністрати-
вної реформи є підвищення ефективності та
якості здійснення функцій, пов’язаних з на-
данням адміністративних послуг, що входять
до сфери публічних послуг. При цьому ви-
значальною залишається потреба підвищен-
ня ефективності сфери публічних послуг
загалом, оскільки сучасні події в Україні по-
стійно видозмінюють свою функціональну
сторону й цим самим випереджають архітек-
турну будову організації управління суспіль-
ством. Недосконалість останнього можна
вважати об’єктивним чинником для форму-
вання та розвитку механізму послуг у сис-
темі державного управління.
Послуги в системі державного управлін-

ня розглядає багато авторів. У Канаді,
США, країнах ЄС дослідження сфери дер-
жавних послуг відображено в наукових
працях М. Арнберга, Д. Босарда, С. Брю,
А. Вінберга, К. Деммке, Д. Кеттла, Ф. Кот-
лера, Т. Лунде, Г. Маурера, К. Макконелла,
С. Полліта, Дж. Сандлера, Дж. Стоуерса,
Ж. Сея, С. Троза, Д. Уеста, Е. Філкіна,
Д. Шанда, Б. Шоу та ін.
Теоретичним підґрунтям з актуальних

питань послуг у системі державного управ-
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ління стали наукові розробки А. Авер’я-
нова, К. Афанасьєва, В. Бакуменка, Ю. Би-
тяка, Р. Войтовича, Н. Васильєвої, В. Га-
ращука, Н. Грицяк, В. Дрешпака, І. Клі-
менко, О. Карпенка, Ю. Ковбасюка, І. Ко-
ліушка, А. Комзюка, Ю. Куца, С. Ківалова,
Р. Куйбиди, А. Поляка, А. Попка, О. Рудіка,
С. Соловйова, Ю. Сурміна, В. Тетричка,
В. Тимощука, А. Чемериса, Ю. Шарова та
ін. Ними досліджено ряд питань: що таке
адміністративна процедура і яке її співвід-
ношення з адміністративним процесом; що
таке публічні та адміністративні послуги;
які послуги можуть і повинні надаватися
державою; які критерії платності і безкош-
товності адміністративних послуг; яким має
бути регулювання у цій сфері тощо.
Мета статті – розглянути поняття

“послуга” та основні проблеми в процесі на-
дання адміністративних послуг, що надають-
ся органами виконавчої влади, виконавчими
органами місцевого самоврядування та ін-
шими уповноваженими суб’єктами.
Сучасні дослідники державного управ-

ління та місцевого самоврядування найчас-
тіше звертаються до ситуаційного та сине-
ргетичного підходів, які становлять основу
відносин між органами державної влади,
місцевого самоврядування і населенням.
Сьогодні відносини органів виконавчої вла-
ди, місцевого самоврядування з громадя-
нами та юридичними особами є однією з
актуальних проблем українського суспільс-
тва, що потребує чіткого нормативно-
правового регулювання [1–5]. Однією з
функцій органів виконавчої влади і місце-
вого самоврядування є надання послуг на-
селенню [1; 6].
Теоретичний аналіз визначення дефініції

“послуга” як економіко-правової категорії
свідчіть про наявність різних поглядів нау-
ковців щодо її трактування. При цьому ана-
ліз наукових джерел дає змогу дійти висно-
вку, що надання послуг є основною фор-
мою реалізації державно-владних повнова-
жень органів виконавчої влади.
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На думку В. П. Тимощука, українська
практика використання категорії “послуга”
щодо органів виконавчої влади не має
майже нічого спільного із західною доктри-
ною послуг [4, с. 117]. Українська держава
мінімізує своє втручання в життєзабезпе-
чення громадян і бере на себе лише ті по-
слуги, які в цей період розвитку суспільст-
ва в змозі гарантувати і які неможливо
знайти на ринку послуг [1; 3].
В Україні довгий час тривали дискусії:

як називати послуги – “державні”,
“муніципальні” чи “адміністративні”? Остан-
ню крапку поставив Закон України “Про
адміністративні послуги”, де чітко визначе-
но адміністративні послуги, які можуть бути
державними або муніципальними, виходячи
від рівня органу влади, який їх надає [1].
Таким чином, як зазначає І. Б. Коліушко

[7], послуги, що надаються органами дер-
жави та місцевого самоврядування, станов-
лять сферу публічних послуг. За ознаками
суб’єкта, який надає публічні послуги, слід
додати, що до державних послуг належать
також послуги, що надаються органами мі-
сцевого самоврядування та недержавними
установами, організаціями, підприємствами
в порядку виконання делегованих держа-
вою повноважень, а до муніципальних по-
слуг – послуги, які надаються за рахунок
місцевих бюджетів та під відповідальність
органів місцевого самоврядування.
Отже, адміністративна послуга є резуль-

татом здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг
за заявою фізичної або юридичної особи,
спрямованим на набуття, зміну чи припи-
нення прав або обов’язків такої особи від-
повідно до закону [6]. Тобто це ті публічні
(державні та муніципальні) послуги, що
надаються органами виконавчої влади, ви-
конавчими органами місцевого самовряду-
вання та іншими уповноваженими суб’єкта-
ми, надання яких пов’язане з реалізацією
владних повноважень. Розглянемо це пи-
тання більш детально.
Адміністративні послуги можна ідентифі-

кувати на основі таких ознак:
– адміністративна послуга надається за зве-
рненням приватної фізичної або юридич-
ної особи (далі – приватної особи). Конт-
рольна діяльність (перевірки, ревізії, ін-
спектування тощо) та інші види
“втручальної” діяльності адміністративного
органу не є адміністративними послугами;

– надання адміністративних послуг пов’я-
зане із забезпеченням умов для реаліза-
ції суб’єктивних прав конкретної прива-
тної особи. Більш типовим зразком адмі-
ністративних послуг є різноманітна дія-
льність щодо проведення реєстрації, ви-
дачі дозволів, ліцензій тощо;

– адміністративні послуги надаються адмі-
ністративними органами обов’язково че-
рез реалізацію владних повноважень.
Поняття “адміністративного органу” вжи-

вається не тільки у статутному значенні –
такими є органи виконавчої влади, ви-
конавчі органи місцевого самоврядуван-
ня, – а й у функціональному. Тобто ор-
ганом можна вважати будь-якого
суб’єкта (у тому числі установу, органі-
зацію, підприємство незалежно від фор-
ми власності тощо), який відповідно до
закону чи у порядку делегування вико-
нує функції державного управління або
місцевого самоврядування. Отримати
конкретну адміністративну послугу мож-
на, як правило, тільки в одному адмініст-
ративному органі. У цьому сенсі адмініст-
ративний орган володіє “монополією” на
надання такої адміністративної послуги;

– право на отримання особою конкретної
адміністративної послуги та відповідне
повноваження адміністративного органу
має визначатися лише законом;

– результатом адміністративної послуги в
процедурному значенні є адміністратив-
ний акт, тобто рішення або дія адмініст-
ративного органу, яким задовольняється
звернення особи. Такий адміністративний
акт має конкретного адресата – спожи-
вача адміністративної послуги, тобто осо-
бу, яка звернулася за цією послугою.
З наведеного зрозуміло, що адміністра-

тивні послуги є провідним засобом реаліза-
ції прав громадян у сфері виконавчої вла-
ди, адже абсолютна більшість справ, які
вирішуються органами публічної адмініст-
рації, ініціюються самими громадянами і
стосуються їх суб’єктивних прав.
Важливість надання адміністративних

послуг зумовлює потребу в їх відповідності
вимогам сьогодення [4; 6]. Це питання роз-
глянуто в багатьох наукових працях [5–8],
присвячених проблемам і перспективам
надання адміністративних послуг, де адмі-
ністративна послуга тлумачиться як ре-
зультат здійснення владних повноважень
уповноваженим суб’єктом, який відповідно
до закону забезпечує юридичне оформлен-
ня умов реалізації фізичними та юридични-
ми особами прав, свобод і законних інтере-
сів за їх заявою (видача дозволів, ліцензій,
сертифікатів, посвідчень, проведення ре-
єстрації тощо).
Адміністративні послуги можна розрізня-

ти за видами: обов’язкові адміністративні
послуги  - надання яких визначено на за-
конодавчому рівні і які за своєю природою
мають бути безкоштовними, оскільки за
їхнє отримання громадяни вже заплатили
своїми податками і зборами, та додаткові
адміністративні послуги, які є необ-
ов’язковими для отримання і належать до
сфери додаткових суспільно корисних ад-
міністративних послуг держави. Як свідчить
світовий досвід, вони можуть мати платний
характер у розмірі їх собівартості, а кошти
за них можуть бути спрямовані або до бю-
джету у формі державного збору, або на
утримання органів, що їх надають [4; 5; 8].
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Під час розгляду основних проблем у
процесі надання адміністративних послуг
(щодо заходів поліпшення комфортності в
процесі надання адміністративних послуг)
необхідно звертати увагу на такі умови:
облаштування місця очікування; інформо-
ваність громадян; підвищення відповідаль-
ності державних службовців за неякісне
надання адміністративних послуг; підви-
щення морально-етичних якостей держав-
них службовців; використання електронно-
го документообігу та збільшення кількості
державних службовців (за потребу), які
надають адміністративні послуги. При цьо-
му слід звернути увагу на стандарти якості
адміністративних послуг як найважливіший
критерій функціонування адміністративних
послуг, як розуміння мінімальної вимоги
щодо надання послуги, як критерій, за до-
помогою якого можна оцінити, наскільки
споживач адміністративної послуги буде
задоволений її наданням. Такими критерія-
ми можуть бути: результативність – задо-
волення потреби фізичної або юридичної
особи в адміністративній послузі; операти-
вність та своєчасність – надання адмініст-
ративної послуги в установлений законом
строк; зручність – урахування інтересів та
потреб тих, хто отримує послуги у процесі
організації надання адміністративних по-
слуг; доступність – фактична можливість
фізичних та юридичних осіб звернутися за
адміністративною послугою; відкритість –
безперешкодне надання необхідної для
отримання адміністративної послуги інфор-
мації, яка розміщується на інформаційних
стендах в адміністративних органах, на їх
веб-сайтах, друкується в офіційних виданнях
та буклетах; рівність, справедлива вартість.
У досліджуваній проблемі необхідно

враховувати такий важливий чинник, як
принцип добровільності отримання адмініс-
тративних послуг. Тобто відносини, що ви-
никають у межах послуг між суб’єктами,
доцільно будувати не лише за допомогою
зобов’язуючих та забороняючих норм, а
також з використанням уповноважуючих,
рекомендаційних або стимулюючих (містять
інформацію про заохочення діяльності, яку
вважають корисною) норм адміністративно-
го права [5].
Розглядаючи засади формування та реа-

лізації надання публічних послуг, можна
визначити передбачену законодавством
частину управлінської діяльності посадових
осіб органів влади, яка спрямована на за-
доволення потреб користувачів в управлін-
ні та здійснюється на основі застосування
системи управління якістю в органах влади.
Цей аспект може бути свідченням того, що
відносини у сфері надання так званих
“управлінських послуг” виходять із відно-
син у державному управлінні. При цьому
необхідно встановити, якою мірою зберіга-
ється владна субординація чи рівень несу-
бординаційності в системі “суб’єкти управ-
лінських послуг – об’єкт управлінських по-
слуг”.

У контексті сказаного постає питання
про певну умовність у системі надання пуб-
лічних послуг – управлінських послуг. Як-
що взяти за основу висловлену вище тезу
про суть об’єкта управлінських відносин
(тобто забезпечення, створення організа-
ційних умов), то можна припустити, що
об’єктом надання управлінських послуг і є
власне управлінська послуга, оскільки ви-
роблення та її надання створює умови й
забезпечує задоволення потреб громадян в
управлінні.
Слід відзначити, що адміністративні по-

слуги не можуть надаватися на засадах ци-
вільно-правових відносин, тому що істотні
умови адміністративних послуг не регулю-
ються договором, оскільки ці послуги є не-
конкурентними та односторонніми. Органи
державної влади мають виконувати свої
функції самостійно. З боку зацікавленої
особи визначальним у цій точці зору є те,
що адміністративна послуга надається за
ініціативою фізичної або юридичної особи
(або її представника), яка має визначене
законодавством право на відповідну послу-
гу. Таким чином, поняття “суб’єкти послуг”
та “суб’єкти адміністративної послуги” мо-
жуть становити основу для формування
поняття “суб’єкти управлінських послуг”.
Отже, суб’єктами надання управлінських

послуг є користувачі чи одержувачі та ви-
робники управлінських послуг, механізми
взаємодії яких закріплені законодавчо.
Висновки. Основою ефективного меха-

нізму надання адміністративних послуг має
стати нова система правового регулювання
відносин влади і громадян, що базується на
принципах прозорості й ефективності,
сприяє наданню компетентних і зрозумілих
для громадян роз’яснень щодо застосуван-
ня законодавства, підвищує рівень вико-
навчої дисципліни та ділової культури дер-
жавних службовців і посадових осіб, які
безпосередньо співпрацюють із громадяна-
ми в напрямі надання адміністративних по-
слуг, зобов’язує чиновників мотивувати
прийняті рішення й надати можливість гро-
мадянам брати участь у підготовці та при-
йнятті рішень, що безпосередньо стосують-
ся інтересів громадян.
Тобто проблематика адміністративних по-

слуг потребує подальшого опрацювання й
законодавчого врегулювання на єдиних ме-
тодологічних засадах. При цьому в загаль-
ному законодавчому акті повинен регулюва-
тися загальний порядок надання адміністра-
тивних послуг, починаючи від правил про
реєстрацію заяви особи – звернення за по-
слугою та закінчуючи процедурою оскар-
ження рішень органів у цих провадженнях.
Упорядкування системи адміністративних

послуг є основним напрямом наближення
влади до пересічного громадянина, задово-
лення його потреб, захисту прав і свобод,
законних інтересів. Водночас за умов фінан-
сової кризи та потреби вдосконалення дер-
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жавного контролю за системою надання ад-
міністративних платних послуг виникає по-
треба ведення єдиного обліку всіх послуг, що
надаються органами виконавчої влади та ор-
ганами місцевого самоврядування, але це
питання подальших досліджень.
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Степанов В. Ю. Услуги в системе государственного управления
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме предоставления публичных ус-

луг. Обобщено понятие “услуга”, значительное внимание уделено предоставлению администра-
тивных услуг. На основе проведенного исследования сделан вывод, что проблематика админист-
ративных услуг требует дальнейшей обработки и законодательного урегулирования на единых
методологических принципах. При этом в общем законодательном акте должен регулироваться
общий порядок предоставления административных услуг, начиная от обращения за услугой и за-
канчивая процедурой обжалования решений органов в этих процессах.
Ключевые слова: государственное управление, услуга, административная услуга, качество.

Stepanov V. Services in System of State Administration
The article is dedicated to the up-to-date problem of public services delivery. The article gener-

alizes a notion of “service”; much attention is paid to provision of administrative services. It is
noted, that one of the most important objectives of an administrative reform is to improve effi-
ciency and quality of execution of the functions related to provision of administrative services that
are included in the sphere of public services. At the same time, the need in improving the efficiency
of the sector of public services in general, remains to be determinant, because contemporary
events in Ukraine constantly modify their functional aspect and, thereby, they advance the archi-
tectural structure of organization of public management. Imperfection of the latter can be consid-
ered as an objective factor for formation and development of the mechanism of services in state
administration system.

The article analyzes the mechanism of delivery of administrative services – a system of legal
regulation of relations between the authorities and citizens, based on the principles of transparency
and efficiency, that contributes to provision of competent and clear explanations on application of
acting legislation for the citizens; contributes to improvement of the level of executive discipline
and business culture of government officials, direct collaboration with the citizens in field of deliv-
ered administrative services, obliges officials to motivate adopted decisions and to afford an op-
portunity for citizens to participate in preparation and decision-making of issues that affect directly
the interests of citizens.

On the basis of the research made, the author concludes that range of problems in sphere of
administrative services requires further processing and legislative regulation on common meth-
odological principles. Furthermore, general legislative act should include regulation of general pro-
cedure for delivery of administrative services ranging from applying for service to a procedure for
appealing against decisions of bodies in these processes.

Key words: state administration, service, administrative service, quality.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті подано науковий аналіз фінансово-економічного механізму державного управління
сферою вищої освіти, зокрема питання підвищення рівня матеріального забезпечення науково-
педагогічних працівників.
Ключові слова: матеріальне забезпечення, науково-педагогічні працівники, фінансово-

економічний механізм.

У складному процесі змін, які проходять
на території України, одне з головних місць
належить активізації ролі держави в регу-
люванні соціальних процесів, посиленні
ролі державного механізму в узгодженні
суспільних інтересів та забезпеченні стійкої
взаємодії між громадянським суспільством і
державою. У сучасному суспільстві держава
зацікавлена в здобутті своїми громадянами
якісної освіти з урахуванням вимог, які
пред’являються економікою, ринком праці,
курсом на інноваційний розвиток. Першо-
чергове завдання держави – вироблення та
реалізація програми дій, спрямованої на
фінансове забезпечення освітнього процесу
загалом та вищої освіти зокрема, у тому
числі розробка відповідних нормативно-
правових актів, що регулюють державне
регулювання гарантій науково-педагогіч-
них працівників.1

Питання управління вищою освітою ви-
вчали С. К. Андрейчук, В. П. Андрущенко,
Я. Я. Болюбаш, С. М. Домбровська, М. І. Дуд-
ка, Л. П. Кураков, К. М. Левківський, І. М. Сі-
корська, М. Ф. Степко, І. П. Приходько та ін.
Метою статті є науковий аналіз фінан-

сово-економічного механізму державного
управління сферою вищої освіти, зокрема
питання підвищення рівня матеріального
забезпечення науково-педагогічних пра-
цівників.
Сфера освіти та науки, як і будь-яка ін-

ша сфера життєдіяльності людини, має
специфічні особливості державно-право-
вого регулювання. Процес законодавчого
регулювання й контролю двосторонній: з
одного боку, діють законодавчі акти, які
забезпечують регулювання системи освіти
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та науки в Україні в цілому, з іншого – нор-
мативно-правові акти, які дають змогу за-
безпечити діяльність фінансово-кредитних
установ з питань фінансування відповідної
сфери.
Національна стратегія державної кадро-

вої політики на 2012–2020 рр., яка була
затверджена Указом Президента України
від 01.02.2012 р. № 45/2012, передбачає
забезпечення всіх сфер життєдіяльності
держави кваліфікованими кадрами, необ-
хідними для реалізації національних інтере-
сів у контексті розвитку України як демок-
ратичної, соціальної держави з розвинутою
ринковою економікою [14, с. 44].
Видається, що розвиток науково-ме-

тодологічного підґрунтя щодо вдоскона-
лення механізмів держаного управління
кадровим потенціалом суспільства є не ли-
ше одним з перспективних напрямів дослі-
дження в межах державно-управлінської
науки, а й “нагальною потребою українсь-
кого суспільства, найважливішою переду-
мовою успішної реалізації інноваційної
стратегії розвитку держави, спрямованої на
забезпечення високих темпів економічного
зростання країни та досягнення високих
стандартів життя громадян” [4, с. 4].
Основним напрямом реалізації держав-

ної кадрової політики в соціальному аспекті
визначено “необхідність досягнення висо-
кого рівня розвитку людського потенціалу
держави, задоволення очікувань населення
щодо професійної самореалізації, гідної
оплати праці” [14, с. 44]. Цей напрям у по-
єднанні з вирішенням завдань щодо забез-
печення всіх галузей суспільного виробни-
цтва кваліфікованими кадрами логічно уз-
годжується із цілями та завданнями Націо-
нальної стратегії розвитку освіти в Україні
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на період до 2021 р. [10, с. 18]. Серед ос-
новних проблем, які потребують першочер-
гового вирішення, Стратегія визначає недо-
статній рівень соціально-правового захисту
учасників навчально-виховного процесу,
відсутність цілісної системи соціально-
економічних стимулів у педагогічних і нау-
ково-педагогічних працівників.
Зауважимо, що механізм державного

управління – це приведення об’єкта управ-
ління до бажаного стану шляхом організації
каналів прямих та зворотних зв’язків, що
перетворюють життя суспільства на єди-
ний, цілеспрямований, ефективний, вироб-
ничий організм, який постійно розвиваєть-
ся. Саме за допомогою механізму управлін-
ня упорядковується зовнішня і внутрішня
взаємодія органів системи управління: ка-
налом прямого зв’язку до об’єкта управлін-
ня надходить розпорядна інформація, а ка-
налом зворотного зв’язку – звітна. Тому, на
нашу думку, складовою механізму держав-
ного управління має бути механізм контро-
лю. Крім механізму контролю, до складу
механізму державного управління освітньої
сфери можна віднести ще й такі механізми,
як: регулювання, планування, організація,
мотивація, координування, розпорядження,
облік, аналіз.
На думку В. І. Лугового, державне регу-

лювання освіти визначається як система
“економічних, соціальних, правових, полі-
тичних та організаційних форм і методів
впливу держави на суб’єктів освітніх про-
цесів, яка створює умови для реалізації ни-
ми тих цілей і завдань, які одночасно від-
повідали б як стратегічним інтересам дер-
жави, так і безпосереднім інтересам самих
цих суб’єктів” [7, с. 98]. Відповідно, питан-
ня полягає в забезпеченні балансу між ці-
лями держави – як основного замовника
освітянської послуги – та інтересами ви-
кладача – як посередника між науковим
інформаційним ресурсом та студентом (слу-
хачем). На жаль, ця проблематика, попри
всю свою важливість і значущість для роз-
витку якісного складника трудового потен-
ціалу науково-педагогічних кадрів як обо-
в’язкової умови для ефективного функціо-
нування державної системи підготовки кад-
рів не набула свого розвитку в межах ви-
щезгаданої Національної стратегії розвитку
освіти в Україні. Разом з тим, Стратегія ви-
значає підвищення соціального статусу пе-
дагогів як одного з ключових напрямів
державної освітньої політики [10, с. 18].
У галузі освіти механізм управління яв-

ляє собою процес узгодженого впливу
суб’єктів управління на галузь освіти, а та-
кож застосування певної послідовності від-
повідних процедур та інструментів, що за-
безпечують перехід від старого до нового
стану з метою досягнення заданих цілей.
Варто зазначити, що, починаючи з про-

голошення незалежності, в Україні відбува-
ється процес реформування національної

освітньої галузі, який впливає на визначен-
ня основних напрямів, пріоритетів, завдань
і механізмів реалізації державної освітньої
політики, що відображаються у відповідних
нормативно-правових актах. Саме цей про-
цес викликає зацікавленість у вітчизняних
науковців, які досліджують зміни у форму-
ванні освітньої політики або розвитку дер-
жавного управління освітою та визначають
певні етапи й особливості цієї динаміки.
Так, І. П. Приходько визначає основні

етапи розвитку державного управління сис-
темою вищої освіти в Україні в аграрному
секторі та виділяє негативні й позитивні мо-
менти кожного етапу [11]. С. К. Андрейчук
встановлює основні етапи еволюції системи
державного управління освітою в умовах
незалежності, а саме: становлення держав-
ності України; реформування державного
управління освітою; модернізаційний етап
[1, с. 5]. І. М. Сікорська виокремила етапи
розвитку національної вищої освіти та ви-
явила динаміку розвитку відносин вищої
школи й державного управління в низці
“міжнародний простір – держава – регіон –
вищий навчальний заклад” [12, с. 8].
Необхідність державного регулювання

системи вищої освіти визначається двома
аспектами: неспроможністю ринку надати
освітні послуги в повному обсязі та певної
якості; відмовою від жорсткого адміністра-
тивного управління системою вищої освіти.
Названі аспекти в певному значенні проти-
лежні. Вони визначають рух до побудови
моделі державного регулювання системи
вищої освіти з двох сторін: від звичайного
конкурентного ринкового механізму і від
командного відомчого управління.
Управління освітою передбачає оптимі-

зацію державних управлінських структур,
децентралізацію управління; перерозподіл
функцій і повноважень між центральними
місцевими органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування та на-
вчальними закладами; перехід до програм-
но-цільового управління; поєднання дер-
жавного і громадського контролю; запро-
вадження нової етики управлінської діяль-
ності, що базується на принципах взаємо-
поваги, позитивної мотивації; прозорість
розроблення, експертизи, апробації та за-
твердження нормативно-правових докумен-
тів; створення систем моніторингу ефекти-
вності управлінських рішень, їх впливу на
якість освітніх послуг на всіх рівнях; орга-
нізацію експериментальної перевірки та
експертизи освітніх інновацій; упроваджен-
ня новітніх інформаційно-управлінських і
комп’ютерних технологій; демократизацію
процедури призначення керівників навчаль-
них закладів, їх атестації; удосконалення
механізму ліцензування, атестації та акре-
дитації навчальних закладів; підвищення
компетентності управлінців усіх рівнів;
більш широке залучення до управлінської
діяльності талановитої молоді [5, с. 2].
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Державна політика в цій галузі спрямо-
вана на досягнення українською освітою
сучасного світового рівня, відродження й
подальший розвиток національних науко-
во-освітніх традицій, оновлення змісту,
форм і методів навчання, примноження ін-
телектуального потенціалу суспільства.
Здійснення цих стратегічних накреслень у
галузі вищої освіти значною мірою зале-
жить від стану її нормативно-правової бази,
яка має бути надійним підґрунтям і систе-
мою орієнтирів у практичній діяльності ви-
щих закладів освіти, їх керівників, усіх уча-
сників навчального процесу [3, с. 2].
В Україні тривають процеси формування

національної системи вищої освіти, яка за
кількісними та якісними показниками здебі-
льшого відповідає рівню розвинутих країн і
є конкурентоспроможною на європейсько-
му освітньому просторі. Цьому сприяє вдос-
коналення нормативно-правової бази з по-
зицій її відповідності сучасним вимогам. З
прийняттям Закону України “Про вищу осві-
ту”, Національної доктрини розвитку освіти
як державної концепції розвитку освіти бу-
ло визначено основні правові засади демо-
кратичного функціонування й розвитку га-
лузі. Їх реалізація на всіх рівнях вимагає
системних послідовних дій, досить радика-
льних змін у структурі, змісті, економіці та
управлінні вищою освітою [8].
Серед головних засобів та інструментів

державного регулювання освітньої діяльнос-
ті виокремлюють: закони і законодавчі акти;
державне замовлення; обсяги державного
фінансування; обсяги фінансування з місце-
вих бюджетів; норми і нормативи тощо.
Реалізація задекларованих принципів

вимагає модернізації управління освітою з
упровадженням нових, відкритих і демок-
ратичних моделей управління галуззю. Ця
діяльність є органічною складовою адмініс-
тративної реформи [9]. Технологія управ-
ління розглядається як ефективне поєд-
нання можливостей наявних умов для про-
вадження освітньої діяльності (матеріальна
база, технічні засоби навчання, методичне
та навчальне забезпечення) і організацій-
них форм роботи (планування, аналіз, при-
йняття рішень, організація виконання).
Тому для формування державно-сус-

пільного управління потрібне дотримання
не тільки взаємного інтересу суб’єктів, а й
взаємних зобов’язань, відповідальності.
Механізми державного регулювання стій-
ким розвитком в освітній системі являють
собою динамічну структуру гнучкої взаємо-
дії соціальних суб’єктів, характер якої
складається й визначається соціальним по-
водженням цих суб’єктів. Механізми держа-
вного управління виконують регулюючу й
мобілізуючу функції, що виявляється в ак-
тивізації суб’єктів управління та зміні їх ці-
льових і ціннісних настанов у процесі прое-
ктування змін в освіті, забезпечує зв’язок і
взаємозумовленість управлінських рішень.
Нова система управління сферою освіти

утверджується як державно-громадська.

Вона має враховувати регіональні особли-
вості, тенденції до зростання автономності
навчальних закладів, конкурентності освіт-
ніх послуг, орієнтації освіти не на відтво-
рення, а на розвиток.
Модернізація управління галуззю освіти

передбачає: оптимізацію організаційно-
управлінських структур; зміни в технології
реалізації управлінських функцій; впрова-
дження інформативно-управлінських, ком-
п’ютерних технологій; ефективний пере-
розподіл функцій і повноважень між
центральними органами влади та органами
місцевого самоуправління; впровадження
нової етики управління – партнерський,
рівноправний стиль відносин, відмова від
декларативного спілкування та дріб’язкової
опіки; зміну форм і методів контролю, наці-
леність на допоміжний, випереджальний
контроль, підвищення його компетентності,
зміщення акцентів на кінцевий результат;
створення центральних і регіональних сис-
тем моніторингу якості освітніх послуг; де-
мократизацію призначення керівників на-
вчальних закладів; удосконалення проце-
дури ліцензування, атестації та акредитації
закладів освіти; підготовку й перепідготов-
ку управлінців усіх рівнів, лідерів у освіті;
активне залучення до управлінської діяль-
ності талановитої молоді.
Нова модель управління є відкритою й

демократичною. У ній органічно поєдну-
ються засоби державного впливу з громад-
ським управлінням. Відкритість системи
передбачає розширення управлінських мо-
жливостей громадської думки, меншу зале-
жність управління від впливу конкретних
посадових осіб. Вона змінює навантаження,
функції, структуру й стиль центрального та
регіонального управління освітою: конт-
роль і пряме втручання в навчальний про-
цес мають поступитися місцем гнучкості,
дієвості рішень, науково-методичним, про-
гностичним, експертним, інформаційним та
іншим функціям [9].
Управління вітчизняною вищою школою,

на думку М. І. Дудки, передбачає здійснен-
ня адміністративної діяльності, тобто участь
у виконавчо-розпорядній діяльності систе-
ми органів державного управління, а також
методичне керівництво. Саме Міністерство
освіти і науки України здійснює програмно-
методичне керівництво в Україні як центра-
льний державний орган. Як вважає
М. І. Дудка, програми й методичні вказівки,
що виробляє Міністерство освіти і науки
України, – фактично єдиний інструмент, що
об’єднує вищі навчальні заклади України
(незалежно від їх відомчої підпорядковано-
сті) у єдину систему й допомагає зберегти
єдиний освітній простір [6, с. 78].
У комплексі механізмів державного ре-

гулювання системи освіти бюджетне фінан-
сування є найважливішим важелем впливу
держави як на всю систему, так і на окремі
освітні заклади. Надання освітніх послуг
інтегрує в собі низку суттєвих проблем ор-
ганізації фінансування освітніх закладів, від
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раціонального вирішення яких залежить
ефективність всієї системи освіти й можли-
вість її неперервного розвитку [2, с. 143].
Основна мета фінансової діяльності ви-

щого навчального закладу полягає в забез-
печенні його фінансової стійкості з метою
збереження та розвитку інтелектуального,
наукового, освітнього, культурного й виро-
бничого потенціалів. А управління фінан-
сами поєднує як розподіл так й придбання
коштів. Отже, для ефективного викорис-
тання механізмів розподілу й мобілізації
грошових фондів необхідні знання фінансо-
вого-економічного менеджменту як керів-
никам вищих навчальних закладів, так і
працівникам Міністерства освіти і науки
України. Це зумовлено також входженням
національної вищої школи до системи рин-
кових відносин. Крім того, важливу роль у
вирішенні цих проблем відіграє універси-
тетська спільнота. Таким чином, постає но-
ве питання про перегляд підготовки адміні-
стративних кадрів для роботи у сфері вищої
освіти, враховуючи фінансово-економічні
зміни діяльності ВНЗ.
При цьому важливою умовою підвищен-

ня ефективної роботи науково-педагогічних
працівників є посилення їх трудової моти-
вації та створення ефективної системи га-
рантій, встановлених законом. Соціальні
гарантії об’єктивно стимулюють оптимізацію
функціонування наукових і навчальних за-
кладів. Саме тому соціальні гарантії впли-
вають на ефективність наукової й навчаль-
ної роботи та якість завдань, які поклада-
ються на науково-педагогічних працівни-
ків. У зв’язку із цим важливим видається
використання зарубіжного досвіду щодо
посилення мотивації праці науково-педа-
гогічних працівників і виявлення факторів,
які сприятимуть підвищенню результатив-
ності їх професійної діяльності.
Сьогодні у світі приділяється чимало

уваги вивченню реалізації фінансово-
економічного механізму у сфері вищої осві-
ти. Але ми акцентуємо увагу на висновках
М. І. Дудки, який на основі дослідження
специфіки механізму фінансового управ-
ління вищою школою України пропонує
вдосконалити цей механізм [6, с. 79–95].
Науково-педагогічний працівник має

можливість у межах одного навчального
закладу отримати цілком достатнє матеріа-
льне забезпечення. Найбільш цінним з на-
веденого вище прикладу є те, що викладач,
бажаючи підвищити рівень матеріального
забезпечення, здійснює розвиток власного
потенціалу завдяки здобуттю нового знан-
ня. Саме в контексті зазначеного ми може-
мо говорити про “поєднання інтересів дер-
жави з інтересами всіх інших суб’єктів в
освіті. … держава отримує розвиток людсько-
го капіталу, а індивіди, колективи, фірми –
розвиток особи, людський та інтелектуаль-
ний капітал” [7, с. 103]. Разом з тим, ми
розуміємо, що механізм роботи за сумісниц-
твом також надає можливість науково-
педагогічному працівнику підвищити мате-

ріальний рівень, але у цьому випадку
йдеться про розвиток якісного складника
трудового потенціалу суб’єкта.
Порівняння умов для якісного розвитку

трудового потенціалу професорсько-викла-
дацького складу в межах інституціонально-
го середовища України свідчить про існу-
вання суттєвих диспропорцій щодо можли-
вості викладача підвищувати якісний скла-
дник індивідуального розвитку. Ми розумі-
ємо, що в межах національної моделі функ-
ціонування державного замовлення на ви-
конання науково-дослідних робіт також
існує можливість для якісного розвитку
трудового потенціалу науково-педагогічних
кадрів, крім того, існує можливість брати
участь у госпрозрахункових науково-до-
слідних роботах. Разом з тим, рівень мож-
ливої матеріальної винагороди за результа-
тами участі у програмах не відповідає очі-
куваному, а отже, не виконує ролі дієвого
стимулу.
Виникає ситуація, за якою викладач,

який здійснює професійну діяльність у ме-
жах національного інституціонального се-
редовища, змушений працювати відразу в
декількох вищих навчальних закладах, що
не завжди сприяє розвитку якісного склад-
ника його трудового потенціалу. За резуль-
татами соціологічного дослідження “Со-
ціально-економічний та професійний порт-
рет українського викладача”, 26% респон-
дентів з числа викладачів українських ви-
щих навчальних закладів здійснюють про-
фесійну діяльність за межами основного
місця роботи [13].
Така практика, незважаючи на всі її по-

зитивні аспекти, створює, на нашу думку,
передумови як для зниження якості самої
освітньої послуги, так і для руйнування си-
стеми індивідуального розвитку викладача.
Це пов’язано з тим, що викладач для за-
безпечення власної відповідності тій соціа-
льній ролі, яку він виконує в суспільстві,
змушений витрачати час та трудові можли-
вості в межах не науково-дослідної роботи,
а переважно у викладацькій діяльності. Для
порівняння: за інформацією Американської
асоціації університетських професорів, ма-
ксимальне навантаження на науково-педа-
гогічного робітника в межах викладання
бакалаврських програм становить 12 годин
на тиждень, магістерських програм –
9 годин [13]. За таких умов перерозподілу
часу між навчальною роботою та іншими
напрямами професійної діяльності виклада-
ча (організаційно-методична, науково-до-
слідна тощо) суспільство може розрахову-
вати на високу якість кінцевого продукту.
Все вищезазначене дає змогу зробити

висновок про те, що існуюча система дер-
жавних гарантій науково-педагогічних пра-
цівників повинна бути спрямована на ком-
пенсацію обмежень, об’єктивно зумовлених
характером діяльності; на реалізацію соці-
альних очікувань працівника, які лягли в
основу його професійного вибору; на нейт-
ралізацію факторів, що перешкоджають
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ефективній професійній діяльності науково-
педагогічного працівника.
Разом з тим, на сьогодні зберігається те-

нденція значного зниження статусу науко-
во-педагогічних працівників у зв’язку зі
зростанням відставання розміру їх грошово-
го утримання від рівня оплати праці анало-
гічних за кваліфікацією працівників небю-
джетного сектора економіки. Це сприяє від-
току висококваліфікованих спеціалістів, а
відповідно, послабленню діяльності держа-
вного апарату.
Наявність різниці в розмірі оплати праці

між науково-педагогічними працівниками і
працівниками недержавного сектора еко-
номіки ускладнює процес зацікавленості
молодих кваліфікованих спеціалістів і кері-
вників, що суттєво знижує ефективність
діяльності науково-педагогічних кадрів,
погіршує професійний та віковий склад на-
уково-педагогічних кадрів.
Виявлення низки важливих кількісних і

якісних параметрів сучасного складу нау-
ково-педагогічних працівників, найбільш
вагомих тенденцій його розвитку дає змогу
більш предметно оцінити існуючу систему
державних гарантій науково-педагогічних
працівників, а також ступінь її впливу на
забезпечення стабільності кадрів.
Висновки. Для підвищення престижності

наукової та викладацької роботи й авторитету
науково-педагогічних працівників необхідно
підвищити оплату їх праці з можливим поси-
ленням диференціації в оплаті залежно від
рівня займаних посад, оскільки забезпечення
виконання відповідних функцій вимагає від
науково-педагогічних працівників різного рів-
ня професійної компетенції, відповідальності
та, відповідно, оплати. При цьому соціально-
правовий захист науково-педагогічних пра-
цівників, поряд з матеріальним забезпечен-
ням, повинен враховувати їх психологію, са-
моповагу та визнання з боку колег, керівниц-
тва й суспільства в цілому. У зв’язку із цим
виникає першочергове завдання створення
позитивного ділового іміджу наукової та ви-
кладацької роботи, а також особистісно-
професійного розвитку науково-педагогічних
працівників, який повинен зосереджуватись,
головним чином, на розвитку їх здібностей та
професійно важливих якостей.
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Петрик Е. Л. Повышение уровня материального обеспечения научно-
педагогических работников в контексте реализации финансово-экономического ме-
ханизма управления в сфере высшего образования
В статье представлен научный анализ финансово-экономического механизма государствен-

ного управления сферой высшего образования, вопросы повышения уровня материального
обеспечения научно-педагогических работников.
Ключевые слова: материальное обеспечение, научно-педагогические работники, финан-

сово-экономический механизм.

Petryk O. The Increase of the Level of Financial Security of Scientific-Pedagogical
Workers in the Context of Implementation of the Financial-Economic Mechanism of Man-
agement in the Sphere of Higher Education

Problem setting. In modern society a state is interested that their citizens obtain quality edu-
cation taking into account requirements of economy, labour market, course and innovation devel-
opment. The main task of the state – development and implementation of action programs aimed
at financial support of the educational process in general and higher education in particular, in-
cluding the development of appropriate legal acts regulating state regulation of guarantees of sci-
entific-pedagogical workers.

Recent research and publications analysis. The issue of higher education management
studied I.P. Prykhodko, S.K. Andreichuk, V.P. Andrushchenko, K.M. Levkivskyi, I.M. Sikorska,
S.M. Dombrovska, M.F. Stepko, Y.Y. Boliubash, M.I. Dudka, L.P. Kurakov and others.

The aim of the article is the scientific analysis of financial-economic mechanism of state gov-
ernance of the higher education sphere, and in particular the issue of raising the level of financial
security of scientific-pedagogical workers.

Paper main body. In the complex of mechanisms of state regulation of education system the
budget financing is an important lever of influence on the state both on a whole system, and on
individual educational institutions. The main purpose of the financial activity of a higher institution
is to ensure its financial stability to preserve and develop the intellectual, scientific, educational,
cultural and productive capacities. At the same time, an important condition for increasing the ef-
fective work of scientific-pedagogical workers as direct participants of the educational process is to
enhance their work motivation and create an effective system of guarantees established by law.
The existing system of state guarantees of scientific-pedagogical workers should be directed to
compensate limitations, caused by the nature of activity; on realisation of social expectations of a
worker that formed the basis of his professional choice; to neutralize the factors that hinder effec-
tive career activity of a scientific-pedagogical worker.

The author notes that the identification of a number of important quantitative and qualitative
parameters of contemporary composition of scientific-pedagogical workers and the most important
trends of its development can more objectively assess the existing system of state guarantees of
scientific-pedagogical workers, and the degree of its influence at ensuring stability of staff.

Conclusions of the research. To increase the prestige of scientific, teaching work and author-
ity of scientific-pedagogical workers it is necessary to raise the salary of their work with the possi-
ble increase of differentiation in payment, depending on the level of their posts. However, social
and legal protection of scientific-pedagogical workers, along with the financial security should con-
sider their psychology, self-respect and recognition from colleagues, management and society on
the whole. In this regard, there is a primary task of creating a positive business image of scientific
and teaching work, as well as personal and professional development of scientific-pedagogical
workers, who must focus primarily on the development of their abilities and professionally impor-
tant qualities.

Key words: provision materyalnoe, scientific pedahohycheskye employee, financial-economic
mechanism.
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НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті визначено напрями державного регулювання зайнятості населення в Україні, про-
аналізовано законодавче забезпечення у сфері зайнятості, запропоновано заходи щодо вдос-
коналення державної політики зайнятості населення в сучасних умовах.
Ключові слова: державне регулювання, ринок праці, зайнятість населення, безробіття,

Державна служба зайнятості України, центри зайнятості населення.

Внаслідок різноманіття внутрішніх регуля-
торів, а також соціальної важливості ефектив-
ного функціонування ринку робочої сили він
потребує кваліфікованого державного регу-
лювання. Створення такої дієвої системи дер-
жавного регулювання у сфері зайнятості є
одним з основних завдань соціальних реформ,
які мають проводитись в Україні. З огляду на
це виникає необхідність переосмислення нау-
кового доробку з питань регулювання ринку
праці України. Дослідженню актуальним пи-
танням державного регулювання зайнятості
населення багато уваги приділяли в своїх
працях О. Амосов, Є. Ахромкін, О. Жадан,
С. Бандур, Д. Богиня, І. Бондар, О. Бражко,
В. Васильченко, В. Міненко, О. Мороз, В. Ога-
ренко. Незважаючи на велику кількість нау-
кових праць щодо вирішення проблем регу-
лювання зайнятості населення та безробіття
на українському ринку праці, необхідно за-
уважити, що доцільно і надалі проводити до-
слідження в цій сфері, оскільки ринок праці
продовжує формуватися як основний елемент
економічної системи, що чутливо реагує в ці-
лому на всі процеси в суспільстві.1

Мета статті – визначити напрями держав-
ного регулювання зайнятості населення в
Україні, проаналізувати законодавче забезпе-
чення у сфері зайнятості, запропонувати за-
ходи щодо вдосконалення державної політики
зайнятості населення в сучасних умовах.
Державне регулювання ринку праці має

розвиватися як екстенсивно, так і інтенси-
вно. Під екстенсивними методами маються
на увазі зайнятість у державному секторі
економіки і вплив на зайнятість на недер-
жавних підприємствах шляхом надання
державного замовлення. Інтенсивний роз-
виток передбачає зростання впливу держа-
ви безпосередньо на ринок праці, а також
відтворення трудових ресурсів, умови най-
му та виробничу мобільність. При цьому
безпосередня державна політика на ринку
праці повинна бути складовою загально-
економічної політики держави, спрямованої
на прискорення зростання економії, її стру-
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ктурної перебудови, стимулювання інвес-
тиційного та споживчого попиту тощо.
Можна виділити чотири основні напрями

державного регулювання ринку праці. По-
перше, це програми щодо стимулювання зро-
стання зайнятості та збільшення кількості
робочих місць; по-друге, програми, спрямо-
вані на підготовку й перепідготовку робочої
сили; по-третє, програми сприяння найму
робочої сили; по-четверте, програми щодо
соціального страхування безробіття, тобто
виділення урядом коштів на допомогу безро-
бітним. Все більш важливого значення набу-
вають також державне сприяння найму і про-
грами підготовки та перепідготовки кадрів.
Ці напрями не вичерпують усіх заходів

впливу держави на ринок праці. Поряд з
ними існує комплекс заходів непрямого ре-
гулювання цього ринку: податкова, грошо-
во-кредитна й амортизаційна політика уря-
ду. Крім того, чималий вплив на ринок
праці справляє законодавство в галузі со-
ціального забезпечення, трудових відно-
син, громадянських прав тощо [1, с. 65].
Заходи непрямого регулювання ринку ро-

бочої сили водночас є заходами загальноеко-
номічного регулювання й впливу на динаміку
зайнятості та безробіття через кон’юнктуру в
країні. Таким чином, сучасне державне регу-
лювання ринку праці являє собою комплекс
економічних, адміністративних, законодавчих,
організаційних та інших заходів.
Особливе місце в системі регулювання

ринку праці посідають центри зайнятості
населення, які є однією з важливих струк-
тур ринкового господарського механізму.
Вони являють собою спеціальні установи,
що здійснюють посередницькі функції на
ринку робочої сили. У більшості країн біржі
праці є державними і здійснюють свою дія-
льність під керівництвом Міністерства праці
або аналогічного йому органу. Разом з тим,
на ринку праці поряд з державними служ-
бами зайнятості функціонує велика кіль-
кість приватних посередницьких фірм,
ефективність діяльності яких дуже висока.
Слід підкреслити, що в сучасних умовах в

розвинутих країнах більшість громадян праце-
влаштовується не через біржі праці, а зверта-
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ючись безпосередньо до кадрові служби під-
приємств і організацій або приватних посере-
дницьких агентств. В Україні у 2014 р. за на-

данням державних послуг у сфері зайнятості в
органи служби зайнятості звернулося
5524,4 тис. осіб (табл. 1).

Таблиця 1
Чисельність не зайнятих трудовою діяльністю в Україні у 2014 р.
Кількість зареєстрованих безробітних, на кінець звітного періоду

Місяць Всього,
тис. осіб

по безробіттю допомогу з
них отримують, тис. осіб

працездатного віку у %
до населення

Середній розмір допо-
моги за місяць, грн

Січень 504,9 416,7 1,9 1154
Лютий 515,7 426,4 1,9 1128
Березень 492,3 399,2 1,8 1252
Квітень 474,7 375,7 1,8 1150
Травень 456,1 363,1 1,7 1161
Червень 437,5 343,9 1,7 1145
Липень 433,5 342,2 1,6 1201
Серпень 426,1 333,3 1,6 1185
Вересень 418,1 323,3 1,6 1154
Жовтень 402,7 307,9 1,5 1199
Листопад 450,6 343,3 1,7 1182
Грудень 512,2 408,4 1,9 1232

*Побудовано за даними Державної служби статистики України [2].

Законодавство більшості країн містить
основні умови отримання допомоги по без-
робіттю. В Україні основним нормативним
актом, що регулює правові питання зайня-
тості, є Закон України “Про зайнятість насе-
лення” від 05.07.2012 р. № 5067-VI (зі змі-
нами), який набрав чинності з 01.01.2013 р.
Відповідно до нового закону, людина, яка

через відсутність роботи не має заробітку і
звернулася до центру зайнятості в пошуках
роботи, отримує статус безробітного з першо-
го дня реєстрації в центрі за умови відсутнос-
ті для неї підходящої роботи. Розмір максима-
льної допомоги по безробіттю для тих, хто
відповідно до законодавства має на нього
право, є єдиним по всій Україні. Раніше він
обмежувався середньою зарплатою по регіо-
ну, де була зареєстрована безробітна особа,
а тепер дорівнює чотирьом прожитковим мі-
німумам для працездатних осіб, тобто не за-
лежить від зареєстрованого місця проживан-
ня безробітного. Середній розмір допомоги по
безробіттю застрахованих осіб у грудні
2014 р. становив 1232 грн. Допомогу по без-
робіттю можуть отримувати й незастраховані
особи (молодь з числа випускників навчаль-
них закладів) [4].
Закон передбачає державну підтримку

молодих працівників, які вирішили поїхати
працювати в сільську місцевість. З метою за-
лучення до роботи за відповідною професією
(спеціальністю) в селах і селищах молодому
працівнику, який уклав трудовий договір на
строк не менш як три роки з підприємствами,
установами та організаціями, розташованими
в таких населених пунктах, надаються житло
на строк його роботи та одноразова адресна
допомога в десятикратному розмірі мінімаль-
ної заробітної плати за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України.
Відповідно до нового закону, особи, ста-

рші від 45 років, із страховим стажем не
менше ніж 15 років мають право до досяг-
нення пенсійного віку на одноразове отри-
мання ваучера для підтримання їх конку-
рентоспроможності шляхом перепідготовки,

спеціалізації, підвищення кваліфікації за
професіями та спеціальностями для пріори-
тетних видів економічної діяльності. Оплата
ваучера здійснюється за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випа-
док безробіття. Особа може самостійно
обирати професію чи спеціальність для пе-
репідготовки або підвищення кваліфікації з
переліку професій, затвердженого Кабіне-
том Міністрів України, а також навчальний
заклад, в якому вона бажає здійснювати
навчання [4].
Закон надає додаткові можливості для

підвищення конкурентоспроможності на
ринку праці окремих категорій громадян.
До категорій громадян, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, на-
лежать батьки (самотні батьки) з малоліт-
німи дітьми і дітьми-інвалідами, діти-
сироти, особи, звільнені після відбуття по-
карання, молодь, яка вперше приймається
на роботу після закінчення або припинення
навчання, звільнення із строкової військо-
вої або альтернативної служби, особи пе-
редпенсійного віку (за 10 і менше років до
настання права на пенсію за віком), інвалі-
ди. Для працевлаштування зазначених ви-
ще категорій громадян (крім інвалідів, які
не досягли пенсійного віку) підприємствам,
установам та організаціям з чисельністю
штатних працівників понад 20 осіб встано-
влюється квота в розмірі 5% середньооблі-
кової чисельності штатних працівників за
попередній календарний рік.
Новим законом передбачено стимулюван-

ня роботодавців до створення нових робочих
місць та працевлаштування на них громадян,
недостатньо конкурентоспроможних на ринку
праці, зокрема молоді, жінок, осіб віком по-
над 50 років та інших вразливих категорій
громадян, шляхом виплати компенсації робо-
тодавцю в розмірі єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страху-
вання за відповідну особу [4].
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Важливим законодавчим нововведенням
є стимулювання суб’єктів малого підприєм-
ництва до створення нових робочих місць у
пріоритетних галузях економіки. Так,
суб’єкт малого підприємництва, який ство-
рює нові робочі місця та працевлаштовує
на них безробітних на два роки, протягом
року може отримувати щомісячну компен-
сацію в розмірі єдиного внеску. При цьому
працівники, які були прийняті на роботу з
виплатою компенсації, не можуть бути зві-
льнені за ініціативою роботодавця. Це сто-
сується суб’єктів малого підприємництва у
виробничій сфері.
Окрім Закону України “Про зайнятість

населення”, правове регулювання зайнято-
сті здійснюється:
1) іншими законами України (наприклад,
Закон України “Про місцеве самовряду-
вання”, Закон України “Про внесення змін
до деяких законів України щодо надання
інформації про осіб, які отримують страхо-
ві виплати” від 15.01.2009 р. № 884-VI”,
Закон України “Про професійний розви-
ток працівників” від 12.01.2012 р.
№ 4312-VI, Закон України “Про внесення
змін до Закону України “Про загально-
обов’язкове державне соціальне страху-
вання на випадок безробіття” щодо поси-
лення платіжної дисципліни страхуваль-
ників та використання страхових коштів”
від 21.04.2011 р. № 3277-VI тощо);

2) указами Президента України (напри-
клад, Указ Президента України “Про
Державну службу зайнятості України”
№ 19/2013 тощо);

3) постановами Кабінету Міністрів України
(наприклад, Постанова КМУ “Про за-
твердження Порядку реєстрації, перере-
єстрації безробітних та ведення обліку
осіб, які шукають роботу” від
20.03.2013 р. № 198, Постанова Кабіне-
ту Міністрів України “Деякі питання реа-
лізації статті 26 та частини другої стат-
ті 27 Закону України “Про зайнятість на-
селення” від 15.04.2013 р. № 347, По-
станова Кабінету Міністрів України “Про
здійснення соціальних виплат особам,
які переміщуються з тимчасово окупова-
ної території України та районів прове-
дення антитерористичної операції” від
05.11.2014 р. № 637 тощо);

4) наказами та розпорядженнями Міністер-
ства соціальної політики України та ін-
ших Міністерств та відомств (наприклад,
Наказ Міністерства соціальної політики
України “Про надання безповоротної фі-
нансової допомоги за рахунок сум адмі-
ністративно-господарських санкцій та
пені, що надходять до державного бю-
джету за невиконання нормативу робо-
чих місць для працевлаштування інвалі-
дів” від 19.12.2014 р. № 1065, Наказ Мі-
ністерства соціальної політики  “Про
умови оплати праці працівників держав-
ної служби зайнятості” від 16.12.2014 р.
№ 1043, Наказ Мінсоцполітики та МОН

“Про затвердження нормативно-право-
вих актів щодо підтвердження результа-
тів неформального професійного на-
вчання осіб за робітничими професіями”
від 16.12.2013 р. № 875/1776 тощо);

5) міжнародними договорами та угодами
(наприклад, Угода між Україною та Пор-
тугальською Республікою про соціальне
забезпечення, меморандум про співпра-
цю у сфері зайнятості, трудової міграції,
перепідготовки громадян старше 45 ро-
ків та підтримки молодіжного працевла-
штування і підприємництва, підписаний
Державним центром зайнятості Міністер-
ства соціальної політики України та Про-
грамою розвитку Організації Об’єднаних
Націй тощо) [3].
Державне регулювання проблем зайня-

тості та безробіття в Україні здійснює Мініс-
терство соціальної політики України, а та-
кож органи та установи в складі Міністерс-
тва: Державна служба зайнятості, Держав-
на служба з питань праці, Фонд загально-
обов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіт-
тя, Державна служба у справах ветеранів
війни та учасників АТО та інші. Так, Держа-
вна служба зайнятості розробляє і реалізує
загальну державну політику в галузі праці,
розвитку трудових відносин на основі соці-
ального партнерства, запобігання та вирі-
шення трудових конфліктів, охорони праці,
підготовки та перепідготовки кадрів.
Більшість науковців вважає, що пробле-

ма безробіття та інших диспропорцій на
ринку праці може бути пом’якшена тільки
за допомогою комбінації різних засобів:
стимулювання економічного зростання,
скорочення робочого тижня, створення
ефективної системи перепідготовки кадрів.
Висновки. У загальній системі держав-

ного регулювання ринку праці можна виді-
лити два основних типи впливу: прямий і
непрямий. Прямий вплив має регуляторний
і коригувальний характер та полягає в: ор-
ганізації громадських робіт; стимулюванні
створення нових робочих місць у недержа-
вному секторі; розвитку системи виробни-
чого навчання та перепідготовки; стимулю-
ванні або стримуванні розвитку виробницт-
ва в тих чи інших регіонах; регламентації
тривалості робочого дня, тижня, місяця,
міжнародної міграції трудових ресурсів, ор-
ганізації сезонних робіт. Побічно впливають
на ринок праці, змінюючи умови господа-
рювання в бік стимулювання або гальму-
вання економічних процесів: податкова,
кредитно-грошова політика, держзакупівлі,
політика у сфері амортизації основних фо-
ндів, стимулювання дослідно-конструктор-
ських розробок, бюджетне субсидування
ряду галузей. Якщо прямий вплив здійсню-
ється в основному на пропозицію праці, то
непрямий – на попит.
Антикризові заходи державної політики

в галузі сприяння зайнятості передбачають
такі напрями: вдосконалення законодавст-
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ва в галузі сприяння зайнятості населення;
розвиток регіональних ринків праці та під-
вищення територіальної мобільності робочої
сили; стимулювання економічної активності
населення; підвищення якості робочих
місць; надання адресної підтримки грома-
дянам; організація громадських робіт, тим-
часового працевлаштування працівників
організацій у разі загрози звільнення; випе-
реджальне професійне навчання працівників
організацій, що перебувають під ризиком
звільнення, стажування випускників освітніх
установ з метою набуття досвіду роботи;
вдосконалення системи державного управ-
ління у сфері регулювання ринку праці тощо.
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Фурсин А. А. Направления государственного регулирования занятости населения
в Украине
В статье определены направления государственного регулирования занятости населения в

Украине, проанализировано законодательное обеспечение в сфере занятости, предложены
меры по совершенствованию государственной политики занятости населения в современных
условиях.
Ключевые слова: государственное регулирование, рынок труда, занятость населения,

безработица, Государственная служба занятости Украины, центры занятости населения.

Fursin O. Areas of State Regulation of Employment in Ukraine
In the article the directions of state regulation of employment in Ukraine, analyzed legislative provision

in employment suggests measures to improve the state employment policy in modern conditions.
There are four main areas of state regulation of the labor market. First, a program to stimulate

employment growth and job creation; Second, programs aimed at training and retraining of the
workforce; Thirdly, programs promoting employment of labor and, fourthly, programs on social
insurance of unemployment, that the allocation of government funds to help the unemployed. In-
creasingly become important as state support employment and training programs and retraining.

A special place in the labor market take employment centers, which are one of the important
structures of market economic mechanism.

In Ukraine, the main piece of legislation regulating employment legal issues is the Law of Ukraine “On
Employment” on July 5, 2012 № 5067-VI (as amended), which entered into force on 1 January 2013.

In addition to the Law of Ukraine “On Employment” Employment regulation is carried out: 1) by
other laws of Ukraine; 2) by decrees of the President of Ukraine; 3) by resolutions оf the Cabinet of
Ministers of Ukraine; 4) orders and directions by the Ministry of Social Policy of Ukraine and other
ministries and agencies; 5) by international treaties and agreements.

State regulation of the problems of employment and unemployment in Ukraine by the Ministry
of Social Policy of Ukraine, as well as the agencies within the Ministry.

In the general system of state regulation of the labor market are two basic types of effects: di-
rect and indirect. The direct impact is a regulatory and corrective in nature and is in public works;
promoting job creation in the private sector; development of industrial training and retraining; en-
couraging or deterring the development of production in certain regions; regulation of working
hours, week, month, international labor migration, the organization of seasonal work. Indirectly
affect the labor market, changing economic conditions towards the stimulation or inhibition of eco-
nomic processes, tax, monetary policy, public procurement policies in depreciation of fixed assets,
stimulating experimental development, budget subsidies to a number of industries. If direct effect
is mainly on the supply of labor, the indirect – on demand.

Anti-crisis measures of the state policy in the field of promoting employment suggest the following
areas: improvement of legislation in the field of promoting employment; development of regional la-
bor markets and improve territorial labor mobility; stimulate economic activity; improving the quality
of jobs; providing targeted support to citizens; public works, temporary employment of workers or-
ganizations in case of threat of dismissal; faster training of employees of organizations that are at
risk of dismissal, training of graduates of educational institutions with a view to acquiring work expe-
rience; improving public administration in the regulation of the labor market and others.

Key words: government regulation, labor market, employment, unemployment, the State Em-
ployment Service of Ukraine, centers of employment.
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КОМУНІКАЦІЙНА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

У статті обґрунтовано, що сфера охорони здоров’я відіграє виняткову роль у забезпеченні
життєдіяльності та безпеки держави, адже здоров’я – вагомий показник рівня її розвитку.
Якість роботи системи здоровоохорони та отримання результатів від упровадження ефектив-
них змін її функціонування забезпечується насамперед наявністю інформації про реальний
стан справ – релевантної, своєчасної, в повному обсязі тощо. Увагу сьогодні необхідно приді-
лити питанням забезпечення наявності такої інформації та процесу її отримання й постачання –
налагодження комунікації у сфері охорони здоров’я.
Ключові слова: управління охороною здоров’я, якість охорони здоров’я, комунікація, соці-

альна комунікація, комунікативні процеси, комунікації у сфері охорони здоров’я, партнерство в
охороні здоров’я, реформа системи охорони здоров’я.

Дослідження комунікативних процесів є
однією з актуальних наукових проблем,
оскільки комунікація в суспільстві – не-
від’ємна складова людської життєдіяльності
та основа суспільних відносин. Сфера охо-
рони здоров’я, як стратегічно важлива для
існування й розвитку держави, повинна
постійно розвиватися та відповідати сучас-
ним потребам суспільства.•

Глобалізація сучасного світу охопила всі
сфери його існування, у тому числі охорону
здоров’я, зумовивши нові стандарти управ-
ління галуззю, надання послуг, підвищення
якості, обміну інформацією, досвідом тощо.
Розвиток суспільства ХХІ ст. змістив ак-

центи з виробництва товарів на виробницт-
во послуг, де інформація, знання набули
іншого змісту – перетворились на виробни-
чий ресурс, що домінує, важливий чинник
функціонування сучасної держави. Роль
інформації у сфері державного управління
зростає, розвиток засобів комунікації є спе-
цифічним видом інструментів державної по-
літики. У державно управлінській діяльності
спостерігається швидке зростання обсягів
управлінської інформації, однак завжди бра-
кує частини інформації для прийняття рі-
шень як управлінцю, так і особистості.
З іншого боку, життя та діяльність у до-

бу розвинених інформаційних технологій
накладає свій відбиток, формуючи недоста-
тність особистісного спілкування людина-
людина, відповідно, морально-емоційний
фактор комунікацій нівелюється, викреслю-
ється. Характерним часу сьогодні є також над-
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звичайне ускладнення міжособистісних відно-
син, зростання ролі мас-медіа, підвищення
активності людських мас. Тому питання отри-
мання та управління інформацією, проблеми
спілкування та взаємодії людей є актуальними
для дослідження в різних аспектах.
Особливістю сучасного суспільства є

людиноцентристська спрямованість, най-
важливішим показником ефективності та
прогресу якого є розвиток особистості, що
досягається, насамперед, за допомогою
спілкування – процесу передавання, обміну
інформації, знань, досвіду тощо.
У розвиненому громадянському суспіль-

стві, до якого прямує Україна, кожен гро-
мадянин несе особисту відповідальність за
своє здоров’я. Демократична модель дер-
жави також сприяє залученню населення до
процесу формулювання потреб, проблем,
пріоритетів і рішень у сфері управління сис-
темою охорони здоров’я [3]. Забезпечення
формування обґрунтованої відповідальності
за стан власного здоров’я неможливо досяг-
ти без ефективної комунікації працівників
сфери охорони здоров’я та людини.
Відомий психолог Б. Д. Паригін зазначає:

“Спілкування – найголовніша передпосилка та
умова існування не тільки окремого індивіда
або невеликої групи, а й більшості соціальних
спілок аж до цілих народів, націй, держав”.
Будь-які відносини в соціумі (економічні,

політичні, сімейні тощо) – це, зрештою, від-
носини конкретних людей та їхніх груп, так
само і в охороні здоров’я комунікація є голо-
вною складовою й рушійною силою медич-
ної діяльності та охорони здоров’я загалом.
Основним призначенням комунікації в

розвитку сучасного суспільства є інтегра-
тивний потенціал: з одного боку, поклика-
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на системно зорганізовувати суспільство, з
іншого – посилювати його інтеграційний по-
тенціал [7]. На думку англійського науковця
А. Турена, вона дає змогу чітко запрограму-
вати суспільство на відповідний тип розвит-
ку, що гарантує рівновагу для функціону-
вання його соціальної системи [14].
Психологи визначають комунікацію як

смисловий аспект соціальної взаємодії. При
цьому її основною функцією є досягнення
соціальної спільності при збереженні інди-
відуальності її складових [5].
У комунікативістиці комунікацію розумі-

ють як соціально-культурну взаємодію лю-
дей, соціальних груп, організацій, держав,
регіонів, що відбувається за допомогою ін-
формаційного зв’язку [4].
Японський учений Е. Масуда охаракте-

ризував комунікацію як економічну катего-
рію та суспільне благо, що впливає на роз-
виток усіх сфер суспільного життя [13].
Саме рівень її розвитку є критерієм суспі-
льного прогресу, завдяки пришвидшенню
інновацій, їх поширенню.
У цьому контексті, на думку Є. Романенка,

комунікація – важливий соціокультурний фа-
ктор розвитку суспільства, що впливає на
формування суспільного світогляду, стилю
мислення, поняття свободи. Соціальні ко-
мунікації мають широкий спектр функцій,
які забезпечують життєдіяльність сучасних
соціальних систем. Розвиток комунікації
сприяє виникненню нової системи індивіду-
ально-демократичних цінностей (сердечно-
сті, щирості, довіри), що змінили сутність
сучасного виробництва, вплинули на рівень
розвитку суспільства. Комунікація як інфо-
рмаційно-технологічна та культурологічна
складова розвитку суспільства повинна
змінити суспільний устрій, ієрархізуючи
соціальну організацію, сприяти інтенсифі-
кації культурних зв’язків тощо [10].
За допомогою комунікації здійснюється

управління, тому вона являє собою ще й со-
ціальний механізм, за допомогою якого вини-
кає та реалізується влада в суспільстві [11].
Мета статті – розкрити комунікаційну

складову управлінської діяльності із забез-
печення якості у сфері охорони здоров’я.
Для сучасного державного управління

важливим є розуміння комунікації як ін-
струменту стратегічного управління (стра-
тегічного менеджменту), адже саме вона
впливає безпосередньо на формування
громадської думки – головного ресурсу,
підґрунтя формування будь-якої політики
та діяльності держави.
Стратегічне призначення комунікації по-

лягає в забезпеченні безпеки громадян,
підвищенні рівня освіченості суспільства як
визначального фактора, що дає змогу сис-
темно змінювати умови життєдіяльності лю-
дей; завдяки комунікації люди стають
більш вільними в реалізації повсякденних
потреб, у спілкуванні та освіті, у викорис-
танні вільного часу [6].
Комунікація вирішує такі питання: інтег-

рація окремих індивідів у соціальні групи,

спільноти та єдину цілісну суспільну систе-
му; внутрішня диференціація суспільства
на групи, спільноти, інститути; більш гли-
боке усвідомлення власної специфіки, під-
вищення ефективності виконання функцій.
У медичної діяльності – налагоджує зв’язок
між лікарем та пацієнтом, забезпечуючи
вищу ефективність лікувального процесу.
Результатом комунікацій лікаря з хворим,
медичного працівника з пацієнтом, праців-
ника системи охорони здоров’я з людиною
буде формування тісних партнерських сто-
сунків у сфері охорони здоров’я.
Соціальні комунікації – складний багато-

компонентний процес, основними елемен-
тами якого є: суб’єкти – відправник та оде-
ржувач інформації (комунікатор і реципі-
єнт); засоби – код (слова, картинки, графі-
ки тощо) для передавання та канал (лист,
телефон, телеграф, радіо тощо), по якому
передається повідомлення; предмет (явище
або подія) та його зображення (стаття, те-
ле- або радіопередача тощо); ефекти – на-
слідки комунікації, що виражені в зміні вну-
трішнього стану суб’єктів комунікаційного
процесу, їхніх відносинах або їх діях [8].
Отже, у сучасній сфері охорони здоров’я

в ролі головних комунікаторів і реципієнтів
завжди виступатимуть держава та людина,
що, постійно обмінюючись інформацією,
забезпечують функціонування й життєдія-
льність цієї сфери. Результатом адекватної
часу та обставинам комунікації стане по-
кращення показників рівня здоров’я насе-
лення, демографічних показників та показ-
ників якості надання медичної допомоги.
Ефективність комунікативного процесу на-
дасть достовірну, своєчасну, чітку, повну
інформацію державі щодо реальних потреб
населення в заходах з охорони здоров’я,
збільшивши точність напрямів розвитку га-
лузі. З іншого боку, це підвищить рівень
поінформованості, обізнаності громадян,
населення в питаннях збереження, покра-
щення власного та громадського здоров’я.
Ефективність отримання, розуміння й

використання інформації щодо питань збе-
реження та зміцнення здоров’я полягає в
зниженні ризиків, запобіганні захворюван-
ням, зміцненні здоров’я.
Активне якісне спілкування у сфері охо-

рони здоров’я надасть змогу орієнтуватися та
коректно використовувати послуги системи
охорони здоров’я; роз’яснить необхідність
запровадження певних заходів, змін та на-
дасть громадянам можливість розуміти полі-
тику держави у сфері охорони здоров’я, що,
у свою чергу, дасть змогу уникнути нерозу-
міння населенням дій влади в цььому секторі.
Вважаючи здоров’я глобальним індика-

тором успішності соціальної політики дер-
жави та захисту прав людини, Рада Європи
звертається до питань охорони здоров’я
через такі аспекти, як: заходи з метою за-
безпечення поваги некомерціоналізаії сут-
ності людського; просування дій щодо по-
кращення доступності до охорони здоров’я;
захист прав пацієнтів та просування меди-
чної демократизації (участь і повноваження
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пацієнтів та громадян); забезпечення без-
печного та високого рівня якості охорони
здоров’я; просування управління, що за-
сновано на цінності прав людини, прозоро-
сті, відповідальності та участі.
Європейський регіональний комітет ВО-

ОЗ ще у 2012 р. прийняв резолюцію
EUR/RC61/R2 “Зміцнення потенціалу гро-
мадської охорони здоров’я в Європі: рамо-
чна основа дій”. Було розроблено та роз-
глянуто на 62-й сесії Європейського регіо-
нального комітету Європейський план дій зі
зміцнення потенціалу громадського здо-
ров’я, де вперше на європейському рівні
визначено (хоча ще триває обговорення їх
наповнення) основні оперативні функції
громадської охорони здоров’я ОФГОЗ [11].
Оперативною функцією № 6 визначено,

що зміцнення здоров’я – це процес надання
людям можливості посилити контроль над
своїм здоров’ям та його детермінантами, тим
самим покращити його. Зміцнення здоров’я
включає також діяльність щодо зміни спосо-
бу життя, заведеного порядку, звички, умов
навколишнього середовища, з метою вироб-
лення “культури здоров’я” на індивідуаль-
ному та суспільному рівнях; поведінки й на-
вколишнього середовища; інформування
щодо ризиків; міжсекторальне партнерство,
освітні заходи та діяльність у сфері соціаль-
ної комунікації, спрямовані на сприяння фо-
рмуванню здорових умов і способу життя.
Зміст ОФГОЗ № 9 визначає оперативною

функцією комунікацію в інтересах громадсь-
кої охорони здоров’я, спрямовану на підви-
щення рівня санітарної грамотності, покра-
щення освітніх заходів і діяльність у сфері
соціальних комунікацій, сприяння форму-
ванню здорових умов та способу життя як
окремих громадян, так і груп населення. Це
мистецтво та техніка інформування окремих
громадян, різних аудиторій громадськості,
вплив на них та створення певної мотивації
щодо важливих питань і детермінант здо-
ров’я. Комунікація також покликана підви-
щувати здатність отримувати, розуміти та
використовувати інформацію по зниженню
ризиків, запобігання захворюванням, зміц-
нення здоров’я, вміння орієнтуватися в по-
слугах з охорони здоров’я та правильно їх
використовувати [11].
Ще один з аргументів на користь важли-

вості вивчення проблем комунікації в охо-
роні здоров’я є те, що право на медичну
допомогу та охорону здоров’я – базове в
системі соціальних прав людини, оскільки
здоров’я є визначальним для існування та
розвитку суспільства і країни (визначено
Резолюцією Генеральної Асамблеї Органі-
зації Об’єднаних Націй (UNО 34/58, 1979),
Програмою Всесвітньої організації охорони
здоров’я згідно із Загальною декларацією
прав людини, Міжнародним пактом про
економічні, соціальні та культурні права,
ратифікованим Україною, а також Європей-
ською соціальною хартією (переглянутою)
(Рада Європи, 1996 p.), підписаною Украї-

ною 07.05.1999 р., та численними конвен-
ціями і рекомендаціями Міжнародної органі-
зації праці (значна частина ратифікована
Україною). Ст. 49 Конституції України вста-
новлює, що кожен має право на охорону
здоров’я, медичну допомогу та медичне
страхування, предметом якого є суспільні
відносини у сфері охорони здоров’я.
З іншого боку, право – це закріплена й

гарантована Конституцією та законами
України можливість людини (особи), у сфе-
рі охорони здоров’я – використовувати всі
засоби й заходи, спрямовані на збереження
або відновлення її здоров’я, стану повного
фізичного, душевного та соціального благо-
получчя, отримання медичної допомоги й
відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди.
Можливості формуються з інформації, знань,
що отримуються також і комунікативним
шляхом. Тому комунікацію як основополож-
ний елемент суспільних відносин необхідно
досліджувати й удосконалювати.
Комунікація в охороні здоров’я включає

в себе соціальну комунікацію, міжособистісне
спілкування, інформаційно-пропагандистську
діяльність, освіту, внутрішньосистемну кому-
нікацію тощо.
Загальновідомо, що комунікація має різ-

ні форми: від масової до індивідуальної; від
традиційної, що враховує особливості куль-
тури, до сучасної, за допомогою інформа-
ційних технологій та Інтернету, інтерактив-
ної, мультимедійної. Засобами її здійснення
сьогодні можуть бути міжособистісне спіл-
кування, ЗМІ, телефонні зв’язки, електро-
нні дошки об’яв, онлайн-форуми тощо.
У країнах Європейського Союзу вже ши-

роко використовують опитування як один з
варіантів комунікації для отримання інфор-
мації щодо задоволеності пацієнтів отрима-
ною медичною допомогою, рівня задово-
лення їх потреб у сфері охорони здоров’я з
метою вивчення тенденцій громадської ду-
мки про функціонування галузі та подаль-
шого визначення вектора розвитку цієї
сфери діяльності держави.
Одним із вагомих аргументів уважного

ставлення до комунікації в охороні здоров’я
є те, що це основний засіб професійного
зростання. У сучасному світі професіона-
лізм є провідним принципом організації
будь-якої системи, у тому числі охорони
здоров’я, одним з елементів ключового орі-
єнтира якого є інформаційно-комунікаційна
компетентність, досліджувана в різних ас-
пектах В. П. Вембером, Ю. В. Вороненком,
А. М. Гуржієм, В. В. Красновим, О. Г. Кузь-
минською, О. П. Мінцером, Н. В. Морзе,
О. В. Овчарук, Н. В. Сороко, О. М. Спіріною
та ін. [1].
У збірнику наукових праць “Основи ста-

ндартизації інформаційно-комунікаційних
компетентностей в системі освіти України”
зазначено, що інформаційно-комунікаційна
компетентність є результатом різнобічних
здатностей людини і має такі складові:
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– здатності і вміння: здобувати інформа-
цію з різних джерел; працювати з різ-
ними відомостями; критично оцінювати
відомості; використовувати у професій-
ній діяльності інформаційно-комуніка-
ційні технології;

– знання: особливостей інформаційних
потоків у своїй галузі; основ ергономіки
й інформаційної безпеки; функціональ-
них можливостей ІКТ; конкретні навич-
ки з використання комп’ютерної техніки
та ІКТ; ставлення особистості до засто-
сування ІКТ для відповідальної соціаль-
ної взаємодії і поведінки [2].
Інформаційно-комунікаційна компетент-

ність передбачає здатність людини орієнту-
ватися в інформаційному просторі, оперу-
вати даними на основі використання сучас-
них ІКТ відповідно до потреб ринку праці
та для ефективного виконання професійних
обов’язків, мати ціннісні орієнтації, тобто
критичний погляд і критичний аналіз відо-
мостей та даних, що становлять зміст,
отриманий з різних джерел і за допомогою
ІКТ (О.В. Овчарук, О.М. Спірін) [9].
Сьогодні важливого значення набуло

формування інтелектуального потенціалу у
сфері охорони здоров’я – освічених, висо-
копрофесійних, свідомих, ерудованих, ін-
новаційно здатних, динамічних, відкритих
до постійного розвитку, самовдосконалення
та застосування новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій працівників усіх
рівнів системи. Якість процесів надання
медичної допомоги, як і управління систе-
мою охорони здоров’я, прямо пропорційно
залежить від рівня професіоналізму.
Забезпечення надання високоякісної

медичної допомоги в сучасних умовах
ускладнено використанням технічних засо-
бів, що скорочує час спілкування лікаря з
хворим та час для роздумів лікаря; не вра-
хованими залишаються психологічні аспек-
ти, що можуть бути вагомою підказкою для
встановлення діагнозу та прийняття рішен-
ня щодо лікування. Перш за все, успішність
ефективного лікування значно залежить від
позитивної атмосфери під час спілкування.
За подібних умов сучасного стану розвитку

українського суспільства, коли якість та до-
ступність медичного обслуговування є гострою
проблемою, вирішення якої потребує негай-
них дій, вагомим кроком на шляху покращен-
ня ситуації є налагодження комунікаційної
складової життєдіяльності галузі охорони здо-
ров’я – спілкування лікаря й пацієнта.
Комунікація в медичній діяльності пови-

нна базуватися на розумінні потреб пацієн-
тів; стратегічним є вміння медичного пра-
цівника визначати особливості сприйняття
інформації й адекватного каналу переда-
вання даних, що доступний, зручний та
легко сприймається пацієнтом.
Патерналізм у відносинах “лікар – паці-

єнт” є поширеною формою спілкування сьо-
годні в системах охорони здоров’я країн
ЄС. Найбільш дотримуються її Польща та

Іспанія, в інших країнах ЄС – підтримують
прагнення пацієнтів відігравати важливу
роль у процесі прийняття рішень щодо вла-
сного здоров’я. Наприклад, у Великій Бри-
танії кожен шпиталь та центр первинної
медичної допомоги повинен мати структур-
ний підрозділ, що відповідає за зв’язок із
пацієнтами. У Швеції, наприклад, у випадку
певної хвороби або загрози життю пацієнта
законодавчо закріплено право пацієнта на
“другу думку”: лікар повинен враховувати
думку пацієнта, якщо існує декілька мето-
дик або варіантів лікування.
Загальновизнано, що якість у сфері охо-

рони здоров’я оцінюють також за рівнем
задоволеності функціонування відносин
“лікар – пацієнт”, що є основою успішного
лікування та індикатором професійності
надання медичної допомоги. Оскільки оцін-
ка пацієнтами взаємин із лікарем залежить
не лише від уміння лікаря правильно вста-
новити діагноз, призначити лікування, й від
уміння надати психологічну підтримку, що є
вкрай актуальним сьогодні.
Тенденційно вважають, що старші за ві-

ком мають більш позитивну оцінку якості на-
дання послуг у сфері охорони здоров’я, оскі-
льки частіше стикаються із її необхідністю та
менш критичні в оцінках і судженнях; молоді
люди більш критичні, менше мають позитив-
ного досвіду від спілкування з медициною на
тлі вищого рівня освіченості, поінформовано-
сті в питаннях охорони здоров’я.
Загальновизнано сьогодні, що більш

освічені, інформовані, культурні люди ма-
ють вищі очікування щодо уважного став-
лення до себе, особистої участі в обгово-
ренні питань щодо власного здоров’я та
проблем, що виникли. Вітаючи впрова-
дження інформаційних технологій, позити-
вно оцінюючи наявність вибору доступних
медичних послуг, вони бажають мати повну
інформацію та поділяти відповідальність за
прийняті рішення щодо вибору методів діа-
гностики, лікування, профілактики тощо.
Пацієнти сьогодні прагнуть та виступають
за рівність і співробітництво між лікарем та
пацієнтом з метою відновлення, збережен-
ня, покращення здоров’я.
У наш час лікар і пацієнт повинні спів-

працювати, порівну ділити відповідальність
за результат лікування. Така співпраця –
партнерство – базується на підтримці, ро-
зумінні, співчутті, повазі один до одного.
Якість охорони здоров’я, оскільки це со-

ціально орієнтована система, також визна-
чається задоволеністю населення отрима-
ною медичною допомогою, ступінь якої за-
лежить від очікувань пацієнтів щодо здат-
ності системи охорони здоров’я задоволь-
нити потреби, що постійно змінюються, збі-
льшуючись із підвищенням рівня технічного
оснащення та професійної підготовки, роз-
витку медичної науки, розповсюдженості
інформаційних технологій й ефективності
організаційних рішень. Громадяни повинні
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мати вичерпну інформацію про обґрунтування
обраних шляхів реформування системи охоро-
ни здоров’я, чітко визначені цілі, завдання та
реалістичні прогнози. За умов недостатності
або відсутності належної валідної інформації
успіх трансформацій малоймовірний.
Висновки. Налагоджена комунікація

змінить вектор розвитку українського сус-
пільства, забезпечуватиме поширення ре-
левантної інформації щодо питань збере-
ження та покращення індивідуального й
громадського здоров’я. Це головний еле-
мент стратегії переформатування українсь-
кого суспільства із такого, що бореться з
хворобами, на таке, що береже здоров’я.
До того ж задоволеність медичним об-

слуговуванням є результатом виконання
бажань, прагнень, вимог пацієнтів і зале-
жить як від рівня технічної забезпеченості та
можливостей сучасної охорони здоров’я
(медичної допомоги та організаційних меха-
нізмів її надання), так і від багатьох культу-
рних, економічних та соціальних факторів.
Комунікацію, як стратегічний засіб роз-

витку суспільства, імператив до діяльності
людей, необхідно вивчати й надалі, на наш
погляд, з позицій дослідження питань: уча-
сті громадян у вирішенні проблем охорони
здоров’я щодо, наприклад, піднесення
державної та суспільної значущості здо-
ров’я, сприяння поліпшенню рівня і якості
медичної допомоги всім верствам населен-
ня, незалежно від достатку та належності,
правового та соціального захисту медичних
працівників і пацієнтів тощо.
Важливим є відродження авторитету та

престижу як професії медичного працівника,
так і сфері охорони здоров’я загалом; подо-
лання закритості системи охорони здоров’я:
формування відкритості та готовності адмініс-
тративних органів системи до участі громад-
ськості, лікарів, пацієнтів у розвитку ефекти-
вної національної системи охорони здоров’я
відповідно до міжнародних стандартів.
Запровадження комунікативно-інформа-

ційної спрямованості суспільства загалом та в
охороні здоров’я зокрема, на наш погляд,
дасть змогу підвищити ефективність функціо-
нування управління цією сферою. Усе вище-
зазначене забезпечить досягнення здоров’я
громадян, підвищення рівня благополуччя
населення та високу якість життя в Україні.
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Корольчук О. Л. Коммуникационная составляющая управленческой деятельности
по обеспечению качества в сфере здравоохранения
В статье обосновано, что сфера здравоохранения играет исключительную роль в обеспечении

жизнедеятельности и безопасности государства, ведь здоровье – весомый показатель уровня ее
развития. Качество работы системы здравоохранения и получения результатов от внедрения
эффективных изменений ее функционирования, в первую очередь, обеспечивается наличием
информации о реальном состоянии дел – релевантной, своевременной, в полном объеме.
Внимание сегодня необходимо уделить вопросам обеспечения наличия такой информации,
процесса ее получения и поставки – налаживание коммуникации в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: управления здравоохранением, качество здравоохранения, коммуника-

ция, социальная коммуникация, коммуникативные процессы, коммуникации в сфере здраво-
охранения, партнерство в здравоохранении, реформа системы здравоохранения.

Korolchuk O. The Communicative Component of the Management Activities Inquality
Assurance in Healthcare Field

The health plays a crucial role in the viability and security of the state, because health – a
significant indicator of its development. The researchof the communication processes – is a topical
scientific issu, becouse of the communication in society – is an integral part of human life and the
foundation of social relations.

The feature of modern society is the yuman centered orientation, when the most important
indicator of the effectiveness and progress is the development of the individual, achieved primarily
through the communication – the process of transferring, sharing the information, knowledge,
experience and so on.

Ukraine impends to the developed civil society, in which every citizen is personally responsible
for its health. Democratic state model also promotes public involvement in to the process of
formulating the needs, challenges, priorities and solutions in the field of health care system.

The communication inhealthcarefield and medical activities should be based on understanding
the needs of patients.

The quality of the health care system and the results of implementing of the effective changes
in its operation, primarily are provided by the presence of the information about the real situation –
relevant, timely, fully and more. Attention should now be given to ensuring the availability of such
information and the process of obtaining and supply – establishing the communication in the
healthcarefield.

The adjusted communication will change the vector of the development of Ukrainian society,
ensure dissemination of relevant information concerning the conservation and improvement of in-
dividual and public health. This is a major element of the strategy reformatting Ukrainian society
from fighting the diseases to the society that keeps, saves health.

Key words: health care governance, health management, quality health care, communication,
social communication, communication processes, communication in health, partnership in health
care, health care reform.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ

У статті виявлено недоліки функціонування чинної інфраструктури ринку праці України
шляхом аналізу діяльності державної та приватної її складових і дослідження їх взаємодії. За-
пропоновано заходи державного регулювання інфраструктури ринку праці для підвищення
ефективності її функціонування, зокрема: переорієнтацію структури витрат на реалізацію ак-
тивних заходів державної політики на ринку праці; забезпечення державної підтримки ство-
рення національних і міжнародних самоврядних асоціацій організацій-посередників з праце-
влаштування та налагодження взаємозв’язків між різними інфраструктурними ланками.
Ключові слова: інфраструктура ринку праці, державне регулювання, державна служба за-

йнятості, агентства з працевлаштування, тренінгові компанії, активні заходи державної політики.

Політика, здійснювана у сфері регулю-
вання ринку праці України протягом 2013 р.,
призвела до погіршення стану людського
капіталу та неефективного використання
трудового потенціалу, уповільнюючи тим
самим модернізацію економіки на стадії ви-
ходу з кризи [9]. Окупація території Украї-
ни у 2014 р., розв’язання військових дій на
Донбасі, поглиблення економічної кризи зу-
мовили накопичення проблем у галузі праці
та соціально-трудових відносин, що потре-
бують системного підходу до їх вирішення.
Тому відстеження тенденцій розвитку та
особливостей формування інфраструктурної
підтримки ринку праці є актуальним.•

Проблеми формування й функціонуван-
ня в Україні інфраструктури ринку праці
викладено в працях багатьох учених, а са-
ме: В. Адамчука, С. Бейсенова, В. Гера-
симчук, Е. Лібанової, П. Мазурка, В. Мінен-
ка, Т. Ружелович та ін. Більшість з них роз-
глядають інфраструктуру ринку праці як най-
важливіший елемент механізму ринкового ре-
гулювання зайнятості населення. При цьому
державне втручання в ринкове регулювання є
обов’язковим, причому чим вищий рівень роз-
витку ринкових відносин, тим більш багатобі-
чним повинен бути вплив держави на інфра-
структурні елементи ринку праці.
Метою статті є виявлення недоліків

функціонування чинної інфраструктури рин-
ку праці України та розробка напрямів дер-
жавного регулювання з метою її оптимізації.
Досягнення визначеної мети зумовлено

виконанням таких завдань:
– проаналізувати діяльність державної та

приватної складових інфраструктури рин-
ку праці України, дослідити їх взаємодію;

– запропонувати заходи державного ре-
гулювання інфраструктури ринку праці
для підвищення ефективності її функці-
онування.
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Подальший розвиток інфраструктури рин-
ку праці (ІРП) з метою ефективного його
функціонування зумовлений розвитком еко-
номічних відносин та постійним ускладнен-
ням процесів в економіці. Найбільш поши-
реними методами найму робочої сили нара-
зі є: соціальні мережі (сім’я, друзі, знайо-
мі); ринкові механізми (Інтернет, ЗМІ, осо-
бисті звернення до роботодавця); організа-
ції-посередники між потенційними праців-
никами та роботодавцями (державні й при-
ватні агентства з працевлаштування, за-
клади освіти, професійні спілки тощо). Са-
ме ці організації становлять систему інфра-
структурних посередників на ринку праці.
До функцій ІРП відноситься посередниц-

тво між працівником і роботодавцем, спри-
яння їх контактам та взаємодії, допомога в
доборі й відборі працівників та виборі місця
роботи, укладанні трудового контракту то-
що. Основну частку цієї роботи в Україні
виконують державні установи, однак попит
на послуги недержавних посередників зро-
стає пропорційно розвитку та диференціації
ринку праці. Відповідно в ІРП можна виді-
лити такі елементи:
– комплекс регулювання та гарантування

зайнятості: закони й нормативні акти,
що гарантують громадянські права у
сфері трудової зайнятості;

– комплекс регулювання заробітної плати
(закони, угоди, договори, арбітраж то-
що);

– комплекс регулювання компенсацій у
зв’язку з втратою або зміною роботи, а
також при перепідготовці (закони та
нормативні акти, що регулюють компе-
нсації при звільненні з роботи, допомо-
гу по безробіттю, допомогу на утриман-
ців безробітного, підйомні при переїзді
на нове місце роботи, стипендію при
перенавчанні тощо);

– пенсійна система, оскільки вона має
значний вплив на економічну актив-
ність працівників передпенсійного віку,
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на кількість економічно активного на-
селення за рахунок працездатних лю-
дей пенсійного віку, які можуть або за-
йматися найманою працею, або ні, за-
лежно від розміру пенсії тощо;

– комплекс регулювання умов праці (за-
кони та нормативні акти, що регулюють
використання праці різних категорій
працівників загалом (наприклад, непо-
внолітніх, вагітних жінок, інвалідів) і в
несприятливих для здоров’я умовах зо-
крема;

– служби зайнятості та працевлаштуван-
ня. Сюди належить, передусім, держав-
на служба зайнятості, а також численні
недержавні посередники між роботода-
вцями та працівниками на ринку праці
(біржі праці, агенції з добору персона-
лу, агенції з працевлаштування, органі-
зації, що надають послуги з профорієн-
тації, консалтингу персоналу, лізингу
персоналу тощо);

– система професійної підготовки та пе-
ренавчання;

– об’єднання працівників (насамперед
профспілки);

– об’єднання роботодавців;
– кадрові служби підприємств і фірм,

громадські організації й фонди сприян-
ня зайнятості [1, с. 128].

Цілями функціонування ІРП є:
– безперервний розвиток робочої сили

шляхом професійної підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації
(через систему профорієнтації, систему
середньої й вищої професійної освіти,
тренінгові фірми тощо);

– оптимізація інформаційних потоків на
ринку праці (через агентства праце-
влаштування, державні служби зайня-
тості, консалтингові фірми);

– узгодження й захист інтересів покупців
та продавців робочої сили в процесі її
купівлі-продажу (через профспілки,
асоціації роботодавців, систему держа-
вних наглядових органів) і подальшого
використання (через відділи кадрів, си-
стему охорони праці);

– сприяння розробці й упровадженню по-
літики на ринку праці (через надання
інформації державним органам про ри-
нкову кон’юнктуру).
Отже, стратегічні цілі функціонування

ІРП полягають у забезпеченні оптимізації
інформаційних потоків на ринку праці з ме-
тою забезпечення збалансованості попиту та
пропозиції в професійно-кваліфікаційному
розрізі та відповідному коригуванні політики
на ринку праці з урахуванням необхідності
впровадження концепції “безперервного на-
вчання” [6, с. 23].
Державна служба зайнятості України

(ДСЗ) є основним контрагентом державної
політики на ринку праці. Згідно із чинним
законодавством, діяльність ДСЗ фінансуєть-
ся за рахунок коштів Фонду загально-

обов’язкового державного соціального стра-
хування України на випадок безробіття,
аналіз динаміки витрат якого дає змогу ви-
значити пріоритетними напрямами її діяль-
ності пасивні заходи.
Основним показником ефективності дія-

льності ДСЗ є рівень працевлаштування, що
визначається як співвідношення чисельнос-
ті працевлаштованих до кількості осіб, які
перебували на обліку в ДСЗ. За сприяння
ДСЗ у 2013 р. мали статус безробітного
1537,4 тис. осіб, з них отримали роботу
541,9 тис. осіб [3]. У 2014 р. ці показники
становили 1468,5 та 494,6 відповідно [4].
Діяльність ДСЗ нині найбільш ефективна

при працевлаштуванні пошукувачів із ни-
зьким та середнім рівнями кваліфікації. Але
водночас рівні працевлаштування осіб без
професій та осіб передпенсійного віку є
одними з найнижчих серед відповідних
класифікацій.
Ефективність діяльності ДСЗ можна оці-

нити також за допомогою рівнів охоплення,
структурних показників послуг на ринку праці
й заходів активної політики. В Україні ДСЗ такі
види інформаційно-роз’яснювальних послуг:
– послуги інтернет-порталів Державної

служби зайнятості;
– мобільний сервіс “Пошук роботи”;
– послуги операторського телефонного

центру;
– інформаційно-консультаційні послуги

безпосередньо від працівників центрів
зайнятості;

– профорієнтаційні послуги.
Рівень охоплення пошукувачів профорі-

єнтаційними послугами постійно збільшуєть-
ся. У розрізі за освітньо-кваліфікаційними
рівнями виявляється, що і для осіб, які вже
мають професію, і для тих, які не мають її,
рівні охоплення майже однакові. Високі
показники свідчать про намагання ДСЗ
охопити профорієнтаційними послугами
всіх осіб, що перебувають на обліку. Тим
самим досягається підвищення ефективнос-
ті участі робочої сили на ринку праці.
Профорієнтаційні послуги протягом І

півріччя 2015 р. отримали 1,8 млн грома-
дян, з яких 0,8 млн мали статус безробітно-
го, у тому числі понад 123 тис. осіб, які не
мали професії або спеціальності. Крім того,
профорієнтаційні послуги також отримали
578 тис. осіб, які навчаються в навчальних
закладах різних типів, зокрема майже
505 тис. осіб учнів загальноосвітніх навча-
льних закладів.
З метою сприяння зайнятості громадян,

для яких на ринку праці відсутні вільні ро-
бочі місця, у службі зайнятості створено
систему орієнтації безробітних на підпри-
ємництво та самозайнятість, яка включає
надання інформаційних і консультаційних
послуг у напрямі підприємництва. Протягом
І півріччя 2015 р. надано 18,9 тис. безо-
платних індивідуальних і групових консу-
льтацій з питань організації та проваджен-
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ня підприємницької діяльності. Кількість
безробітних, які започаткували власну
справу за рахунок отримання допомоги по
безробіттю одноразово, зменшилася з
8,9 тис. осіб у І півріччі 2014 р. до 8,4 тис.
осіб у І півріччі 2015 р. [7].
Однак існування високих рівнів дисба-

лансу на певних сегментах українського
ринку праці (перш за все, висококваліфіко-
ваної робочої сили) свідчить про проблеми
інформаційних комунікацій між попитом і
пропозицією на ринку праці та між освіт-
ньою системою та ринком праці. Це гово-
рить про прогалини у функціонуванні ін-
фраструктурної підтримки ринку праці.
Одним з дієвих заходів активної політи-

ки на ринку праці є навчання та перена-
вчання безробітних, що дає змогу узгодити
характеристики пошукувачів до нагальних і
перспективних потреб підприємств, з одно-
го боку, та підвищити конкурентоспромож-
ність робочої сили – з іншого.
За направленням ДСЗ професійне на-

вчання у 2013 р. проходило 216,9 тис. без-
робітних [3], у 2014 р. – 202,3 [4], у І пів-
річчі 2015 р. – 115,0 тис. безробітних, з
них 20,9 тис. безробітних навчалися в
центрах професійно-технічної освіти дер-
жавної служби зайнятості [7]. Професійне
навчання безробітних проводилося за майже
154 професіями та спеціальностями, які ко-
ристуються попитом на ринку праці. Рівень
працевлаштування безробітних після проф-
навчання в середньому по Україні становив
88,6%, а у Вінницькій, Івано-Франківській,
Чернігівській Черкаській та Хмельницкій об-
ластях перевищував 95% [7].
При цьому спостерігається невідповід-

ність між рівнями працевлаштування та рі-
внями охоплення навчанням за типами ро-
бочих місць, які раніше займали безробітні:
особи, які займали раніше робочі місця й
мають найвищі рівні працевлаштування,
охоплені навчальними програмами більшою
мірою, ніж ті, хто має менші шанси праце-
влаштуватися (колишні службовці й особи
без професії).
Серед активних заходів політики зайня-

тості важливе місце належить організації і
проведенню громадських робіт. Участь у
цих заходах дає змогу пошукувачам не
тільки збільшити власні доходи, а й ство-
рює передумови для підвищення їх конку-
рентоспроможності та пришвидшення пере-
ходу до постійної зайнятості. У громадських
роботах та інших роботах тимчасового ха-
рактеру протягом 3013 р. взяли участь
230,6 тис. осіб [3], у 2014 р. – 230,4 тис.
осіб [4], у І півріччі 2015 р. – 130,2 тис.
осіб, зокрема 128,4 тис. безробітних [7].
Незважаючи на різноспрямованість дина-

міки показників працевлаштування, зумовле-
ну як об’єктивними, так і суб’єктивними чин-
никами, існують певні резерви покращення
діяльності ДСЗ, а саме: необхідна оптимізація
витрат Фонду загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування на випа-
док безробіття у бік ще більшого розши-
рення частки витрат на активні заходи по-
літики на ринку праці; зменшення частки
витрат на утримання адміністративного
апарату; переорієнтація уваги на забезпе-
чення підвищення конкурентоспроможності
низькокваліфікованих груп шукачів роботи
шляхом їх професійного навчання.
До введення в дію нової редакції Закону

України “Про зайнятість населення” у 2012 р.
оцінити кількість приватних посередників на
ринку праці в Україні було досить проблема-
тично, оскільки держава подібних реєстрів не
вела, а об’єднання й асоціації приватних по-
середників не набули достатнього розвитку.
Джерелами даних щодо кількості кадрових
агентств або посередників, які надають послуги
у сфері праці, нині є спеціалізовані інтернет-
довідники. Найбільші довідники в Україні міс-
тяться на порталах Job.ukr.net, Netbee.ua,
Recruiting.net.ua, Work.com.ua. Лише Recru-
iting.net.ua виступає саме як портал для по-
середників на ринку праці. Станом на
13.09.2015 р. на сайті зареєстровано 792
агентства.
Агентства, які реєструються на цьому

сайті, є представниками середніх та малих
гравців на ринку посередницьких послуг в
Україні. Це характеризує головні тенденції
ринку праці в Україні: жорстка конкурентна
боротьба між учасниками, відсутність моти-
вації до співпраці та об’єднання зусиль за-
для покращення роботи галузі в цілому.
Характерними рисами приватних посеред-
ників на українському ринку праці є таке:
на відміну від західних компаній, утворили-
ся не шляхом виокремлення від консалтин-
гу, а як окремий бізнес-напрям; існує роз-
межування посередників із зайнятості на
рекрутингові фірми та агентства з праце-
влаштування; у країні практично на ве-
деться підготовка професійних рекрутерів;
відсутні єдині стандарти роботи [6, с. 87].
Послуги з посередництва у працевлаш-

туванні в Україні у 2014 р. надавали
233 суб’єкти господарювання (у 2013 р. –
320 суб’єктів господарювання). Дві третини
від загальної кількості таких суб’єктів здій-
снювали діяльність у Львівській, Харківсь-
кій, Чернігівській, Дніпропетровській обла-
стях та м. Києві. У решті регіонів їх частка
не перевищувала 5%. Кількість громадян,
які у 2014 р. були працевлаштовані посе-
редниками в Україні, збільшилася, порівня-
но з 2013 р., на 5,3 тис. осіб і становила
14,9 тис. осіб [2].
До прийняття нової редакції Закону

України “Про зайнятість населення” в
Україні спостерігалася відсутність співпраці
ДСЗ з приватним сектором. Через низький
рівень самоорганізації приватні посередни-
ки на українському ринку праці також не
виявляють зацікавленості в співпраці з
державним сегментом ІРП. Новоприйнятий
закон, замість запровадження принципів
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рівності та координації у взаємодії між при-
ватною й державною складовою ІРП, де-
кларує домінування ДСЗ над приватними
посередниками. Подібний стан речей не
зможе істотно сприяти налагодженню ефе-
ктивної співпраці між ними, що також не
сприяє подальшому розвитку ІРП України.
Розширене тлумачення ІРП передбачає

включення до неї компаній, які надають
консалтингові послуги у сфері трудових від-
носин та управлінні персоналу. На цей мо-
мент в Україні представлено весь спектр
консалтингових послуг. Валову частку на
ринку трудового консалтингу займають тре-
нінгові послуги. Надання тренінгових послуг
в Україні декларують близько 200 компаній,
які працюють на ринку консалтингових по-
слуг, підбору персоналу, навчання тощо [5].
Приватна складова інфраструктурної

підтримки ринку праці України характери-
зується такими суперечностями розвитку: з
одного боку, бурхливо відбувається інфор-
матизація процесів діяльності посередників,
переміщення їх до віртуального середови-
ща, з іншого – якість наданих послуг до-
сить часто залишається низькою, а спів-
праця як усередині приватної підсистеми,
так і між державною та приватною підсис-
темами, є неефективною.
Слід зауважити, що співробітництво між

недержавними та державними гравцями на
ринку праці вигідне для обох сторін. Для
перших – це визнання їх як успішних по-
стачальників послуг на ринку праці та за-
безпечення кращого доступу до інформації
про ринок. Для других – більш повне дося-
гнення цілей державної політики у сфері
зайнятості завдяки оптимізації використання
державних ресурсів шляхом ефективного
охоплення послугами всіх сегментів ринку.
У Рекомендації МОП № 188, яка допов-

нює Конвенцію № 181, наведено перелік
заходів зі сприяння співпраці між держав-
ною службою зайнятості та приватними аге-
нтствами зайнятості. Вони можуть включати:
– зведення інформації та використання за-

гальної термінології з метою більшої про-
зорості у функціонуванні ринку праці;

– обмін інформацією щодо вакансій;
– упровадження спільних проектів, напри-

клад у галузі професійної підготовки;
– укладання угод між державною служ-

бою зайнятості та приватними агентст-
вами зайнятості щодо проведення пев-
них заходів (таких як проекти з інтег-
рації довготривалих безробітних);

– професійну підготовку персоналу
агентств та служб зайнятості;

– регулярні консультації з метою вдоско-
налення професійної практики [8].
Підсумовуючи вищезазначені характе-

ристики ІРП України, слід наголосити на
такому:

1. Структура витрат на реалізацію дер-
жавної політики на ринку праці в Україні має
суттєві перекоси в бік розширення витрат на

утримання адміністративного апарату.
2. Комерційний ринок послуг із зайнято-

сті в Україні є нерозвиненим та потребує
більш жорсткого регулювання.

3. ДСЗ та приватні посередники із за-
йнятості домінують у структурі інфраструк-
турної підтримки ринку праці, однак гармо-
нійний розвиток системи ІРП потребує
створення передумов для розвитку й інших
її ланок, таких як тренінгові фірми, які
сприяють поширенню концепції “навчання
протягом життя”.

4. Відсутність співпраці ДСЗ з приватним
сектором посередників на українському
ринку праці не створює умов для підви-
щення якості надання послуг громадянам
щодо пошуку роботи.
Висновки. З метою підвищення ефекти-

вності функціонування ІРП серед заходів
державного регулювання повинні бути:
– переорієнтація структури витрат на збі-

льшення частки витрат на реалізацію
активних заходів державної політики на
ринку праці через зменшення витрат на
послуги (у частині утримання адмініст-
ративного апарату);

– запровадження механізмів державного
регулювання інфраструктурної підтримки
ринку праці, які в змозі забезпечити зро-
стання стандартів ведення бізнесу, зок-
рема створення національних та міжна-
родних самоврядних асоціацій організа-
цій-посередників з працевлаштування;

– налагодження взаємозв’язків між різни-
ми ланками ІРП, що надасть можливість
інфраструктурі ринку праці функціону-
вати як єдиній системі, а не набору
окремих, не пов’язаних між собою,
елементів.
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Стрилько Я. С. Государственное регулирование развития инфраструктуры рынка труда
В статье выявлены недостатки функционирования действующей инфраструктуры рынка

труда Украины путем анализа деятельности государственных и частных институтов и их взаи-
модействия. Предложены меры государственного регулирования инфраструктуры рынка труда
с целью повышения эффективности ее функционирования, в частности: переориентацию
структуры расходов на реализацию активных мер государственной политики на рынке труда;
обеспечение государственной поддержки создания национальных и международных ассоциа-
ций организаций-посредников по трудоустройству и налаживания взаимосвязей между разли-
чными инфраструктурными звеньями.
Ключевые слова: инфраструктура рынка труда, государственное регулирование, госу-

дарственная служба занятости, агентства по трудоустройству, треннинговые компании, актив-
ные меры государственной политики.

Strіlko J. The Public Administration of Development to Infrastructure of Labour-Market
The article identified the limitations of existing functioning of the labor market infrastructure in

Ukraine through the analysis of the State Employment Service of Ukraine and private mediators in
the labor market.

Is determined that number of registered unemployed and their level of employment in 2014 to
equalize with 2013 decreased; the State Employment Service activity is most effective employment
applicants with low and medium levels of qualification; applicants coverage of professional
orientation services is increasing; to promote the employment of citizens, for whom there are no
vacancies the labor market in the Employment Service established a system providing information
and advisory services towards entrepreneurship; indicators of provided services vocational training
in 2014 as compared with the previous year also suffered reduction, while the person who
previously held jobs and has the highest level of employment covered by the training programs
more than those with lower chances to be employed.

The sources of data on the number of employment agencies or mediators who provide services
at work, now is a specialized online directories

The specialized online directories are the sources of the number of employment agencies which
provide services to citizens as for their employment. There are 792 registered agencies at online
Recruiting. net. ua as of 09.13.2015. Services for mediation of employment in Ukraine
233 business entities provided in 2014 (in 2013 – 320 business entities). Number of people who in
2014 were employed mediators in Ukraine has increased in comparison with 2013 year by
5.3 thousand people and amounted to 14.9 thousand people. There are about 200 companies
working in the market of consulting services, recruitment and training declared the providing
training services in Ukraine. Before the adoption of the new Law of Ukraine “On Employment”, in
Ukraine there was a lack of cooperation the State Employment Service with the private sector.

To increase the efficiency of the ILM proposed the following measures of state regulation: the
reorientation of the cost structure to increase the share of costs of the active policy measures on
the labor market; implementing state regulation of the labor market infrastructure support for the
establishment of national and international organizations, associations, self-employment
intermediaries; establishing linkages between ILM links.

Key words: the infrastructure of the labor market, government regulation, the State
Employment Service, employment agencies, training companies, active policy measures.
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ БОДЕЛАНА ВОЛОДИМИРА РУСЛАНОВИЧА
“ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНИМ ПАРТНЕРСТВОМ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ”

Монографія, подана на рецензування,
присвячена актуальній проблемі – побудові
відносин держави й суспільства, органів
державної влади з громадськими об’єднан-
нями та громадськими організаціями. Автор
монографії демонструє нестандартний під-
хід до цієї проблематики. На підставі аналі-
зу наукової літератури та низки досліджень
робить висновок, що в державному управ-
лінні категорія “громадсько-державне пар-
тнерство” має бути наповнена змістом, від-
мінним від її розуміння в інших галузях на-
ук. Тлумачення громадсько-державного
партнерства з позицій соціального бізнесу
й соціального підприємництва є досить не-
сподіваним і нестандартним підходом, за-
пропонованим уперше в науці державного
управління.•

Привертає увагу позиція, згідно з якою
партнерські відносини держави та громад-
ських організацій ґрунтуються на взаємовід-
повідальності. Автор виокремлює обов’язки
держави і обов’язки громадських об’єднань,
які стосуєтюся не процесів спілкування при
прийнятті рішень, обговорень тощо, а кон-
кретної виробничої діяльності громадських
об’єднань. У монографії наведено статисти-
чну інформацію щодо внеску в ВВП від та-
кої діяльності. У науковій роботі наголоше-
но на тому, що у світі такі підприємства
створюють: до 9% у ВВП держав; більше
ніж 25 млн робочих місць (найбільша транс-
національна компанія створює 3,5 млн ро-
бочих місць); а також економлять 30–35%
вартості соціальних послуг. Завдяки таким
підприємствам до 2020 р. Євросоюз планує
створити 10 млн робочих місць. Рекоменда-
ціями Європейської комісії від 16 жовтня
2014 р. визначено спрямованість Євросою-
зу на розвиток соціального підприємницт-
ва, громадського господарства та соціаль-
ного капіталу через підприємства, створені
громадськими об’єднаннями, і вирішення
ними загальнодержавних проблем без дер-
жавних коштів, що є основою нового виду
партнерства між громадськими об’єднання-
ми та державами. Усі ці цифри є офіційними
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й опрелюднені в статистичних і аналітичних
збірниках, а також у документах ЄС і на
сайтах фінансових структур, які є соціаль-
ним бізнесом у зарубіжних державах. На це
є коректні посилання у списку літератури
монографії.
Проте, важливим є не тільки те, що є

посилання на такі цифри й такі підходи
урядів держав світу до розвитку громадян-
ського суспільства на новому рівні, а те, що
в нашій державі про ці можливості навіть
не йдеться. Саме в цьому полягає корис-
ність монографії, поданої на рецензування.
У монографії висвітлено результати до-

сліджень зарубіжного досвіду побудови со-
ціального бізнесу й соціального підприєм-
ництва, державного управління ними на
основі побудови партнерських відносин, які
мають назву “нове партнерство”. Автор на-
укової праці намагається таке “нове парт-
нерство” конкретизувати та співвіднести з
можливостями громадських організацій, які
стають повноправними учасниками ринку, і
при цьому не отримують ніякого зиску. Дій-
сно цікаво, що у всьому світі такий вид біз-
несу ґрунтується на філантропії. У моно-
графії наголошено, що головне завдання
соціальних бізнесу та підприємництва за
кордоном – це пряме призначення інвести-
цій впливу держави на суспільство через
некомерційні організації й підприємства, які
працюють за схемою “прибуток плюс ко-
ристь”. І це дійсно цікавий підхід, оскільки,
як зазначає автор, це дає змогу вирішити
значну кількість загальнодержавних про-
блем, таких як: зайнятості, працевлашту-
вання молоді, соціалізація різних прошарків
населення, підтримка пенсіонерів тощо;
постійне фінансування нужденних, хворих,
малозабезпечених, соціально вразливих
груп населення; будівництво соціального
житла; створення безоплатних альтернати-
вних медичних центрів з високим рівнем
обслуговування; створення спеціальних
навчальних закладів тощо.
Цікавою є думка автора, що попри роз-

біжності в розумінні категорій та практики
державного управління партнерством з
громадськими об’єднаннями, які створили
підприємства, виокремлюється загальна
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позиція багатьох держав – надати можли-
вість громадянам реалізувати свою грома-
дянську відповідальність і активність через
створення умов для соціальних бізнесу та
підприємництва. Для останніх держава роз-
робляє й запроваджує спеціальні податкові
та інвестиційні режими. Останнє, на наш
погляд, є одним з ключових моментів мож-
ливості існування громадсько-державного
партнерства як такого.
Наскрізна ідея монографії в тому, що

для існування громадсько-державного пар-
тнерства мають бути розроблені та запро-
ваджені нормативно-правові акти. Автор
наводить цікаві результати власних дослі-
джень, які узагальнено подає у висновках,
зокрема це стосується врахування такого
показника, як соціальна користь (Велико-
британія); введення “соціальних консуль-
тантів”, експертів (Великобританія, Кана-
да); юридичних зобов’язань уряду будува-
ти партнерські відносини з некомерційним
сектором (Австрія, Бельгія, Великобританія,
Іспанія); створення рад соціальних підпри-
ємств (Канада); делегування повноважень
державного управління (Ірландія); встано-
влення процедур щодо здійснення певних
проектів і відповідальності за корупційні дії
(США, Словенія); офіційно прийнятих Прин-
ципів партнерства неурядових організацій
(Гамбія); децентралізації системи соціально-
го забезпечення (Італія); створення системи
соціальної солідарності (Португалія); еконо-
мічної активності громадських об’єднань
(Данія, Нідерланди, Франція, Швеція); дру-
горядної ролі щодо основної некомерційної
діяльності (Греція, Люксембург, Німеччина,
Фінляндія) тощо.
У тексті монографії автор детально й ре-

тельно аналізує та демонструє особливості
законодавчих актів, які регулюють соціаль-
ний бізнес і соціальне підприємництво. Чіт-
ко продемонстрована конкретність законо-
давчих актів багатьох держав, у яких про-
писано всі види відповідальності громадсь-
кої організації та її підприємств перед дер-
жавою. Виокремлено навіть кримінальну
відповідальність ради директорів і держав-
них службовців, які відповідають за цей
вид діяльності. Аналіз вітчизняних законо-
давчих актів, поданий автором монографії,
у розділах 2–3 демонструє непослідовність,
суперечливість та несистемність вітчизня-
ного законодавства, домінування в ньому
констатувальних частин, які мало що дають
для практики запровадження соціальних
бізнесу та підприємництва, відповідно й
для існування громадсько-державного пар-
тнерства.
Ще більше відставання нашої держави в

цьому напрямі відчувається, коли знайо-
мишся з результатами дослідження автора
щодо світового досвіду державного управ-
ління громадсько-державним партнерством.
Автор виокремлює різні його моделі, засно-
вані на становленні й розвитку соціальних

бізнесу та підприємництва: Всесвітній банк
+ громадські організації + Уряд, якому спи-
сувались борги при створенні громадсько-
державного партнерства (1990 р.); націо-
нальна служба консультування щодо реалі-
зації проекту з фахівцями з Всесвітнього
банку + консультанти з Всесвітнього банку
у галузевих міністерствах, які розробляли і
запроваджували політику реалізації проек-
ту нового партнерства + суб’єкти держав-
ного управління + громадські організації
(2000 р.); Національна цільова група: гро-
мадські організації + представники ключо-
вих державних секторів + донори + прива-
тний сектор (2000-2002 р.) (Гватемала,
Еквадор, Гамбія); громадські об’єднання +
фінансові інститути (Бельгія); держава +
громадські організації (Танзанія); Керівний
комітет у складі якого представники бан-
ківський структур, приватного сектора, на-
уково-дослідних і академічних кіл, агробіз-
неса та сектора соціального підприємницт-
ва (Уганда); міжнародні донори + держава
+ неурядові організації (Бангладеш); між-
народні фонди + громадські об’єднання +
бізнес-структури (Угорщина); місцеве са-
моврядування, як ініціатор (Гаїті); спеціа-
льний департамент + фонд соціальних іні-
ціатив при Білому домі (США); Уряд як ке-
рівний орган (Індія, Албанія); Уряд + гро-
мадські об’єднання (Болгарія); Уряд + міс-
цеве самоврядування (Бразилія, Колумбія);
Уряд + університети + Керівний комітет з
розвитку, який складається з лідерів суспіль-
ної думки, експертів, бізнесу і громадянсько-
го суспільства (Туніс); Уряду + Цільова гру-
па, створена за ініціативою Міністерства фі-
нансів, + Корпорації = користь для влади
(Великобританія); фінансові інститути + біз-
нес-структури (Португалія); фінансові інсти-
тути + громадські організації; громадські
об’єднання + громадські об’єднання (Німеч-
чина, Китай, Румунія, Росія, Іспанія, Швеція).
У науці державного управління такі уза-

гальнення й дослідження проводяться впе-
рше, що підтверджує наукову та практичну
новизну цієї роботи.
У монографії є моделі державного

управління громадсько-державним парт-
нерством, яке відбувається через низку
виконавчих органів влади в інших держа-
вах, зокрема йдеться про департаменти при
урядах, міністерствах та окремих юридич-
них особах для управління соціальним біз-
несом і соціальним підприємництвом. Втім,
у назві цих підрозділів ідеться не про біз-
нес, а про взаємодію з громадськістю.
Особливої уваги заслуговують висновки

автора, що у світі не існує уніфікованої мо-
делі державного управління громадсько-
державним партнерством. Відповідно до
концептуальних підходів до нього кожна
держава будує свою власну модель. Спіль-
ним є те, що соціальні бізнес та підприєм-
ництво є прерогативою громадських
об’єднань, які формують громадське госпо-
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дарство й соціальний каптал, та є основою
соціальної економіки. Це свідчить про те,
що в України дійсно є унікальна можливість
використати 55-річний світовий досвід
крізь призму помилок і побудувати власну
модель громадсько-державного партнерст-
ва, яка дасть змогу вирішити значну низку
загальнодержавних проблем. У цьому сенсі
цікавою є інформація, викладена в моно-
графії, щодо визнання соціальних бізнесу
та підприємництва як найбільш стійких ви-
дів бізнесу, на які не впливають кризи та
зміни навіть політичного ладу держави.
Пропозиції автора щодо створення спе-

ціальної структури, що буде виконувати
функції координатора формування та роз-
витку громадсько-державного партнерства,
демонструють глибину проведеної наукової
роботи. Висновки щодо відокремленості
громадського господарства від держави та
бізнесу можуть сприяти створенню соціаль-
ного капіталу держави не в сенсі її людсь-
кого потенціалу, як це прийнято у науці на

теперішній час, а у її фінансовому вимірі –
створенні капіталу.
Доцільно зазначити, що автор монографії

демонструє свіжий погляд на сталі концепту-
альні засади щодо громадського господарст-
ва, створення нової сфери економіки, управ-
ління нею та розвитку системи соціальних
інвесторів. Це свідчить про науковість робо-
ти, її інноваційність, нестандартність.
Отже, монографія відповідає спеціально-

сті галузі науки “Державне управління”, а
також вимогам щодо цього виду видання. У
роботі простежується авторська позиція, яка
ґрунтується на використанні значної кілько-
сті методів дослідження. Основою моногра-
фії є наукові публікації автора (статті, тези
тощо). Матеріал, викладений у науковій ро-
боті, може бути використаний як у науковій,
так і у викладацькій діяльності, і зацікавить
широке коло фахівців. Монографія може
бути рекомендована до друку.

Стаття надійшла до редакції 13.03.2015.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ

Вимоги до авторських оригіналів статей,
поданих до збірника наукових праць

“Право та державне управління”
(фахове видання з юридичних наук та державного управління,
Постанова Президії ВАК України від 23.02.2011 р. № 1-05/2)

1. До друку приймаються непубліковані раніше роботи, написані українською мовою,
обсяг – 0,5–1 авт. арк.

2. Рукопис статті має містити такі необхідні елементи (бажано виділені напівжирним
шрифтом):
Тематична рубрика.
УДК.
Назва статті українською, російською та англійською мовами.
Прізвище та ініціали автора (авторів) українською, російською та англійською мовами.
Анотація українською (500 символів), російською (500 символів) та англійською

(2000 символів) мовами.
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів).
І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими

чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті).
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри-

маних наукових результатів).
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому на-

прямі.
Список використаної літератури за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами стан-

дарту з бібліографічного опису).
Підпис автора і дата.
3. Технічні вимоги до оформлення статей
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм.

Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має
бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порів-
няно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті
у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до спис-
ку літератури, та через кому конкретну сторінку.

4. Якщо рукопис статті підготовлено у співавторстві, то на окремому аркуші слід чітко ви-
значити особистий внесок кожного автора у створення рукопису та посвідчити це своїми під-
писами.

5. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті,
завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має нау-
ковий ступінь доктора наук), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по бать-
кові повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, e-mail, науко-
вий ступінь, вчене звання, посада, установа), копія документа про сплату (25 гривень за сто-
рінку) передаються відповідальному редакторові або надсилаються за адресою: 69002,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б, КПУ, редакція журналу “Держава та регіони”.

6. Гроші треба перераховувати за реквізитами:
КПУ / АТ “УкрСиббанк”
р/р 26001504757200 / ОКПО 19278502 / МФО 351005
За друк статті у збірнику наукових праць “Право та державне управління”.


