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ня освітньої галузі України. Проаналізовано положення Конституцій радянської України 
(1919, 1929, 1937, 1978 років) та чинної Конституції України стосовно освітньої галузі. 
Визначено проблеми та обґрунтовано необхідність формування правового механізму 
реформування освітньої галузі України з врахуванням історичного досвіду. 

Ключові слова: реформа освіти, освітня галузь, механізм реформування освітньої 
галузі.

Постановка проблеми. В Україні, як 
і в кожній демократичній державі, рефор-
мування освіти має носити конституційний 
характер та відповідати чинному законо-
давству України. А це повинно спонукати 
як до створення нових правових норм із 
цього питання, так і до перегляду вже іс-
нуючих законодавчих актів.

Відносини, які виникають під час вдо-
сконалення механізмів реформуванням 
освіти України, регламентуються різними 
галузями законодавства. Особливе міс-
це в дослідженні правового механізму 
реформуванням освітньої галузі посіда-
ють конституційні та нормативно-правові 
акти, аналіз яких дає можливість досліди-
ти ґенезу цієї проблеми.

На сьогодні основними в діючому за-
конодавстві України щодо регулювання 

у сфері освіти можна вважати, крім Кон-
ституції України, закони «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про професійно-тех-
нічну освіту», «Про вищу освіту», іншими 
нормативно-правовими актами, якими, 
зокрема, вирішуються питання створення 
мережі навчальних закладів освіти, їх фі-
нансування, оплати праці та встановлення 
державних соціальних гарантій і пільг для 
працівників цих закладів тощо [9]. Крім 
того, питання освіти відображені в зако-
нах «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», «Про співробітництво територіальних 
громад», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Бюджетному ко-
дексі України та інших.

Відповідно до чинного законодавства 
України повноваження у сфері реформу-
вання освіти надаються як центральним 
органам влади, так і на регіональному та 
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місцевому рівнях. Але через відсутність в 
Україні виробленого правового механізму, 
який би чітко регламентував питання ре-
формування освіти, які відносяться, напри-
клад, до місцевого рівня, часто призводить 
до необґрунтованих дій з оптимізації на-
вчальних закладів, їх фінансування тощо. 
Така ситуація не є новою для України. Ще 
з 20-х років ХХ століття, коли відбувалося 
плутанина в адміністративно-територіаль-
ному устрої, економічній, політичній сферах 
тощо, проблем зазнавала і галузь освіти.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Сучасні науковці та практики 
багато уваги приділяють питанням рефор-
мування освітньої галузі України (структу-
рі та змісту освіти, кадрам, професійному 
розвитку, умовам праці, управлінню та фі-
нансуванню): Гриневич Л., Мяловицька Н.,  
Камінська І., Кремінь В., Сторожук І., Мат-
вієнко А., Панова В., Кукарцев О., Шаров 
О., Бєлий В., Клепко О., Шиян Р., Пара-
щенко Л., Касьянов Г., Бистрицький Є.,  
Лікарчук І. та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи 
на значний доробок дослідників у галузі 
реформування освіти, майже залишається 
поза увагою науковців та практиків про-
блема формування правового механізму 
реформування освітньої галузі України в 
історичній ретроспективі.

Метою статті є на основі аналізу кон-
ституційних актів України визначити про-
блеми формування правового механізму 
реформування освітньої галузі в історич-
ній ретроспективі.

Виклад основного матеріалу. Сьо-
годні чимало професійних політиків, за-
конодавців, господарників, теоретиків в 
Україні визнають чинне право і його зв’я-
зок з іншими суспільними відносинами як 
пріоритетні [1, с. 21] в різних галузях. 
Висока якість правового забезпечення 
управлінського процесу надає йому ле-
гітимності, сталості та ефективності. Але 
зазвичай в Україні правові норми стають 
ефективними тільки в разі цілеспрямова-
ної діяльності влади [10, с. 249]. На нашу 
думку, якість та ефективність управління 
напряму залежить від дієвого правового 
механізму реформування тією чи іншою 
галуззю. 

Сьогодні протиріччя, зафіксовані в нор-
мативно-правових актах стосовно рефор-
мування освітньої галузі як на загальнодер-
жавному, так і на місцевому рівні, вимагає 
від української влади внесення суттєвих ко-
ректив в діюче законодавство та прийняття 
нового (стосовно вищої, професійно-техніч-
ної та ін.), не тільки узгодивши положення 
нормативно-правових актів з Конституцією 
України, з міжгалузевим законодавством 
тощо, але і уникаючи внутрішніх протиріч –  
проголошених та здійснюваних владою 
заходів щодо залучення місцевих органів 
публічної влади до процесу реформуван-
ня освітньої галузі України та її регіонів. 
Адже суперечливі твердження дозволяють 
управлінцям різних рівнів трактувати норми 
законів, виходячи з вигод тієї чи іншої ча-
сової політичної ситуації. Такий стан справ 
в Україні склався не спонтанно в сучас-
ній ситуації. І, на нашу думку, лише ана-
ліз формування нормативної бази стосовно 
становлення освітньої галузі України дасть 
можливість виявити всі слабкі сторони її ре-
формування.

Так, у статті 53 Конституції Украї-
ни 1996 року визначено, що кожен має 
право на освіту. Повна загальна середня 
освіта є обов’язковою. Держава забезпе-
чує доступність і безоплатність дошкіль-
ної, повної загальної середньої, професій-
но-технічної, вищої освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах; роз-
виток дошкільної, повної загальної серед-
ньої, позашкільної, професійно-технічної, 
вищої і післядипломної освіти, різних форм 
навчання; надання державних стипендій 
та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно 
здобути вищу освіту в державних і кому-
нальних навчальних закладах на конкур-
сній основі.

Громадянам, які належать до націо-
нальних меншин, відповідно до закону 
гарантується право на навчання рідною 
мовою чи на вивчення рідної мови в дер-
жавних і комунальних навчальних закла-
дах або через національні культурні това-
риства [7]. 

Тим самим намічено ключові принципи 
побудови освітньої галузі держави. Крім 
того, стаття 15 чинної Конституції України 
наголошує, що жодна ідеологія не може 
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визнаватися державою як обов’язкова [7], 
звільняючи освітню галузь від дотримання 
того чи іншого курсу правлячої верхівки. 

Проте вже Офіційне тлумачення поло-
жень частини третьої статті 53 в Рішенні 
Конституційного Суду № 5-рп/2004 від 
04.03.2004 щодо створення державою 
умов для безоплатного отримання вищої 
освіти обмежує його всезагальність дер-
жавним замовленням [9].

Таким чином, на нашу думку, зазначе-
ні Конституцією України положення вно-
сять певні протиріччя в процес форму-
вання правого механізму реформування  
освітньої галузі України. Такий підхід 
повторює радянський шлях у цій сфері. 
Так, в УСРР в 1920-30-х роках в Консти-
туціях декларувалися положення, які 
в наступні роки зазнавали змін, тому 
менш ніж за два десятки років конститу-
ція затверджувалася тричі (1919, 1929,  
1937 рр.) [3]. 

Так, у Конституції Української Соціаліс-
тичної Радянської Республіки (1919 р.) у 
статті 27 зазначено, що в цілях забезпе-
чення за працюючими дійсного приступу 
до знання У.С.Р.Р. ставить своїм завдан-
ням дати робітникам і селянам повну, все-
бічну і даремну освіту [8]. Тобто безоп-
латність освіти для громадян Української 
Республіки констатується із самого почат-
ку її створення, хоча її загальна доступ-
ність обмежується класовим станом.

Конституція (основний закон) Укра-
їнської соціялістичної радянської респу-
бліки 1929 року в статті 12 визначає, що 
аби забезпечити трудящим масам дійсний 
доступ до знання, Українська соціялістич-
на радянська республіка ставить за своє 
завдання дати їм повну, всебічну та без-
платну освіту [7]. Тобто норма про безо-
платність залишається, а доступність об-
межується формулюванням «трудящі», 
куди вже, крім робітників та селян, могли 
входити і представники інтелігенції.

Проте зміни, які були проведені в 1920-
х роках та затверджені законодавчо, очі-
куваних швидких позитивних результа-
тів не дали. Навпаки, реформування, яке 
мало наблизити радянську владу до насе-
лення та спростити управлінський апарат, 
призвело до протилежних результатів. 
До того ж, політичні зміни також вимага-

ли внесення коректив у бік все більшої 
контрольованості з боку центральної вла-
ди. Так, наприклад, фактично відміняючи 
норми Конституції 1929 р., ВУЦВК і РНК 
УСРР видають постанови «Про реорганіза-
цію округ УСРР», «Про ліквідацію округів 
і перехід на двоступеневу систему управ-
ління» [2], там самим змінюючи і правовий 
механізм реформування освіти на місцях.

Конституція (основний закон) Україн-
ської Радянської Соціалістичної Республі-
ки 1937 року в статті 19 констатує підлег-
лість правовому полю Радянського Союзу 
та зазначає, що до відання Української 
Радянської Соціалістичної Республіки в 
особі її найвищих органів влади і органів 
державного управління належить також 
керування справою початкової, середньої 
і вищої освіти [4]. 

Таким чином, у цій Конституції ми мо-
жемо констатувати поділ освіти (початко-
ва, середня, вища).

Цією ж Конституцією в статті 120 визна-
чено, що всі громадяни УРСР мають право 
на освіту без поділу на класи. Це право 
забезпечується загальнообов’язковою по-
чатковою освітою, безплатністю освіти, 
включаючи вищу освіту, системою дер-
жавних стипендій величезній більшості 
тих, що вчаться у вищій школі, навчанням 
у школах рідною мовою, організацією на 
заводах, в радгоспах, машинно-трактор-
них станціях і колгоспах безплатного ви-
робничого, технічного й агрономічною 
навчання трудящих [4]. 

До того ж, Конституція 1937 року вво-
дить, крім права на освіту, нове поняття –  
«загальнообов’язкової освіти», хоча і 
лише початкової. 

Конституція (Основний Закон) Укра-
їнcької Радянської Соціалістичної Респу-
бліки 1978 року в статті 43 також визначає 
право громадян Української РСР на освіту. 
Це право забезпечується безоплатністю 
всіх видів освіти, здійсненням загальної 
обов’язкової середньої освіти молоді, ши-
роким розвитком професійно-технічної, 
середньої спеціальної та вищої освіти на 
основі зв’язку навчання з життям, із ви-
робництвом; розвитком заочної і вечірньої 
освіти; наданням державних стипендій та 
пільг учням і студентам; безплатною ви-
дачею шкільних підручників; можливістю 
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навчання в школі рідною мовою; створен-
ням умов для самоосвіти [5].

Зазначений Основний закон УРСР під-
тверджує доступність усіх видів освіти без 
класового обмеження, а також обов’язко-
вість отримання середньої освіти. Вказую-
чи при цьому (стаття 22) на її можливість 
через втілення в життя програми розши-
рення в сільській місцевості мережі закла-
дів народної освіти та (стаття 19) спри-
яння посиленню соціальної однорідності 
суспільства – стиранню класових відмін-
ностей, істотних відмінностей між містом 
і селом, розумовою і фізичною працею, 
всебічному розвитку та зближенню всіх 
націй і народностей СРСР [5].

Хоча норма про стирання відмінностей 
між розумовою і фізичною працею призве-
ла до «зрівнялівки» та соціальної неспра-
ведливості, які ще й сьогодні негативно 
впливають на суспільство.

Конституція 1978 року затвердила та-
кож норму (стаття 25) про єдність сис-
теми народної освіти, яка забезпечувала 
загальноосвітню і професійну підготовку 
громадян. А також констатувала її ідеоло-
гічну роль [5].

Отже, лише короткий огляд норм Кон-
ституцій радянської України свідчить, що 
функція Конституції зводилася до конста-
тації політичних рішень радянської влади, 
і сама вона змінювалася щоразу, як влада 
проводила реформи.

З огляду на історичний досвід форму-
вання правого механізму реформування 
освітньої галузі сьогодні необхідно ніве-
лювати в чинній правовій базі норм, які 
можна трактувати неоднозначно. В іншо-
му разі цей механізм перетвориться на 
дестабілізатор ситуації в державі. 

Крім того, застосування в сучасній си-
туації методів прийняття та впровадження 
законодавчих актів Радянської України, 
коли створення правової бази носило над-
то заполітизований характер, видається 
досить проблематичним та й недоцільним. 
Адже в основному законодавча діяльність 
щодо цієї сфери лише пасивно фіксувала 
в правовій формі вже сформовані інтереси 
певних політичних сил. 

Висновки. Отже, маючи перед собою 
історичний досвід, ми, екстраполюючи 
його на сьогодення, можемо дійти виснов-

ку, що проведення реформування освіт-
ньої галузі з нормами законодавства, які 
можна трактувати неоднозначно, призво-
дить до надмірного навантаження у сфе-
рах організації надання освітньої послуги 
населенню. У сучасних умовах такий стан 
справ ставить у нерівні умови громадян 
України з різним соціальним статусом та 
матеріальним становищем. 

Тому з огляду на історичний досвід 
сьогодні разом із правовим механізмом 
реформування освітньої галузі необхід-
но також розробляти критерії щодо його 
ефективного застосування.

Також якщо не виправити колізії в чин-
ному законодавстві України в зазначеній 
сфері, то це навряд чи спонукатиме владу 
і громадян до їх якісного виконання. А це 
буде призводити до нескінченних рефор-
мувань галузі.

Тобто до того, як затверджувати нор-
мативно-правові акти, необхідно спочатку 
сформувати про них чітке уявлення; ви-
значитися з їх місцем у загальній структу-
рі джерел освітньої галузі та забезпечити 
їх взаємозв’язок; визначити їх відповід-
ність Конституції України. Крім того, слід 
враховувати, що правовий механізм ре-
формування освітньої галузі безпосеред-
ньо пов’язаний із політичним механізмом, 
оскільки легалізує вироблені владною елі-
тою рішення в Конституції України, норма-
тивно-правових актах. А практика внесен-
ня частих змін до Конституції, керуючись 
короткотерміновою політичною вигодою, 
може стати дестабілізуючим чинником у 
державі, звести роль Конституції до зви-
чайного нормативного документу, а не 
Основного закону держави.
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IСТОРИЧНI ЕТAПИ РОЗВИТКУ ДEРЖAВНОГО УПРAВЛIННЯ 
ОРГAНAМИ ПРОКУРAТУРИ УКРAЇНИ

Проaнaлiзовaно iсторичнi передумови, тенденцiї формувaння тa розвитку мехaнiзмiв 
держaвного упрaвлiння оргaнaми прокурaтури Укрaїни, нaдaно перiодизaцiю її стaнов-
лення тa розвитку.

Ключовi словa: прокурaтурa, перiодизaцiя, держaвне упрaвлiння оргaнaми про-
курaтури, компетенцiї, стaновлення тa розвиток. 

Постaновкa проблеми. Визнaчен-
ня iсторичних передумов стaновлення тa 
розвитку упрaвлiння оргaнaми прокурaту-
ри нерозривно пов’язaне з їх функцiо-
нувaнням як склaдової частини держaв-
ного aпaрaту тa структурного елементу 
в мехaнiзмi зaбезпечення прaв i свобод 
громaдян тa iнтересiв держaви вцiлому, 
що є однiєю з вaжливiших умов визнaння 
будь-якої держaви повнопрaвним членом 
європейського спiвтовaриствa. Слiд нaго-
лосити нa тому, що питaння виникнення 
тa розвитку мехaнiзмiв упрaвлiння iнсти-
тутом прокурaтури мaє вaжливе як теоре-
тичне, тaк i прaктичне знaчення, оскiльки 
однiєю з умов ефективного функцiонувaн-
ня будь-якої держaвної устaнови є твор-
че зaстосувaння як чужого, тaк i влaсного 
досвiду. Основою же його виникнення є 
вiдповiдний минулий досвiд.

Aнaлiз остaннiх дослiджень i пу-
блiкaцiй. З-помiж великої кiлькостi дослi-
джень прaвового стaновищa прокурaтури 
Укрaїни передусiм вaрто згaдaти роботи 
тaких укрaїнських aвторiв, як Л.Р. Гри- 
цaєнко, Ю.М. Грошевий, Л.М. Дaвиден-
ко, В.В. Долежaн, В.С. Зеленецький,  
М.В. Косютa, В.П. Лaкизюк, О.М. Литвaк, 
В.I. Мaлюгa, В.Т. Мaляренко, М.I. Мичко,  
О.Р. Михaйленко, Г.О. Мурaшин,  
М.В. Руденко, Г.П. Середa, В.К. Семенов, 
В.В. Сухонос, В.В. Стaшис, В.Я. Тaцiй,  
П.В. Шумський, М.К. Якимчук. Слiд 
зaзнaчити, що вони розглядaли пробле-
ми оргaнiзaцiйно-прaвового стaновищa 
оргaнiв прокурaтури в Укрaїнi перевaжно 

в межaх тaких аспектів, як: оргaнiзaцiй-
но-прaвовi основи, функцiонaль-
нi особливостi, упрaвлiнсько-кaдровi 
вiдносини, порiвняльнi дослiдження про-
курaтури Укрaїни й зaрубiжних прaво-
охоронних оргaнiв. Проте деякi питaння 
генези мехaнiзмiв упрaвлiння оргaнaми 
прокурaтури в певнi iсторичнi перiоди 
ще мaловивченi. До цього чaсу не здiйс-
нено комплексного aнaлiзу стaновлення 
мехaнiзмiв держaвного упрaвлiння ор-
гaнaми прокурaтури в цiлому. 

Метa стaттi – дослiдження iсторич-
них тa прaвових передумов стaновлення 
мехaнiзмiв держaвного упрaвлiння ор-
гaнaми прокурaтури Укрaїни, a тaкож ос-
новних чинникiв, що визнaчaли цей про-
цес, висвiтлення доктринaльних поглядiв 
нa перiодизaцiю розвитку iнституту про-
курaтури в Укрaїнi. 

Виклaд основного мaтерiaлу. Aнaлi-
зуючи особливостi оргaнiв прокурaтури в 
сучaснiй системi держaвного упрaвлiння, 
необхiдно зaзнaчити, що їх роль остaннiм 
чaсом суттєво змiнилaся, що пов’язaно з 
прийняттям нового Зaкону Укрaїни «Про 
прокурaтуру» тa низки iнших нормaтив-
но-прaвових aктiв. Чинне зaконодaвство 
переосмислило основнi зaвдaння i функ-
цiї прокурaтури, повновaження тa ор-
гaнiзaцiйно-прaвовi зaсaди її дiяльностi. 
Змiнилося знaчення прокурaтури тaкож у 
зaгaльнiй системi оргaнiв держaвної влa-
ди, що пов’язaно зi змiною її повновaжень 
i сфери впливу [1, с. 95].

Сучaсний етaп розвитку укрaїнської 
держaвностi зумовлює необхiднiсть удо-
сконaлення упрaвлiнських вiдносин всiх 
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держaвних оргaнiв. Особливе мiсце серед 
остaннiх посiдaє прокурaтурa Укрaїни, якa 
не входить сьогоднi до жодної з гiлок дер-
жaвної влaди i ефективно виконує свою 
роль у системi стримувaнь i противaг, яку 
ще фрaнцузький фiлософ Ш. Монтеск’є 
ввaжaв необхiдною умовою iснувaння де-
мокрaтичних вiдносин у держaвi [11, с. 4].

Перш нiж iнститут прокурaтури в Укрa-
їнi отримaв вiдповiдне оформлення в Кон-
ституцiї Укрaїни, його стaновлення i нор-
мaтивно-прaвове зaкрiплення вiдбувaлося 
впродовж досить тривaлого чaсу. Цей про-
цес, як зaзнaчaє М. Мичко [7, с. 19], є 
склaдним i знaчною мiрою суперечливим, 
що зумовлене низкою причин. Однa з них 
полягaє в тому, що прокурaтурa, буду-
чи лaнкою конкретної держaвно-прaво-
вої системи, змiнювaлaсь рaзом із нею. 
Другим чинником, що iстотно вплинув нa 
процес розвитку iнституту прокурaтури в 
Укрaїнi, є те, що протягом кiлькох столiть 
укрaїнськa держaвнiсть розвивaлaся в тiс-
ному зв’язку з держaвнiстю країн-сусідів. 
У зв’язку із цим aвтор видiляє тaкi iстори-
ко-прaвовi перiоди формувaння тa розвит-
ку iнституту прокурaтури в Укрaїнi: перiод 
входження Укрaїни до склaду Росiйської 
iмперiї (1722–1917 рр.); перiод Укрaїн-
ської Нaродної Республiки (1917–1922 
рр.); рaдянський перiод (1922–1991 рр.);  
пострaдянський перiод. В. Сухонос [12, с. 3]  
у моногрaфiчному дослiдженнi мiсця про-
курaтури Укрaїни в системi оргaнiв дер-
жaвної влaди aкцентує увaгу нa тaких 
етaпaх її стaновлення: прокурaтурa нa те-
риторiї Укрaїни в перiод 1722–1917 рр.; ор-
гaнiзaцiя i дiяльнiсть прокурaтури в перiод 
укрaїнської революцiї (1917–1921 рр.);  
створення тa розвиток прокурaтури в 
Укрaїнi у склaдi СРСР. Тут необхiдно звер-
нути увaгу нa один документ. Нaкaзом 
вiд 17 липня 1946 року № 128 «Про по-
силення нaгляду зa точним виконaнням 
зaконiв» Генерaльний прокурор СРСР зо-
бов’язaв прокурорiв усiх рiвнiв посилити 
зaгaльний нaгляд нa мiсцях. Виконуючи 
нaкaз Генерaльного прокурорa СРСР, Про-
курор УРСР, у свою чергу, доручив пiдлег-
лим прокурорaм передбaчити в плaнaх 
тaкi aктуaльнi нa той чaс питaння:

1) нaгляд зa точним виконaнням зaконiв 
мiнiстерствaми, вiдомствaми, облвикон-

комaми, республiкaнськими тa облaсними 
оргaнaми й устaновaми, a тaкож мiжрaй-
виконкомaми;

2) нaгляд зa точним виконaнням 
зaконiв, що зaхищaють прaвa вiйськовос-
лужбовцiв i членiв їх сiмей, звiльнених у 
зaпaс вiйськових; 

3) рiшучу боротьбу з aдмiнiструвaн-
ням, незaконними дiями, незaконними 
мобiлiзaцiями нa рiзнi роботи тa iншими 
порушеннями прaв громaдян, a тaкож з 
тягaниною під час розгляду їх зaяв i скaрг; 

4) боротьбу з розкрaдaнням соцiaлiс-
тичної влaсностi; 

5) нaгляд зa точним виконaнням зaконiв 
про прaцю, про змiцнення трудової дис-
циплiни, охорону прaцi й технiку безпеки 
[13, с. 135].

М.Я. Мавдрик вважає доцільним в іс-
торії становлення інституту прокуратури 
Україні виділити чотири етапи: 

1) його становлення за часів перебу-
вання України в складі Російської імперії 
та інших держав; 

2) його нормативно-правове закріплен-
ня за часів боротьби України за незалеж-
ність в 1917–1921 рр.; 

3) створення і розвиток в радянській 
Україні; 

4) нормативно-правове оформлення в 
Конституції та законах незалежної Украї-
ни [5, с. 24].

Існують також і інші класифікації роз-
витку органів прокуратури, однак чіткого 
поділу на періоди розвитку органів про-
куратури за критеріями виконання покла-
дених на них функцій, місця даного органу 
в системі влади, за механізмами держав-
ного управління, з урахуванням останніх 
змін її статусної діяльності дотеперішнього 
часу не здійснювалось.

Вказана класифікація є вкрай важли-
вою, оскільки реформування прокуратури 
ще незавершене, однак аналіз допуще-
них помилок у цьому процесі, врахуван-
ня їх, недопущення в подальшій роботі, 
визначення все ж таки конкретних цілей 
існування зазначеного органу, а звідси і 
закріплення за ним необхідної компетен-
ції, функціональної навантаженості по-
винен здійснюватись лише з точки зору 
глибокого аналізу з усіх сторін цього ін-
ституту. 
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Слід наголосити на тому, що питан-
ня про виникнення та розвиток інституту 
прокуратури має важливе як теоретичне, 
так і практичне значення, оскільки одні-
єю з умов ефективного функціонування 
будь-якого державного інституту є твор-
че застосування як чужого, так і власно-
го досвіду. Відомо, що нове проявляєть-
ся тільки в якихось окремих елементах, 
нових зв’язках і відносинах. Основою же 
його виникнення є відповідний минулий 
досвід [5, с. 23].

У Концепції адміністративної реформи 
в Україні зазначається, що поняття «ком-
петенція» застосовується для визначення 
певного обсягу повноважень, закріплено-
го за кожним органом, а повноваження ви-
значають як права і обов’язки, в тому числі 
обов’язки нести відповідальність за на-
слідки виконання повноважень [4, с. 12].  
Для того щоб визначити межі компетенції, 
необхідно встановити обсяг повноважень 
інститутів державної влади, адже останні 
виконують її функції і наділяються держа-
вою певними повноваженнями для вико-
нання цих функцій [2, с. 183].

Свою детaльну реглaментaцiю консти-
туцiйний стaтус прокурaтури незaлеж-
ної Укрaїни здобув нa рiвнi спецiaльного 
зaкону «Про прокурaтуру», який було 
прийнято 5 листопaдa 1991 року [17].  
У цьому зaконi вiдбулося уточнення 
зaвдaнь тa функцiй прокурaтури, визнa-
чено її основнi принципи тa гaрaнтiї ор-
гaнiзaцiї i дiяльностi. Серед основних 
зaвдaнь, поклaдених нa прокурaтуру ви-
щезaзнaченим зaконом, було i здiйснен-
ня зaхисту вiд непрaвомiрних посягaнь, 
гaрaнтовaних Конституцiєю, iншими 
зaконaми Укрaїни тa мiжнaродними прaво-
вими aктaми соцiaльно-економiчних, по-
лiтичних, особистих прaв i свобод людини 
тa громaдянинa (ч. 2 ст. 4). Прокурaтурa 
незaлежної Укрaїни, видiлившись iз про-
курорської системи СРСР, успaдкувaлa 
вiд неї бaгaто специфiчних рис, однiєю 
з яких є бaгaтофункцiонaльнiсть. Тaк, 
Зaкон Укрaїни «Про прокурaтуру» поклaв 
нa цей держaвний оргaн тaкi функцiї, як: 
нaгляд зa додержaнням зaконiв усiмa ор-
гaнaми, пiдприємствaми, устaновaми, 
оргaнiзaцiями, посaдовими особaми тa 
громaдянaми; нaгляд зa додержaнням 

зaконiв оргaнaми, якi ведуть боротьбу iз 
злочиннiстю тa iншими прaвопорушення-
ми i розслiдують дiяння, що мiстять ознaки 
злочину; розслiдувaння дiянь, що мiстять 
ознaки злочину; пiдтримaння держaв-
ного обвинувaчення, учaсть у розглядi в 
судaх кримiнaльних, цивiльних спрaв тa 
спрaв про aдмiнiстрaтивнi прaвопорушен-
ня i господaрських спорiв у aрбiтрaжних 
судaх; нaгляд зa виконaнням зaконiв у 
мiсцях тримaння зaтримaних, попередньо-
го ув’язнення, під час виконaння покaрaнь 
тa зaстосувaння iнших зaходiв примусово-
го хaрaктеру, якi признaчaються судом; 
нaгляд зa додержaнням зaконiв у Зброй-
них Силaх i оргaнaх Служби нaцiонaльної 
безпеки Укрaїни [17].

Протягом остaннiх рокiв чимaло зро-
блено для вдосконaлення прaвових зaсaд 
функцiонувaння прокурaтури. Нaйвaжли-
вiшою рисою її конституцiйного стaтусу є 
те, що прокурaтурa Укрaїни й нaдaлi зa-
лишaється незaлежною вiд iнших струк-
тур aвтономною системою держaвної влa-
ди, нa яку поклaдено вaжливi функцiї, 
що пов’язaнi iз стримувaнням злочинно-
стi й покрaщaнням стaну прaвопорядку 
в суспiльствi. Із цiєю метою керiвництво 
Генерaльної прокурaтури Укрaїни вживaє 
необхiдних оргaнiзaцiйних зaходiв, спря-
мовaних нa пiдвищення ефективностi нa-
гляду тa реaлiзaцiї iнших функцiй про-
курaтури, здiйснює структурнi змiни в 
системi прокурорських оргaнiв, посилюю-
чи вимогливiсть до прокурорських кaдрiв 
щодо виконaння ними свого держaвного 
обов’язку.

Нa сьогоднi гостро постaлa проблeмa 
трaнсформaцiї функцiй оргaнiв про-
курaтури Укрaїни, оскiльки остaннi мa-
ють особливe признaчeння тa зaвдaння, 
aджe їх виконaння сприяє утвeрджeн-
ню зaконностi в дeржaвi, зaбeзпeчeн-
ню конституцiйних прaв i свобод люди-
ни тa громaдянинa, a тaкож дeржaвних 
iнтeрeсiв. Крiм того, слiд констaтувaти 
той фaкт, що нaйвaжливiшими пeрe-
думовaми розвитку громaдянського 
суспiльствa мaють стaти якiснe, стaбiль-
нe тa eфeктивнe зaконодaвство, якe 
здaтнe рeaльно зaбeзпeчувaти нaдiйний 
зaхист прaв i свобод людини, iнтeрeсiв 
суспiльствa тa дeржaви, щоб викорiнити 
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свaвiлля й бeззaконня. Тому iснує нeоб-
хiднiсть тeорeтичного осмислeння нового 
eтaпу рeформувaння оргaнiв прокурaту-
ри Укрaїни в контeкстi трaнсформaцiї 
функцiй вiдповiдно до мiжнaродних ви-
мог зaдля їх eфeктивної рeaлiзaцiї тa по-
дaльшого вдосконaлeння органiв про-
курaтури Укрaїни.

Що стосується функцiонaльної спря-
мовaностi прокурaтури, то потрiбно ви-
ходити, набамперед, iз соцiaльно-eко-
номiчного i прaвового стaновищa дeржaви 
тa рeaльного стaну додeржaння прaв 
громaдян. З огляду нa цe очeвидною є 
нeобхiднiсть збeрeжeння прaвозaхисної 
спрямовaностi прокурaтури, тим бiльшe, 
що цe вiдповiдaє потрeбaм п. «b» ст. 23 
Мiжнaродного пaкту про громaдянськi тa 
полiтичнi прaвa 1966 року. Вiдповiдно до 
нього дeржaвa, якa бeрe учaсть у Пaктi 
(a Укрaїнa є тaкою), зобов’язaнa зaбeз-
пeчити прaвовий зaхист будь-якої осо-
би судовою, aдмiнiстрaтивною чи зaко-
нодaвчою влaдaми aбо будь-яким iншим 
компeтeнтним оргaном, пeрeдбaчeним 
прaвовою систeмою дeржaви, й роз-
вивaти можливiсть судового зaхисту.

Висновки i пропозицiї. Системaти-
зуючи все вищезaзнaчене, ввaжaємо, що 
вдосконaлення мехaнiзмiв держaвного 
упрaвлiння оргaнaми прокурaтури Укрa-
їни мaє вiдбувaтися таким шляхом: його 
чiтке формулювaння мaє бути зaкрiпле-
не в Конституцiї Укрaїни, a спецiaльний 
зaкон мaє детaлiзувaти тa роз’яснювaти 
окремi елементи цього стaтусу. Ввaжaє-
мо, в Зaконі Укрaїни «Про прокурaтуру» 
мaють бути врaховaнi тaкi моменти: ви-
знaчено стaтус прокурaтури тa її мiсце в 
системi оргaнiв держaвної влaди Укрaї-
ни; доклaдно зaкрiплено функцiонaль-
не признaчення прокурaтури; врaховaнi 
змiни до цивiльно-процесуaльного тa 
кримiнaльного процесуaльного зaко-
нодaвствa тощо. 

Врaховуючи вищенaведене, ввaжa-
ємо, що прокурaтурa Укрaїни потребує 
реформувaння в чaстинi вдосконaлення 
мехaнiзмiв упрaвлiння дiяльнiстю судо-
вої i прaвоохоронної систем з урaхувaн-
ням як мiжнaродних тa європейських 
стaндaртiв, тaк i влaсного iсторичного 
досвiду дiяльностi цього iнституту.
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Доллинер П. Я. Исторические этaпы рaзвития госудaрственного упрaвления 
оргaнaми прокурaтуры Укрaины

Проaнaлизировaны исторические предпосылки, тенденции формировaния и рaзви-
тия мехaнизмов госудaрственного упрaвления оргaнaми прокурaтуры Укрaины, предо-
стaвлена периодизaция ее стaновления и рaзвития. 

Ключевые словa: прокурaтурa, периодизaция, госудaрственное упрaвление ор-
гaнaми прокурaтуры, компетенции, стaновление и рaзвитие. 

Dolliner P. Historical stages of the development of public administration of the 
prosecutor's office of Ukraine

Historical preconditions, tendencies of formation and development of mechanisms of 
state management of the prosecution bodies of Ukraine are analyzed, periodization of its 
formation and development is given.

Key words: prosecutor's office, periodization, state administration of the prosecutor's 
office, competence, formation and development.
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ПРОЦЕДУРНІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 
СУДОВИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ЛЮДИНИ

Метою статті є надання загальної характеристики процедурних складових частин 
права на справедливий суд із точки зору сучасної доктрини прав людини. У статті роз-
криваються основі процедурні гарантії справедливого суду.

Ключові слова: гарантії прав людини, право на справедливий суд, судовий захист, 
доктрина прав людини, справедливий суд.

Постановка проблеми. Сьогодні зав-
дяки прецедентній практиці Європейського 
суду з прав людини, Комітету ООН з прав 
людини, інших міжнародних судових інститу-
цій, діяльності різноманітних структур ООН, 
місіям ОБСЄ і Бюро ОБСЄ з демократичних 
інститутів і прав людини, Ради Європи на-
працьовано широкий перелік стандартів, що 
розкривають зміст права на судовий захист і 
перетворюють його на систему вимог, що ви-
суваються до держави у сфері забезпечення 
такої гарантії прав людини як ефективний 
захист прав людини й виступають важливим 
елементом верховенства права, дозволяють 
виробити конкретні індикатори, що дають 
можливість оцінити відповідність конкрет-
ного судового процесу або функціонування 
судової системи в цілому існуючим стандар-
там справедливого судового розгляду. Усе 
це зумовлює необхідність наукового аналізу 
й узагальнення напрацьованих практикою 
стандартів, з’ясування оптимальних шляхів 
їх втілення в національній правовій систе-
мі, вироблення загальних понять і наукових 
моделей, які б розкривали загальний зміст 
судових гарантій прав людини.

Для України вирішення вказаних за-
вдань набуває особливої актуальності з ог-
ляду на гостру необхідність реформуван-
ня судової системи, забезпечення довіри 
суспільства до суду, без якої неможливим 
є її належне й ефективне функціонування.

Метою цієї статті є надання характе-
ристики процедурних елементів права на 
справедливий суд.

Виклад основного матеріалу. Про-
цедурні елементи права на справедливий 
суд (процедурні судові гарантії прав лю-
дини) пов’язані безпосередньо із ходом 
процесу й відправленням правосуддя. До 
процесуальних елементів права на спра-
ведливий суд відносять такі:

1. Публічність судового розгляду.
Публічність є одним із принципів судо-

чинства, закріплених у п. 1 ст. 6 Конвен-
ції. Як зазначив ЄСПЛ, публічний характер 
судочинства захищає сторони від таємного 
відправлення правосуддя поза контролем 
із боку громадськості; він слугує одним із 
способів забезпечення довіри до судів, як 
вищих, так і нижчих. Зробивши відправ-
лення правосуддя прозорим, він сприяє 
досягненню цілей п. 1 ст. 6 Конвенції, а 
саме справедливості судового розгля-
ду, гарантія якого є основним принципом 
будь-якого демократичного суспільства в 
розумінні цієї Конвенції. Конвенція задля 
підвищення довіри до судів у першу чер-
гу приділяє увагу праву особи на публіч-
ний розгляд справ. При цьому спеціально 
наводяться обставини, виходячи з яких, 
держава може на законодавчому рівні 
встановити винятки з принципу публіч-
ності. Так, упродовж всього процесу або 
його окремих частин представники засо-
бів масової інформації та публіка можуть 
не допускатися в зал судових засідань:  
1) в інтересах моралі, суспільного порядку 
або національної безпеки; 2) для захисту 
прав неповнолітніх та приватного життя 
сторін; 3) на розсуд суду, коли гласність 
входить в супротив з інтересами право-
суддя [1, c. 122].© Качанов Є. О., 2018
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У рішенні в справі «Претто й інші про-
ти Італії» ЄСПЛ вказав, що відкритість є 
ознакою демократичного суспільства, без 
якого недоречно говорити про справед-
ливість, у тому числі у сфері правосуддя. 
Публічний характер судочинства убезпе-
чує сторони від здійснення таємних про-
цесуальних дій; підвищує авторитет й 
довіру до органів судової влади держа-
ви. В іншому рішенні в справі «Екбатані 
проти Швеції» Суд вказав, що публічність 
притаманна першій інстанції, а тому у ви-
щестоящих судах відступлення від цього 
принципу можуть бути виправдані проце-
суальними особливостями. Таким чином, 
у поняття «публічність» ЄСПЛ включає, 
перш за все, проведення судових засідань 
у відкритому режимі.

Вимога публічності судового розгляду 
тісно пов’язана з вимогою проведення від-
критих слухань, проте не співпадає з нею. 
Вона розповсюджується не тільки на судові 
засідання, але й на винесення судових рі-
шень, а також на доступ до судових доку-
ментів. Підтвердження цього міститься в рі-
шення ЄСПЛ у справі «Кембелл і Фелл проти 
Сполученого Королівства», де Суд вказав, 
що навіть якщо судове засідання біло за-
критим, то публічного оголошення вироку 
потрібно дотримуватися завжди. Таким чи-
ном, поняттям «публічність» охоплюється 
також публічне проголошення судового рі-
шення й доступ до документів по справі [2].

2. Розумний строк судового розгляду.
Тривалі строки судового розгляду мо-

жуть, по-перше, виступати психологічною 
перешкодою у зверненні громадянина до 
суду; по-друге, призвести до того, що ре-
зультати судового розгляду будуть зведе-
ні нанівець, оскільки захист прав, свобод 
чи інтересів або взагалі втратить актуаль-
ність для особи, яка звертається до суду, 
або внаслідок знищення об’єкта спору чи 
зміни зовнішніх обставин рішення в справі 
вже неможливо буде виконати, тобто фак-
тичний захист прав не буде здійснено. На-
ведене підриває авторитет судової влади, 
викликає судову тяганину і може призве-
сти до відмови громадян від звернення до 
суду за захистом своїх прав.

Тривалі строки розгляду справ націо-
нальними судовими органами не відпові-
дають вимогам й очікуванням громадян. 

Досліджувати проблематику тривалості 
судового розгляду справ ЄСПЛ почав в 
60-ті роки минулого століття. У рішенні в 
справі «Стогмюллер проти Австрії» Судом 
вперше було зазначено, що призначення 
правила розумного строку полягає в тому, 
щоб ефективно захищати громадян від 
надмірних процесуальних затримок. Між 
тим Конвенція не розшифровує поняття 
«розумний строк», тому найбільш деталь-
но поняття «розумний строк судового роз-
гляду» розроблено в практиці ЄСПЛ. Під 
час розгляду скарг про порушення цієї ви-
моги Суд вирішував два основні питання: 
який саме період слід брати до уваги та 
чи був такий період розумним у контексті  
п. 1 ст. 6 Конвенції [3, c. 23].

Щодо першого питання практика ЄСПЛ 
однозначно підкреслює необхідність брати 
до уваги весь період провадження, який 
починається з моменту подання позову 
до суду, але, як було зазначено в справі 
«Голдер проти Сполученого Королівства», 
може розраховуватися з більш раннього 
моменту, коли, наприклад, попередня ад-
міністративна процедура обов’язково має 
передувати такому поданню.

ЄСПЛ виробив критерії, за допомогою 
яких можна оцінити розумну тривалість 
судового розгляду. До цих критеріїв відно-
сять: складність справи; поведінка сторін; 
поведінка державних органів; значущість 
для заявника питання, яке перебуває на 
розгляді в суді.

3. Належна судова процедура.
Історично поняття належної правової 

процедури та її законодавча регламента-
ція, тлумачення в рішеннях вищих судів 
виникло в Сполучених Штатах Америки. 
В Європі (континентальній системі права) 
це мало місце значно пізніше і практично 
пов’язується з прийняттям і ратифікаці-
єю Конвенції [4, c. 21]. У континенталь-
ній системі права мало місце запозичення 
поняття належної судової процедури, що 
відтворено в Конвенції, яка в п. 1 ст. 6 за-
кріпила право на справедливий судовий 
розгляд, а також у практиці та рішеннях 
ЄСПЛ, що містять тлумачення цього пра-
ва, а також визначають критерії справед-
ливої процедури судового розгляду.

Даючи тлумачення поняттю «справед-
ливий судовий розгляд» у вузькому зна-
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ченні, ЄСПЛ виділяє декілька вимог, які 
доцільно об’єднати в чотири групи, вра-
ховуючи фундаментальні принципи на-
лежної правової процедури, вироблені 
американською доктриною та судовою 
практикою Верховного суду США, а також 
англійською концепцією природної спра-
ведливості [5, c. 64].

По-перше, елементом належної судової 
процедури є група вимог: належне спові-
щення та слухання, прийняття до уваги 
доказів, отриманих лише законним шля-
хом, обґрунтованість рішення. Більшість 
із цих вимог «справедливості» з початку 
були вироблені в процесі розгляду кримі-
нальних справ, а пізніше були поширені 
й на провадження в цивільних справах 
(див., наприклад, рішення ЄСПЛ у справі 
«Стрижак проти України»). ЄСПЛ встано-
вив, що прийнятність доказів є питанням, 
яке регулюється національним законодав-
ством, і за загальним правилом саме на-
ціональні суди повинні оцінювати надані 
їм докази. Завдання Суду відповідно до 
Конвенції полягає не в тому, щоб оцінюва-
ти показання свідків, а в тому, щоб вста-
новити, чи був судовий розгляд у цілому 
справедливим, включаючи й те, яким чи-
ном отримані докази.

По-друге, елементом належної судо-
вої процедури, виходячи з прецедент-
ної практики ЄСПЛ, є принцип «рівності 
вихідних умов» або, як його ще назива-
ють, принцип «рівності сторін» і принцип 
змагальності. Принцип «рівності вихід-
них умов» (рівності сторін) вимагає на-
дати кожній стороні можливість предста-
вити свою справу в умовах, які не дають 
їй значних переваг перед її опонентом, а 
принцип змагальності означає, що сторо-
ни мають право знайомитися зі всіма до-
казами або запереченнями, що залучені 
до справи, висловлювати свою думку про 
їх наявність, зміст і достовірність у відпо-
відній формі та у відповідний час, у разі 
необхідності – в письмовій формі та зазда-
легідь [6, с. 23].

По-третє, до елементів належної судо-
вої процедури можна віднести вимогу про 
заборону втручання законодавця в процес 
здійснення правосуддя. Так, ЄСПЛ у справі 
«Грецькі нафтопереробні заводи «Стрен» і 
Стратіс Андреадіс проти Греції» визнав по-

рушенням п. 1 ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод і втручан-
ням у процес здійснення правосуддя при-
йняття Парламентом Закону № 1701/1987, 
який передбачив, що арбітражні рішення, 
винесені за преференційними контракта-
ми, укладеними під час воєнного режиму, 
позбавляються сили, після того як справа 
заявників знаходилася вже на розгляді в 
касаційному суді і суддя-доповідач напра-
вив сторонам висновок, що був на користь 
позивачів, оскільки вказаний закон визна-
чив сприятливий для держави результат 
судового розгляду, в якому вона була од-
нією зі сторін. 

По-четверте, ЄСПЛ також визнає одним 
із елементів справедливого судового роз-
гляду принцип правової певності або, як 
його ще називають у літературі, принцип 
правової визначеності. Як було зазначе-
но в рішенні в справі «Брумераску проти 
Румунії», цей принцип випливає з прин-
ципу верховенства права і вимагає, щоб 
у випадках, коли суди винесли остаточне 
рішення з якогось питання, їхнє рішення 
не підлягало сумніву. Несумісним із цим 
принципом Суд визнав надане генераль-
ному прокурору ст. 330 Цивільного про-
цесуального кодексу Румунії право, не 
обмежене будь-яким строком, звертатися 
до Верховного Суду Правосуддя з вимо-
гою про скасування судового рішення, 
що є остаточним і набрало законної сили, 
в справі, в якій він не є стороною. ЄСПЛ 
констатував, що в цій справі на підставі 
звернення Генерального прокурора Вер-
ховний Суд Правосуддя звів нанівець 
результати всього судового процесу, що 
закінчився винесенням остаточного судо-
вого рішення, яке (в силу принципу res 
judicata) не підлягало перегляду і, до того 
ж, було виконано, що призвело до пору-
шення права на справедливий судовий 
розгляд [7, с. 25].

Надаючи тлумачення сполученню слів 
«справедливий розгляд судом спору», яке 
вжито в пункті першому статті 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 р., Європейський суд із прав 
люди зосереджується на тому, що:

1) судовий процес має бути змагаль-
ним: кожна зі сторін вправі знайомитися 
з доказами іншої сторони та давати, за  
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бажанням, коментарі відносно таких дока-
зів (див., приміром, рішення Європейсько-
го суду з прав людини в справі «Руіз-Ма-
теос проти Іспанії» від 23 червня 1993 р.);

2) сторони мають бути рівними в надан-
ні доказів, якими вони підтверджують та/
або спростовують певні обставини, що ма-
ють значення для вирішення спору (див., 
приміром, рішення Європейського суду 
з прав людини у справі «Домбо Бехєєр 
Б. В. проти Нідерландів» від 27 жовтня 
1993 р.);

3) рішення в справі має бути обґрунто-
ваним (див., приміром, рішення Європей-
ського суду з прав людини в справі «Се-
рявін та інші проти України» від 10 лютого 
2010 р., в якому Суд вкотре відзначив, що 
«в рішеннях судів та інших органів із вирі-
шення спорів мають бути належним чином 
зазначені підстави, на яких вони ґрунту-
ються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зо-
бов’язує суди обґрунтовувати свої рішен-
ня, його не можна тлумачити як такий, 
що вимагає детальної відповіді на кожен 
аргумент. Міра, до якої суд має виконати 
обов’язок щодо обґрунтування рішення, 
може бути різною в залежності від харак-
теру рішення. Хоча національний суд має 
певну свободу розсуду щодо вибору аргу-
ментів у тій чи іншій справі та прийняття 
доказів на підтвердження позицій сторін, 
орган влади зобов’язаний виправдати свої 
дії, навівши обґрунтування своїх рішень. 
Ще одне призначення обґрунтованого рі-
шення полягає в тому, щоб продемонстру-
вати сторонам, що вони були почуті. Крім 
того, вмотивоване рішення дає стороні 
можливість оскаржити його та отримати 
його перегляд вищою інстанцією. Лише за 
умови винесення обґрунтованого рішен-
ня може забезпечуватись публічний кон-
троль здійснення правосуддя.

Надзвичайної актуальності в адміні-
стративному судочинстві набуває забез-
печення рівності сторін у наданні доказів. 
Адже одним із учасників справи є суб’єкт 
владних повноважень, який порівняно з 
приватною особою наділений більшими 
можливостями щодо доступу до доказів, 
дослідження яких є необхідним для з’ясу-
вання всіх обставин у справі і, як наслі-
док, ухвалення обґрунтованого та закон-
ного рішення.

3) рішення в справі має бути обґрунто-
ваним (див., приміром, рішення Європей-
ського суду з прав людини в справі «Се-
рявін та інші проти України» від 10 лютого 
2010 р., в якому Суд вкотре відзначив, що 
«в рішеннях судів та інших органів із вирі-
шення спорів мають бути належним чином 
зазначені підстави, на яких вони ґрунту-
ються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зо-
бов’язує суди обґрунтовувати свої рішен-
ня, його не можна тлумачити як такий, 
що вимагає детальної відповіді на кожен 
аргумент. Міра, до якої суд має виконати 
обов’язок щодо обґрунтування рішення, 
може бути різною в залежності від харак-
теру рішення. Хоча національний суд має 
певну свободу розсуду щодо вибору аргу-
ментів у тій чи іншій справі та прийняття 
доказів на підтвердження позицій сторін, 
орган влади зобов’язаний виправдати свої 
дії, навівши обґрунтування своїх рішень. 
Ще одне призначення обґрунтованого рі-
шення полягає в тому, щоб продемонстру-
вати сторонам, що вони були почуті. Крім 
того, вмотивоване рішення дає стороні 
можливість оскаржити його та отримати 
його перегляд вищою інстанцією. Лише за 
умови винесення обґрунтованого рішен-
ня може забезпечуватись публічний кон-
троль здійснення правосуддя.

Надзвичайної актуальності в адміні-
стративному судочинстві набуває забез-
печення рівності сторін у наданні доказів. 
Адже одним із учасників справи є суб’єкт 
владних повноважень, який порівняно з 
приватною особою наділений більшими 
можливостями щодо доступу до доказів, 
дослідження яких є необхідним для з’ясу-
вання всіх обставин у справі і, як наслі-
док, ухвалення обґрунтованого та закон-
ного рішення.

4. Вмотивованість рішень суду.
Характеризуючи право зацікавлених 

суб’єктів на отримання вмотивованого 
судового рішення, одразу слід зазначи-
ти, що ця процесуальна гарантія права 
на справедливий судовий розгляд у Кон-
венції відсутня, хоча вона постійно згаду-
ється в рішеннях ЄСПЛ. У рішеннях від 19 
квітня 1994 р. у справі «ван де Хурк про-
ти Нідерландів» та від 16 грудня 1992 р. 
у справі «Хаджианастассіу проти Греції» 
Суд вказує, що переконуюча сила пра-
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вової основи прийнятих рішень – сутність 
принципу верховенства права, сутність 
правової держави. Вказані прецеденти є 
базовими із цього питання і стосуються 
здебільшого кримінальних справ. Між тим 
існують більш ранні спроби Суду сформу-
лювати власну думку щодо цього питання. 
Наприклад, у рішенні від 17 січня 1963 р. 
у справі «Х. проти Німеччини» Суд звер-
нув увагу на те, що заявник без вмотиво-
ваного судового рішення не може зверну-
тися до наступної інстанції з апеляційною 
скаргою.

Вмотивованість являє собою не тільки 
повністю самостійну вимогу, що пред’яв-
ляється до судового рішення, але й пе-
редбачає письмову констатацію мотивів 
правового і фактичного характеру. Суддя 
зобов’язаний розкрити особистісне розу-
міння правила поведінки, встановленого 
волею держави. Це особливо важливо, 
коли на законодавчому полі існує безліч 
дискреційних, оціночних понять, що доз-
воляють суду ефективно діяти в рамках 
власного розсуду.

Судове рішення за наслідками розгляду 
справи покликане внести юридичну ви-
значеність у спірні правовідносини – зо-
крема, надати захист правам чи інтересам 
сторони, якщо їх порушила, не визнала 
або оспорила інша сторона. Водночас ме-
тою судового рішення є не лише вирішен-
ня певного спору через надання сторонам 
юридичної визначеності в їхніх правовід-
носинах, але часто також установлення 
судової практики, яка може попередити 
виникнення інших спорів та забезпечити 
суспільну гармонію. Задля досягнення чіт-
кості потрібно прагнути якомога лаконіч-
ніше викладати думки, але не на шкоду 
точності та повноті аргументації. Вузькос-
пеціалізовані юридичні терміни бажано 
пояснювати, зокрема, цитуючи відповідні 
положення законодавства. Посилаючись 
на положення закону, доцільно відтворю-
вати їх зміст у достатньому для розуміння 
обсязі. Недопустимо допускати супереч-
ності, які можуть привести до неоднознач-
ного розуміння судового рішення.

5. Виконання судових рішень.
Заключна процесуальна гарантія права 

на справедливий судовий розгляд довгий 
час знаходилась «у тіні» всіх інших гаран-

тій. Питання про те, чи є реалізація рішень 
правосуддя, в тому числі й примусова, од-
нією з процесуальних складових частин 
права на справедливий судовий розгляд, 
залишалось відкритим аж до середини 
90-х років минулого століття. У Суд не 
надходили клопотання відповідного ха-
рактеру або надходили з наступним їх від-
кликанням у зв’язку з укладенням мирової 
угоди між скаржником та державою-делік-
твентом. Напевно, проблематика матеріа-
лізації рішень національних судів не була 
настільки актуальною для країн Західної 
і Центральної Європи, або ж їх уповнова-
жені представники при ЄСПЛ не бажали 
виносити на широкий загал складності, 
які виникали в цій сфері.

Не можна повністю стверджувати, що 
ЄСПЛ зовсім не цікавився цим питанням. 
У різноманітних рішеннях були спроби ви-
значитися з призначенням правового ре-
жиму виконання та його значущістю для 
права на справедливий судовий розгляд. 
Певний «прорив» відбувся у зв’язку з рі-
шеннями від 26 вересня 1996 року в спра-
ві «Ді Педе проти Італії» та від 19 березня 
1997 року в справі «Хорнсбі проти Греції». 
За допомогою цих прецедентних рішень 
тлумачення п. 1 ст. 6 Конвенції розшири-
лося ще більше. Суд знову детально опи-
сав все те, що, на його думку, відноситься 
до права на справедливий судовий роз-
гляд, але при цьому додав фразу: «Дане 
конвенційне право суть ілюзорно в тих си-
туаціях, коли державний правовий орга-
нізм дозволяє, щоб остаточне й обов’язко-
ве судове рішення залишалося недіючим 
до збитку для однієї зі сторін. Звісно, мож-
на вважати, що п. 1 ст. 6 Конвенції гово-
рить лише про доступ до правосуддя та 
у вузькому контексті про судовий процес. 
Однак тоді порушується всеосяжна осно-
ва верховенства права, якого держави-у-
часники конвенції зобов’язувалися дотри-
муватися, коли ратифікували Конвенцію. 
Тому виконання будь-якого судового рі-
шення повинно розглядатися як невід’єм-
на частина «суду» в розумінні п. 1 ст. 6 
Конвенції».

Із цього моменту Суд не відходив від 
своєї правової позиції. Особливо широко 
її застосовували до країн Центральної та 
Східної Європи, де процедура примусового  
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виконання судових рішень у цивільних 
справах знаходилась не на високому рів-
ні розвитку. Більше того, на думку окре-
мих авторів, те, що право на виконання 
судового рішення є однією з процесуаль-
них гарантій більш широкого розуміння 
права на справедливий судовий роз-
гляд, додатково підтверджується Судом 
шляхом посилань на співвідношення ст. 
ст. 13 і 6 Конвенції, адже останню норму 
треба розуміти як lex specialis [8, c. 125].

Невиконання судових рішень – одна 
з найбільш нагальних проблем доступу 
до правосуддя в Україні. Скарги на по-
рушення статті 6 Конвенції у зв’язку з 
невиконанням рішень національних су-
дів складають найбільшу частину серед 
заяв до ЄСПЛ проти України. Йдеться про 
невиконання судових рішень у цивіль-
них справах, насамперед щодо стягнення 
заборгованості з заробітної плати та со-
ціальних виплат. Існуючі механізми ви-
конання судових рішень показали свою 
недостатню ефективність. У судів відсут-
ні повноваження щодо контролю за вико-
нанням своїх рішень.

Висновки. Процитовані вище норма-
тивні положення дають надію на те, що 
внутрішньо переміщені особи, а також 
інші особи, права, свободи, інтереси яких 
потребують захисту внаслідок триваючого 
конфлікту в регіоні Донбасу та в Криму, за 
умов належної реалізації судом своїх дис-

креційних повноважень не будуть надто 
обтяжені судовим збором, а відтак його 
існування не обмежить їх право на спра-
ведливий судовий розгляд.
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ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ 
ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

У статті розглядаються юридико-технічні вимоги до індивідуальних правових актів. Ав-
тор виділяє загальні вимоги, що мають висуватися до всіх індивідуальних актів, а також 
аналізує вимоги до окремих видів індивідуальних актів – договору і судового рішення.

Ключові слова: юридична техніка, індивідуальні правові акти, договір, судове рі-
шення, правовий акт, юридико-технічні вимоги.

Постановка проблеми. Для оформ-
лення правових актів потрібні не тільки 
спеціальні юридичні знання, але й вико-
ристання певних засобів, прийомів вира-
ження й зовнішнього словесно-докумен-
тального викладення, які становлять зміст 
юридичної техніки. У свою чергу, юри-
дична техніка розуміється як сукупність 
правил, засобів і способів розроблення, 
оформлення і систематизації юридичних 
документів із метою досягнення їхньої яс-
ності, зрозумілості й ефективності. Із цьо-
го визначення стає очевидною важливість 
дотримання правил юридичної техніки в 
сучасній юриспруденції.

Будь-який юридичний документ підпо-
рядковується певним загальним правилам 
щодо його форми, змісту, спрямованості. 
Ці правила дозволяють уніфікувати про-
цес складання цього документа, опти-
мізувати роботу з ним, досягти мети до-
кументального оформлення суспільних 
відносин. Під час складання будь-якого 
юридичного документа застосовуються 
такі основні правила: об’єктивність змісту 
та нейтральність тону, повнота інформа-
ції та стислість викладу, типізація мовних 
засобів і стандартних термінів. Тому такі 
вимоги, як: конкретність, достатня визна-
ченість правового регулювання; логічна 
послідовність викладення; відсутність су-
перечностей; максимальна краткість і ком-
пактність викладення; ясність, простота, 
доступність мови; точність і визначеність 

формулювань, виразів і окремих термінів; 
єдинообразність і послідовність викори-
стання технічних прийомів, рівною мірою 
можуть бути віднесені як до нормативних, 
так і до індивідуальних актів. Йдеться, 
зокрема, про відповідні риси правового 
акта, які забезпечують його максимальну 
точність.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Вітчизняною юридичною нау-
кою проблеми індивідуального правового 
регулювання суспільних відносин тради-
ційно розглядаються з погляду галузе-
вих юридичних наук – через звернення 
до характеристики договору як форми 
регулювання індивідуально визначених 
суспільних відносин або з погляду тео-
рії правовідносин, або в аспекті проблем 
правозастосування. Цілісної загальноте-
оретичної характеристики механізм інди-
відуального правового регулювання, його 
види, функціональний аспект, правові 
засоби реалізації не мають. Формуван-
ня ж самого поняття «індивідуальне пра-
вове регулювання» проходило в межах 
становлення й розвитку теорії правового 
регулювання загалом, яке вже не відо-
бражає нових тенденцій у розвитку дер-
жавно-правової дійсності. Великою мірою 
такий стан речей зумовлено тим, що ві-
тчизняна юридична наука за радянського 
періоду свого розвитку взагалі заперечу-
вала індивідуалістичні принципи функці-
онування соціальної системи. До сфери 
наукових досліджень у різних галузях 
знань частіше за все потрапляла не люди-
на, і навіть не невелика соціальна група, © Мухін В. В., 2018



Право та державне управління

22

а сукупності людей (суспільство, нація, 
прошарок тощо). Сьогодні роль особисто-
сті висувається на перший план, зростає 
її правова активність, підвищується само-
свідомість, формується розуміння цінності 
демократичного громадянства. Індивіду-
альні суб’єкти права стають співтворцями 
правового регулювання, його активними 
учасниками. Цей процес потребує теоре-
тико-прикладного осмислення, зокрема з 
позицій індивідуального правового регу-
лювання.

Метою статті є узагальнення тих вимог, 
які висуваються до індивідуальних пра-
вових актів з погляду юридичної техніки. 
Затребуваність відповідного наукового до-
слідження зумовлена активним розвитком 
процесів економічної автономії, зростан-
ням самостійності суб’єктів господарської, 
зокрема підприємницької, діяльності, що 
приводить до зростання ролі договірного 
правового регулювання, яке є різновидом 
індивідуального регулювання суспільних 
відносин. Зазначене свідчить про актуаль-
ність поставленого наукового завдання, 
що полягає в наданні загальнотеоретичної 
характеристики індивідуального правово-
го регулювання. Таке завдання має вирі-
шуватися у світлі тих загальнотеоретичних 
положень, які вже набули статусу доктри-
нальних. Його вирішення матиме теоре-
тичну цінність для всієї системи юридичних 
наук. Практичне значення дослідження 
полягає в комплексі пропозицій щодо вдо-
сконалення чинного законодавства Украї-
ни, а також рекомендацій щодо ефективної 
практики його реалізації.

Виклад основного матеріалу. Юри-
дична техніка індивідуальних актів має 
самостійне значення й особливі характе-
ристики, які відрізняють її від юридичної 
техніки нормативно-правових актів. Іно-
ді в юридичній літературі таке розмежу-
вання не проводиться (юридична техніка 
правових актів розглядається загалом, 
без визначення специфіки нормативних 
і індивідуальних актів). Але це здається 
некоректним: особливість індивідуальних 
актів зумовлена її піднормативністю (у 
значенні необхідності відповідати нормам 
і принципам права – В. М.), впливом спе-
цифічних правил документообігу, вико-
ристанням більшої кількості мовних засо-

бів, ніж це прийнято в юридичній техниці 
нормативних актів. Множинність засобів, 
серед іншого, зумовлена значно більшою 
кількістю суб’єктів, якими видаються ін-
дивідуальні правові акти, обмеженими 
часовими рамками дії індивідуальних ак-
тів (й часу, упродовж якого суб’єкт може 
підготувати такий акт), вузькою сферою 
суспільних відносин, на які такий акт по-
ширюються (меншим соціальним ефектом 
порівняно з нормативно-правовим актом). 
Отже, юридична наука приділяє неви-
правдано мало уваги юридико-технічним 
вимогам до індивідуальних правових ак-
тів, їх загальнотеоретичній характеристи-
ці, обмежуються розглядом юридичної 
техніки нормативних актів або вимог до 
окремих видів актів.

З наведених вище ознак також випли-
ває, що юридична техніка індивідуальних 
актів відрізняється значною розмаїтістю, 
зумовленою тим, що видів самих індивіду-
альних правових актів багато. Це пов’яза-
но з місцем і роллю кожного конкретного 
індивідуального акта в механізмі правово-
го регулювання, наприклад, індивідуаль-
ні акти будуть вирізнятися композиційно, 
стилістично тощо. Отже, необхідно вести 
мову про розмежування юридичної техні-
ки кожного виду (групи) індивідуальних 
актів за язиковими, стілистичними, доку-
ментообіговими, логічними, юридичними 
правилами.

Від рівня технічного викладення інди-
відуального акта залежить гарантування 
його подальшого виконання, сприйняття 
його як законного й обґрунтованого. Чим 
краще технічно викладено правовий акт, 
чим більш послідовно виконуються всі ви-
моги техніки нормотворчості, тим кращи-
ми є умови для ефективного його засто-
сування.

Вимоги юридичної техніки пов’язані з 
такою ознакою права, як формальна ви-
значеність. Ця ознака зумовлює необ-
хідність максимально повного, точного й 
послідовного вираження ззовні юридич-
них приписів як нормативних, так і інди-
відуальних, чому великою мірою слугують 
засоби юридичної техніки. Забезпечен-
ня формальної визначеності – одне з ос-
новних завдань юридичної техніки. Це, 
зокрема, потребує точності формулювань 
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юридичних приписів, адресатів правового 
припису, чіткого визначення їхніх прав і 
обов’язків, наслідків порушення останніх. 
Необхідною умовою визначеності змісту 
права є повнота регламентації, послідов-
ність викладення, тобто органічний зв’я-
зок суджень щодо того самого питання, їх 
логічна послідовність, несуперечливість 
один одному.

Формальна визначеність права насам-
перед пов’язується з офіційним закріплен-
ням норм права в нормативно-правових 
актах та інших джерелах права. Однак 
нею охоплюється й закріплення індивіду-
альних правових приписів в індивідуаль-
них актах.

Юридична техніка індивідуальних пра-
вових актів може бути визначена як еле-
мент юридичної техніки, що являє собою 
систему науково обґрунтованих і практич-
но сформованих засобів і способів, що ви-
користовуються під час створення (підго-
товки й оформлення) індивідуальних актів 
[1, c. 385]. 

Формальні вимоги до підготовки індиві-
дуальних правових актів можна об’єднати 
в такі групи: 1) за змістом: а) має ухвалю-
ватися уповноваженим органом державної 
влади або органом місцевого самовряду-
вання, посадовою особою, або приватним 
суб’єктом; б) повинен ухвалюватися суто 
в межах компетенції уповноваженої осо-
би або в межах автономного простору, 
гарантованого правом; в) не суперечить 
вимогам законодавства; г) відзначаєть-
ся логічністю і послідовністю викладу;  
ґ) має етичний зміст; д) властиве пра-
вильне використання юридичних термінів 
і зворотів; 2) за оформленням: а) пови-
нен ухвалюватися у встановленій законом 
формі (наказ, розпорядження, договір 
тощо); б) має містити необхідні реквізити 
(дата, підпис, найменування); 3) за струк-
турою: а) обов’язково наявна юридична 
підстава ухвалення акта; б) наявна відпо-
відність фактичних і нормативних підстав; 
в) зазвичай потрібна наявність описової, 
мотивувальної та результативної частин.

Відмінні риси: а) велика роль розсуду 
суб’єкта, уповноваженого на індивідуаль-
не правове регулювання, під час підготов-
ки індивідуальних актів; б) прив’язка до 
конкретної ситуації, до конкретної особи.

Найбільша автономія у формулюванні 
тексту індивідуальних актів надана при-
ватним суб’єктам, і найбільше вона про-
являється під час укладання договорів як 
індивідуальних правових актів. Як відомо, 
договірна робота являє собою правову 
діяльність, спрямовану на регулювання 
взаємовідносин із контрагентами за до-
помогою договорів. Суб’єктів договірної 
роботи характеризує здатність від сво-
го імені вчиняти дії, що мають юридичне 
значення для формування та виконання 
правових зобов’язань. Договірна робота є 
різновидом правової діяльності, оскільки 
вона здійснюється на основі норм права 
(законодавчих і корпоративних).

Види договірної роботи зумовлюють 
зміст відповідних актів. Одні з них можуть 
регулювати взаємовідносини працівників 
госпдарюючого суб’єкта з постачальника-
ми і підрядниками, а інші – питання ре-
алізації власної продукції (послуг, робіт). 
Ведення договірної роботи в організації 
регламентується її корпоративними акта-
ми, які можуть мати різні назви: про ве-
дення договірної роботи на підприємстві; 
про порядок договірної роботи; про поря-
док розроблення й укладання договорів 
тощо [2, c. 428].

У регулюванні договірної роботи є 
межа, за якою її нормування втрачає сенс. 
Нормативна регламентація всіх деталей 
договірної роботи часто не спрацьовує.  
У заздалегідь встановлених правилах 
важко врахувати всі особливості конкрет-
ної ситуації [3, c. 142; 4; 5].

Що стосується судового рішення як ін-
дивідуального правового акта, то будь-
яке судове рішення за наслідками роз-
гляду справи покликане внести юридичну 
визначеність у спірні правовідносини, зо-
крема захистити права чи інтереси сто-
рони, якщо їх порушила, не визнала або 
оспорила інша сторона. Водночас метою 
судового рішення є не лише вирішення 
певного спору через надання сторонам 
юридичної визначеності в їхніх правовід-
носинах, але часто також установлення 
судової практики, яка може попередити 
виникнення інших спорів та забезпечити 
суспільну гармонію (див. п. п. 7, 31 Вис-
новку № 11 (2008) Консультативної ради 
європейських суддів до уваги Комітету  
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Міністрів Ради Європи щодо якості судо-
вих рішень) [6]. Для досягнення чіткості 
потрібно прагнути якомога лаконічніше 
викладати думки, але не на шкоду точнос-
ті та повноті аргументації. Вузькоспеціа-
лізовані юридичні терміни бажано пояс-
нювати, зокрема цитуванням відповідних 
положень законодавства. Посилаючись на 
положення закону, доцільно відтворюва-
ти їхній зміст у достатньому для розуміння 
обсязі. Недопустимо допускати супереч-
ності, які можуть привести до неоднознач-
ного розуміння судового рішення.

Варто зазначити, що недотримання ви-
мог, які висуває закон до форми і змісту ін-
дивідуальних правових актів, може спри-
чиняти недійсність таких актів. Меншою 
мірою така риса притаманна договірному 
індивідуальному правовому регулюванню, 
коли закон допускає різні варіанти форми 
і змісту акта, а іноді письмова форма дого-
вору взагалі необов’язкова. Найбільшою 
мірою названа риса стосується правоза-
стосовного індивідуального регулювання.

Висновки і пропозиції. Варто констату-
вати, що на даний момент техніка індивіду-
альних актів розроблена набагато меншою 
мірою, аніж техніка нормативно-правових 
актів, насамперед законодавча і кодифі-
каційна техніки, як у теоретичному, так і 
в практичному плані. Водночас проблема 

набуває все більшої актуальності з погляду 
як юридичної науки, так і юридичної прак-
тики. Одним із проявів цієї тенденції є те, 
що підвищуються вимоги до якості індивіду-
ального правового акта (зокрема, судового 
рішення). Вирішення цієї задачі неможливе 
без належного арсеналу юридичної техніки, 
зокрема і техніки індивідуальних актів.
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Мухин В.В. Юридическая техника в индивидуальном правовом регулировании
В статье рассматриваются юридико-технические требования к индивидуальным пра-

вовым актам. Автор выделяет общие требования, которые должны выдвигаться ко всем 
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as analyzes the requirements for certain types of individual acts – a contract and a court 
decision.
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Статтю присвячено аналізу праворозуміння, розуміння й інтерпретації сутності, при-
роди та значення цього явища, яке належить до важливих вже тому, що людина на кож-
ному з етапів свого особистісного та суспільного розвитку відкриває в праві нові якості, 
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Постановка проблеми. Однією з акту-
альних проблем сучасної теорії права, як і 
багато десятиліть поспіль, лишається про-
блема праворозуміння або, інакше кажучи, 
розуміння й інтерпретації сутності, приро-
ди та значення цього явища. Проблему 
розуміння права без перебільшення мож-
на віднести до вічних. Сотні й тисячі років 
мислителі різних народів – філософи, со-
ціологи, правознавці – намагалися її вирі-
шити. Вона була об’єктом гострих дискусій 
із часів греко-римського періоду. Нині ця 
проблема перебуває в центрі обговорення 
громадськості та наукової спільноти, зали-
шається центральною для юриспруденції й 
активно дебатується науковцями. Зрозу-
міло, що право як явище соціальної дійс-
ності потребує тлумачення, роз’яснення 
не тільки відповідно до окремих шкіл або 
напрямів його вивчення, але й із багатьох 
інших позицій, точок відліку тощо. Не ос-
таннє місце в інтерпретаційному виявленні 
сутності права належить практичним вимі-
рам і підходам. Перед тим, як заглибитися 
в сутність цього явища, проаналізуємо за-
пропонований метод дослідження, а саме 
метод герменевтики [1, с. 264].

Право є настільки унікальним, багато-
вимірним і суспільно важливим феноме-
ном, що впродовж тривалого часу його 
існування наукова цікавість до нього не 
тільки не зникає, а навіть зростає. Адже 
право нового тисячоліття набуває нових, 
принципово відмінних рис, що зумов-

люється глобалізаційними змінами, що, 
своєю чергою, породжує необхідність за-
безпечення правопорядку, збереження і 
зміцнення фундаментальних юридичних 
цінностей, максимальне використання 
всього розмаїття юридичної культури, усіх 
набутих людством досягнень у сфері юри-
дичних гарантій та юридичних засобів, 
юридичних механізмів і конструкцій, що 
забезпечують реалізацію правових ідеалів 
та цінностей. 

Герменевтика становить одне з най-
важливіших джерел сучасної методології 
в галузі теорії тлумачення права, засно-
ваної на визнанні принципової ролі мови 
для адекватної інтерпретації та розуміння 
правових явищ. Зрозуміло, що розумін-
ня сутності, природи та функціонального 
навантаження права потребує відповід-
ної розумової діяльності, передусім тлу-
мачення. Останнє є однією із традиційних 
проблем юридичної науки. Вона має са-
мостійне значення в процесі наукового та 
повсякденного пізнання державно-право-
вих явищ. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемі герменевтики як інтер-
претаційному методу, засобу тлумачення 
державно-правових явищ присвятили свої 
дослідження такі відомі вчені, як: Ф. Саві-
ньї, Г. Пухта, пізніше – Є. Васьковський, 
О. Градовський, І. Покровський, Г. Шер-
шеневич. Серед українських науковців, 
які цікавилися проблемою, варто згадати 
А. Козловського, О. Мережко, О. Скакун, 
П. Рабіновича та інших [2, с. 126].© Письменна О. П., 2018
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Мета статті – аналіз сутності розумін-
ня права (праворозуміння) як вихідної 
категорії юриспруденції. Визначення ро-
зуміння сутності права як першоджерела 
проблемності юридичної науки. 

Виклад основного матеріалу. Як за-
значає А. Овчинников, у сучасній юридич-
ній науці актуальною є тема інтеграційної 
юриспруденції. В її межах розвиваються 
концепції праворозуміння, які виходять 
за межі класичної раціональної парадиг-
ми правового мислення й орієнтуються 
на ірраціональні, екзистенціонально-гер-
меневтичні параметри правового жит-
тя суспільства і людини. Однією з таких 
концепцій є юридична герменевтика. Гер-
меневтична філософія права, основний 
предмет дослідження якої становить розу-
міння права, дозволяє по-новому погляну-
ти на проблеми праворозуміння [3, с. 13].

«Герменевтика» – термін грецького по-
ходження (Гермес – бог, якому, згідно зі 
старогрецькою міфологією, було доруче-
но тлумачити божественну волю людям, 
служити посередником між богами і людь-
ми), що має декілька значень: мистецтво 
тлумачення стародавніх релігійних та іс-
торичних текстів, літературних пам’яток, 
письмово зафіксованих проявів життя; 
вчення про принципи їх інтерпретації. За-
гальною основою всіх цих значень є «ро-
бити зрозумілим – доводити до розуміння» 
[4, с. 50].

Загальним для всіх ранніх гермене-
втичних учень було те, що момент нови-
зни, що привноситься інтерпретатором у 
тлумачення, а також його особисте став-
лення до твору ніколи не враховувалися. 
Основним же завданням юридичної гер-
меневтики вважалося лише встановлен-
ня задуму автора-законодавця. У подаль-
шому розвитку юридичної герменевтики 
новизна полягала в такому: якщо раніше 
вважалося необхідним дізнатися, що хотів 
висловити в тексті законодавець, то тепер 
це завдання вважається не вирішуваним 
у принципі. Процес інтерпретації правової 
норми є творчим, співавторським, по суті, 
правозастосовник, що є співзаконодав-
цем, створює нову норму, підводить кон-
кретний випадок під загальну норму. Цей 
процес може бути розглянутий як прак-
тичний силогізм, що припускає творче рі-

шення. Позитивістська ідея довершеного 
правового догматизму, яка перетворює 
будь-який вирок на простий акт дедук-
тивного силогізму, піддається критиці з 
позицій герменевтики, згідно з якою роз-
рив між загальністю закону і конкретним 
правовим положенням в окремому разі не 
може бути знищений через абстрактність 
або шаблонність права. У зв’язку з тим, 
що закон є загальним, він не може бути 
справедливим щодо кожного окремого ви-
падку.

Проблема праворозуміння, безумовно, 
є визначальною в юридичній науці. Образ 
права, що склався в межах певного типу 
праворозуміння, стає базою для побудо-
ви правової теорії і принципом пізнання 
всіх правових феноменів. Отже, розуміння 
того, що є право, зазвичай сконцентрова-
не в його визначенні, втілює загальну пра-
вову концепцію. Інакше кажучи, «якщо 
поняття права – це стисла юридична те-
орія, то юридична теорія – це розгорнуте 
поняття права» [5, с. 3].

Варто зазначити, що «шлях», пов’яза-
ний із праворозумінням, завжди був тер-
нистим і доволі складним. Пошук опти-
мального або універсального визначення 
права характерний для вітчизняної та за-
кордонної юриспруденції як у минулому, 
так і сьогодні. Питання про сутність пра-
ва ускладнюється й тим, що вона не може 
бути виявлена індуктивним шляхом, у 
процесі виділення деяких ознак, прита-
манних всім чи більшій частині правових 
явищ. Такий шлях у кращому разі доз-
воляє виявити деякі дійсно важливі вла-
стивості права, але він не здатний дове-
сти, що ці властивості притаманні праву, 
становлять його сутність і все, що не має 
таких властивостей, не є правом. Проте 
саме в такий спосіб юристи намагаються 
розкрити сутність права. Одним із чин-
ників, з яким пов’язується багатоманіття 
теорій про сутність права, є філософські і 
методологічні позиції їхніх авторів.

Кожний вчений має світогляд, тобто 
сукупність знань про те, як влаштова-
ний світ, з яких основних компонентів він 
складається, яким чином ці компоненти 
взаємодіють між собою, що лежить в ос-
нові розвитку світу і чи може людина пі-
знати його. Всі ці проблеми є предметом 



2018 р., № 2 (31) том 1

27

філософії, але стосуються також юристів. 
У своїх дослідженнях сутності і соціальної 
природи права юристи змушені звертати-
ся до загальних світоглядних положень 
філософії тоді, коли намагаються показа-
ти, розкрити зв’язок права з іншими соці-
альними явищами.

Але, оскільки філософія далека від єди-
ного розуміння власних проблем, являє 
собою достатньо яскраву палітру різних 
шкіл і теорій, то і світоглядні позиції вче-
них-юристів виявляються досить різними. 
Кожний у своїх правових дослідженнях 
спирається на філософську теорію, яка, 
на його думку, правильно розкриває про-
блеми світобудови і дає надійні способи 
наукового пізнання. Своєрідність кожно-
го філософського бачення, застосованого 
в правознавстві, неминуче позначається і 
на розумінні сутності і соціальної природи 
права.

В основі розмаїття концепцій розумін-
ня права лежить також онтологічна при-
чина. Протягом всієї історії поняття права 
розвивалося. Який стан розвитку права в 
кожний окремий період, такі його визна-
чення давалися різними вченими.

Велике значення у визначенні поняття 
права мають також політичні, ідеологічні 
причини. Але сучасний рівень методології 
наукового пізнання, розвинутість права в 
сучасному суспільстві, накопичена пра-
вознавством система теоретичних знань 
свідчать про те, що теорія права вже сто-
їть на порозі дійсного усвідомлення сут-
ності права і подолання невизначеності в 
цьому питанні. Деякі вчені вважають, що 
ця задача буде розв’язана вже наступним 
поколінням.

Хочемо ще раз наголосити на тому, що 
проблема праворозуміння є вкрай важ-
ливою і складною. Отже, потребує свого 
вивчення під різними кутами зору та має 
враховувати різні прийоми, способи та 
методи сучасного наукового знання.

На відміну від населення, якому досить 
знати принципи (аксіоми) права і найбільш 
поширені (потрібні) норми права, юрис-
ти повинні ґрунтовно знати принципи й 
норми тих інститутів права, з якими вони 
працюють, а також вміти правильно за-
стосовувати право. Дані поняття виража-
ють більш загальні філософські поняття: 

суспільної психології і суспільної ідеології. 
Із загальної характеристики даних рівнів 
можна зрозуміти і зміст правової психології 
й ідеології, відзначити водночас і специ-
фічні особливості. Суспільне розуміння –  
це той бік духовного життя суспільства, 
від якого залежить його майбутнє, ціле-
спрямованість, цінності орієнтації і соці-
альна активність громадян із модернізації 
суспільних відносин. Структурні елементи 
суспільного розуміння розпізнаються як 
масова психологія (психологія народних 
мас), яка виражає закономірності буден-
ного, повсякденного життя людей, та ідео-
логія, яка виражає закономірності взаємо-
відносин, діяльності (політичної, правової 
тощо) великих соціальних груп, класів, 
прошарків, їхні інтереси, задачі, цілі в істо-
ричному процесі. Масова психологія фор-
мується як звичайний стихійний процес. 
Отже, у ній превалюють стереотипи, тра-
диції, звичаї, емоціонально-вольове став-
лення до реальності. Правова психологія 
має такі самі характеристики, що й суспіль-
на психологія загалом, проте виділяється 
й особливими рисами. Правова психологія 
за змістом являє собою сукупність відчут-
тів, емоцій, настрою, рівності у відносинах 
між індивідумами і державою, між індиві-
думами і націями. Правова психологія слу-
жить джерелом соціальної активності ши-
роких народних мас, яка проявляється в 
соціальних революціях, у національно-ви-
звольній боротьбі тощо. Правові принципи 
свободи, рівності і братства народилися в 
революційному русі французького й інших 
народів. Ідеологія прогресує в результаті 
теоретичної діяльності представників ос-
новних сил суспільного розвитку [6, с. 34].

Правова ідеологія – це система поглядів, 
ідей різного роду соціальних груп, об’єд-
нань, організацій і окремих мислителів, 
які виражали своє ставлення до державної 
влади, правової основи цієї влади, політич-
ної і правової системи даного суспільства. 
Вона формується в процесі теоретичної ді-
яльності представників різних соціальних 
наук: економічних, політичних, юридичних 
тощо. Правові відносини в суспільстві вибу-
довуються не тільки юридичними методами, 
оскільки для їх реалізації необхідні і матері-
ально-економічні умови, і соціально-психо-
логічні передумови. Правова ідеологія може 
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стати керівною силою в розвитку суспіль-
ства, якщо в неї закладені основні прин-
ципи: демократії, гуманізму і соціального 
прогресса. Правова ідеологія пробуджає 
в масовому розумінні потребу в активно-
му ставленні до дійсності, формує в ньому 
суб’єктивне правове ставлення до інших 
суб’єктів права. Розуміння людиною себе 
як суб’єкта правовідносин підіймає її на рі-
вень саморозуміння. Це означає, що понят-
тя законності, правопорядку тощо стають 
елементами її саморозуміння, її поведінки в 
суспільстві та ставлення до оточення. Вва-
жається, що оптимальним джерелом права 
є закон. 

В юридичній літературі обов’язковими є 
такі аспекти визначення прогалин у пози-
тивному праві:

1. Прогалина в позитивному праві озна-
чає відсутність якого-небудь джерела пра-
ва взагалі, закону, підзаконного акта, зви-
чаю, прецеденту. 

2. Прогалина в нормативно-правовому 
регулюванні означає відсутність норм зако-
ну і норм підзаконних актів. 

3. Прогалина в законодавстві означає 
відсутність закону, тобто акта вищого орга-
ну влади. 

4. Прогалина в законі означає неповне 
врегулювання питань у ньому. Неповнота 
норм у такому акті є прогалиною в цьому 
акті, а також прогалиною в праві загалом. 

Під час аналізу практики парламентської 
діяльності з ухвалення законів можна по-
бачити, як депутати, через різні причини, 
мотиви, утримуються від ухвалення закону, 
голосують за чи проти нього. Відсутність 
правової норми неможливо віднести до про-
блем прогалин позитивного права, оскіль-
ки причина полягає не в правовій сфері, а 
зовні. Поштовхом до діяльності зі встанов-
лення прогалин у праві є, по-перше, юри-
дична практика, яка знаходить суперечно-
сті і нерозвиненість системи законодавства. 
По-друге, пропуски знаходяться в процесі 
нормативізму, кодифікаційних робіт, коли 
з’являється об’єктивна проблема в тому, 
щоб обновити систему права. 

Нормативізм – це державна діяльність з 
формування права, систем норм права. Нор-
мативно-правові акти щодо права є юридич-
ною формою вираження його норм. Отже, 
юридична сила, юридична форма необхідні 

нормам права, щоб вони стали реальними 
(а не тільки в писаній формі) регуляторами 
суспільних відносин. Закон – це сила, яка 
втілюється органами примусу [7, с. 86].

Поштовхом, примусом для початку нор-
мативіської діяльності є об’єктивні чинни-
ки, що діють у системі суспільних відно-
син. Зміна в структурі суспільних відносин, 
початок переходу до ринкових відносин в 
Україні спричинили потребу в нормативізмі 
в широких масштабах. Закони ухвалюють-
ся законодавчими органами держави, або 
іноді всенародним референдумом. Закон 
має вищу юридичну силу, отже, ухвалення 
закону, чи законодавчий процес, – серйоз-
на діяльність, яка поділяється на декілька 
стадій. Нормативізм не обмежується за-
конодавчою діяльністю парламенту. Нор-
мативно-правові акти створюються також 
органами виконавчої влади, відомствами, 
суспільними організаціями.

Право – соціально необхідний, корис-
ний і цінний, але дуже вразливий спосіб 
соціального регулювання. Залежно від ро-
зуміння права складається і існує правова 
реальність. У праворозумінні відобража-
ються уявлення людей про суспільство, 
особистість, духовні та нормативні цінності, 
виявляється не тільки знання і мислення, 
воля, почуття, а вся людська душа. Отже, 
праворозуміння характеризується визна-
ченою внутрішньою структурою, зумовле-
ною відповідними потребами особистості, 
яка виражає об’єктивну логіку його форму-
вання. Вважаємо за необхідне сформува-
ти таке розуміння права, яке б відобража-
ло інтереси суспільства та було зумовлене 
правами та свободами людини. У сучасній 
юридичній теорії і практиці головна увага 
має бути приділена особливостям практич-
ного впровадження раціонального змісту 
ліберальних ідей у процеси державного та 
правового будівництва в Україні. Необхідно 
звернутися, як зазначає М. Орзіх, до пошу-
ку доктринальної формули закономірностей 
юридичного індивідуального буття суспіль-
ного життя за двома «зрізами» проблеми: 
право в особистості, особистість у праві  
[8, с. 29].

Висновки і пропозиції. Отже, будь-яке 
праворозуміння має спиратися на правове 
буття людини в об’єктивно наявній правовій 
системі конкретного суспільства. З моменту 
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свого виникнення право активно впливає 
на реальність суспільства. Однак водно-
час вирішальну роль відіграє суспільство, 
яке зумовлює спрямування розвитку пра-
ва. Тому створення та застосування права 
є чіткими відображенням духовного рівня 
даного суспільства та не може його пере-
вершити, бо розвивається разом із ним.

Протиставлення різних концепцій пра-
ва є свідченням наукової неповноцінності,  
адже призводить до затьмарювання окре-
мою правовою теорією всіх інших. Сьогод-
ні потрібно спрямовувати зусилля не на 
культивування (що завжди є обмеженим і 
зазвичай небезпечним) окремої правової 
ідеї, а на пошук гармонії між численними (і 
по-своєму цінними) правовими поглядами.
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Письменная Е. Ф. Праксеология правопонимания в разных условиях 
общественного бытия

Статья посвящена анализу правопонимания, понимания и интерпретации сущности, 
природы и значение этого явления, которое относят к числу важных уже потому, что 
человек на каждом из этапов своего личностного и общественного развития открывает 
в праве новые качества, новые грани его соотношения с другими явлениями и сферами 
жизнедеятельности социума.

Ключевые слова: правопонимания, юриспруденция, правопорядок, социум, глоба-
лизационные изменения.

Pismenna О. Prakseologii pravoponimaniya in different conditions
The article is devoted to the analysis of the legal understanding, understanding and inter-

pretation of the essence, nature and significance of this phenomenon which are among the 
important ones already because the person at each stage of his personal and social devel-
opment reveals new qualities in the law, new facets of his correlation with other phenomena 
and spheres of life activity society.

Key words: legal understanding, jurisprudence, law and order, society, globalization 
changes.
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CORRELATION BETWEEN TWO VERSIONS OF THE RULE OF LAW 
PRINCIPLE: DYNAMICS FOR THE TARGET DETERMINATION

The article constitutes an initial attempt to combine all existing in modern scientific liter-
ature approaches devoted to the interconnection of two rule of law versions – international 
and national. Accordingly, the article illustrates the contextual interplay between two levels 
of legal orders. Viewing interfaces between international rule of law principle and its domes-
tic analogue through the prism of their correlation, the author marks out three important 
aspects in such synergy. On the basis of comparative research, it is concluded that among 
most substantive correlation aspect is the dialectical nexus between rule of law principles 
that are operated both at the international and national levels.

Key words: rule of law principle, legal order, correlation between international and 
national versions of rule of law principle.

Problem statement and some in-
troductory remarks. Rule of law, as the 
universally recognized idea, had not been 
immune from the intensive expansion of 
theoretically-methodological scientific in-
vestigations. This is mainly due to the fact 
that this principle provides civil society with 
an appropriate forum for motivating action 
by public authorities in the different areas 
of human activity, and thus promoting its 
essential values. Sometimes, the inconsist-
ency of national government’s action to-
wards its citizens hinders successful devel-
opment. Thereby, nation-building requires 
time, efforts and commitment in order for 
the process to make a positive contribution. 
Nevertheless, inverse relationships between 
international community and national socie-
ties have shown product of such cooperation 
has significant impact on legislative trans-
formation processes for both international 
and domestic legal systems. That is why is-
sues related to the development of the rule 
of law standards are still relevant and serve 
as a focal point in almost all modern scien-
tific researches.

Recent trends in scientific researches.  
It is hard enough to reflect all existing ac-
ademic works related to the investigation 
of the rule of law principle. But, in the past 
decade, the number of researches has also 

risen sharply owing to a certain changes 
in international legislative system. Conse-
quently, new aspects of the rule of law princi-
ple have emerged. Particularly, among such 
aspects is the rule of law functioning at the 
international level, its linkages and mutual 
interference with the corresponding national 
analogue. At the same time, overwhelming 
majority of scientific investigations is most-
ly devoted to the “pure international law”, 
while general theoretical “synergy” param-
eters of abovementioned mutual influences 
remain “invisible” for the modern rule of law 
scholars.

However, there are some academic works 
which are of the special theoretic interest. 
Namely, among them are scientific articles 
of A. Nollkaemper who focuses on the result 
of the interrelationships between interna-
tional rule of law and its national versions. 
Another researcher from Netherlands –  
M. Kenatake has also drawn her attention 
to the existing interfaces between two var-
iants of the rule of law principle. Addition-
ally, abovementioned issue of “coexistence” 
had been the subject of scientific inquiry 
of such well-known scholars as: B. Chimni,  
N. Hachez, F. Neate, H. Owada, J. Waldron, 
A. Watts, J. Wouters.

At the same time, contemporary general 
theory of law is badly in need of a complete 
structural and categorical overhaul in our 
thinking about the rule of law importance © Reminska Yu. Yu., 2018
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in the context of current global reformation 
processes.

Analyzed above recent trends in scientific 
investigations regarding the rule of law prin-
ciple, have provided the author with an op-
portunity to highlight the following principle 
objectives of the research: 1) to identify 
what interfaces are between two versions of 
the rule of law – international and national; 
2) exactly what aspect of such interactions 
is crucial for the further substantive modifi-
cation of the rule of law principle.

Major ideas presentation. Present 
developments in the rule of law field show 
there is a growing trend in scholar’s world  
to use in academic literature two formula-
tions – international rule of law and its na-
tional analogue. This tends to suggest there 
are some substantial differences between 
two abovementioned categories. Essential-
ly, the concept of international rule of law 
accumulates historical, legal and sociocul-
tural features of both international organiza-
tions law and the law of different countries 
all over the world (including certain national 
legal traditions).

However, among contemporary rule of 
law researchers, different approaches may 
prevail regarding the interaction between 
two versions of this principle. In this vein, 
former Judge of the International Court of 
Justice, H. Owada once pointed out: “<…> 
analysis of the role of the Rule of Law as 
applied at the international level requires 
a reconceptualization of the principle in 
such a way as to take account of system-
atic differences between the domestic and 
international legal order” [1, p. 155]. With 
special emphasis on this, in an attempt to 
understand the operation of rule of law in 
practice, it is alleged in the literature that 
the linkages between national and inter-
national rule of law can be analyzed from 
three different positions, among which, 
particularly, are: 1) how the concept of 
national rule of law, understands, accepts 
and resists on its international version;  
2) how the concept of international rule of 
law understands, accepts and opposes the 
national concept and 3) in what way can 
be assessed and appreciated such interac-
tion by the international community. Com-
bining formal and material requirements, 

the rule of law both at the level of national 
public law and international human rights 
law can be defined as the regulator of gov-
ernmental power. In other words, the rule 
of law serves as a tool for regulating the 
conduct of the government, the exercise 
of its authority over individuals and legal 
entities within its jurisdiction. At the same 
time, it must be taken into account that 
the international rule of law is intended to 
regulate not only intergovernmental re-
lations, but also legal relations between 
international organizations and states or 
individuals. However, it should be borne 
in mind that the rules of international and 
national law may regulate the same legal 
relationship in a slightly different ways. 
Such simultaneous regulation creates a 
number of situations when the subjects of 
law are circumvented, which in its turn re-
sulted in a conflict of law [2, p. 2–3].

Within this range of issues, position of  
B. Chimni can be deemed as reasonable one. 
In particular, he believes that the conceptual 
formulation of comprehensive international 
rule of law definition is complicated enough 
as the very idea of this principle was first 
articulated within the framework of national 
legal systems with those characteristics (for 
example, the existence of a constitution, the 
limited nature of the executive power, ju-
dicial system with compulsory jurisdiction, 
certain forms of manifestation of the princi-
ple of separation of powers), which are ei-
ther absent at all or incompletely presented 
at the international level [3, p. 292].

Against this background, N. Hachez em-
phasizes on the multifaceted and complex 
nature of the international legal order. Thus, 
two premises should be taken into account 
when addressing the issue of existing nex-
us between two versions of the rule of law 
principle:

(1) formal differences between interna-
tional and domestic legal orders, where the 
rule of law principle is actively functioning; 
primarily, national context presupposes rule 
of law’s essential task is to create appropri-
ate and effective mechanisms aimed at pro-
tection of the citizens (legal subjects) from 
governmental abuse; along with this, inter-
national framework implies the existence 
of such-called “horizontal relationships”  
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between States, that is, there is no govern-
ment in its common sense;

(2) substantial differences between inter-
national and domestic legal orders, which 
is reflected in the structures of legal orders 
themselves; there are limitation imposed on 
the legal subjects to exercise their govern-
mental power; in this regard the question 
arise about the legality which the rule of law 
embodies; hence, not all formal rule of law 
requirements can be transposed to the in-
ternational legal order [4, p. 316–317].

This has inspired the author to talk about 
the correlation between international and 
national rule of law, which can be considered 
from the following perspectives: a) signifi-
cant discrepancy and issue of the balance; 
b) possibility of the transposition of one ver-
sion to another and vice versa; c) dialectical 
interrelations between two versions of the 
rule of law principle.

1. Significant discrepancy and issue 
of the balance between international 
and national rule of law principle. In 
one of his scientific works J. Waldron has 
stressed the difference between national 
and international rule of law lies primarily 
in different methods and ways of applying 
this principle. The absence of an “interna-
tional sovereign power as such is greatly 
complicated by attempts to understand the 
purpose of international rule of law, since 
the absence of centralized power means 
that international governmental bodies as 
well as the international legislative process 
may in some cases not comply with the 
requirements of the researched principle”  
[5, p. 317].

The author agrees to a certain extent with 
this thesis and indicates the following. Un-
like the national rule of law, a key objective 
of the international version is not to pro-
tect individuals from arbitrary actions of the 
state, its agencies and officials. At this level, 
the rule of law is intended to create condi-
tions for equal and independent functioning 
of all countries in the world as full-fledged 
subjects of international law. Furthermore, 
international rule of law serves as a toolkit 
for protection of the human rights and free-
doms which have been violated within the 
national legal system. Here, international 
institutions are among the key actors that 

actively operate and develop the rule of law 
principle during their “operations”.

To support abovementioned idea further, 
well-known theorist A. Watts believes differ-
ences between international rule of law and 
the rule of law operated within the nation-
al legal system framework, includes: 1) the 
objectives inherent in the rule of law prin-
ciple at the national level; in this context, 
commonly, the rule of law includes the pro-
tection of the individuals rights against ar-
bitrary actions of state authorities; 2) more 
specific requirements of the rule of law prin-
ciple at the national level often reflect par-
ticular historical and constitutional evolution 
of state; given this, international rule of law 
cannot be equated with its national ana-
logue [6, p. 16].

It has been already mentioned above 
that the differences between international 
and national rule of law predominantly are 
analyzed from the perspective of national 
and international legal orders, namely their 
institutional distinction. Indeed, in compari-
son with national, international legal order is 
characterized by a pretty weak institutional-
ization level and the complete lack of a cen-
tralized and hierarchical organization of the 
exercise of power. Instead, such connections 
are themselves horizontal [7, p. 299–300;  
8, p. 192–193; 9, p. 75]. In this vein, some 
authors add that law-making process is in 
itself at the international level differs by 
a certain diffusion (dispersion). However, 
both in practice and within theoretical sci-
ence there is a clear division into a soft and 
hard law, which helps to define the norms 
that are mandatory and norms that are 
not binding on subjects of international law  
[3, p. 292–293].

Extending this approach, I. Hurd in his 
scientific article “International rule of law 
and the domestic analogy” argues following. 
In reliance on the instrumental approach 
to the essence of international law, the au-
thor notes the certain differences between 
national and international rule of law are 
based on distinct functions they perform. 
Within the national legal system, the rule of 
law principle aims to establish restrictions 
on the exercise of state power and to ensure 
the stable functioning of the law, norms of 
which will be applied equally to all citizens 
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of the particular state. The concept of in-
ternational rule of law is based on a slightly 
different model of the relationship between 
actors and international law, which is based, 
first of all, on the legitimacy of the obliga-
tions transfer through consent. In spite of 
these differences, from a theoretical point 
of view, both versions of the rule of law are 
ideologically united around a liberal norma-
tive view on politics and society. In particu-
lar, the rule of law ensures the activities of 
the authorities (both at the international and 
national levels) in supporting, securing and 
developing other legal values. Against this 
background, rule of law is an alternative to 
arbitrary exercise of power and presuppos-
es the subordination to universally accepted 
rules of conduct existed both at the interna-
tional and national levels [10, p. 366–367].

2. Possibility of the transposition of 
one version to another and vice versa. 
In the majority of cases, the issue of trans-
position of the rule of law characteristics 
into another legal level is boiled down to the 
scientists’ negative response. For instance, 
A. Watts believes there are at least two rea-
sons why direct transposition of the national 
rule of law (namely, its content) to the inter-
national level is impossible. First, the pur-
poses served the rule of law at the nation-
al level (typically, the protection of human 
rights and the limitation of public authori-
ties’ power), significantly differ from those 
formed within the international legal space. 
Secondly, it must be taken into account that 
the requirements of national rule of law are 
not identical with those requirements that 
exist at the international level [6, p. 16]. 
Another prominent scholar H. Aust is of the 
opinion that it is not a constructive approach 
of scholars, who develop the notion of inter-
national rule of law on the basis of a “com-
mon denominator” of the various concepts 
of the rule of law existing in national legal 
systems. Characteristic features of domestic 
rule of law variations cannot be fully bor-
rowed when constructing an international 
model. At the same time, it is reasonably 
considered that within the international law 
framework unique concept of the rule of law 
should be clearly defined [11, p. 55].

In this regard, some authors stress on a 
number of theoretical-methodological and 

practical issues related to the transposition 
of the three basic rule of law components 
into the international level, namely: 1) pub-
lic and stable law; 2) state power, limited 
by law; 3) the uniform and consistent appli-
cation of the law. That is why the interna-
tional rule of law formula cannot be simply 
deduced from the concept of national rule 
of law. These two versions of rule of law 
are developed separately, addressing vari-
ous political challenges and needs, and they 
are based on different principles of political 
power organization [10, p. 376]. Moreover, 
when transposing the rule of law to the in-
ternational level, its concept should cover 
not only the process of adopting the law, its 
application and enforcement, but also the 
material aspect of what this law constitutes 
by itself [8, p. 193].

As can be seen from the conducted above 
analysis, most scholars considering the pos-
sibility of transposition make an appeal to 
the structural differentiation of the rule of 
law components at this two levels. Against 
this background, A. Watts marked out the 
elements which are necessary for the rule of 
law principle to be employed in international 
community. Essentially, among them are:

– completeness and certainty of the law: 
to employ and respect the rule of law prin-
ciple in a certain community means that 
law is primarily capable to govern all situa-
tions that might arise; talking about “com-
pleteness” of law means two premises: a) it 
means that “every international situation is 
capable of being determined as a “matter of 
law”; along with this, there must be a com-
prehensive mechanism for the application 
of already existed legal rules; additionally, 
this law enforcement mechanism should be 
accompanied by well-known and universal-
ly recognized legal techniques, other legal 
rules or transnational principles of law; b) the  
formal requirement of application must be 
followed by fact that such law is applied to 
all members of the certain community;

– equality before the law (in the interna-
tional context predominantly is manifested 
in so-called “principle of sovereign equality 
of States”): all States which come within the 
scope of a rule of law must be treated equally 
in the application of that rule to them with-
out any exceptions; in these circumstances,  
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it is not asserted that there is only one way 
of application the law to all states without 
taking into consideration some specific fea-
tures of such states; the main idea is that 
there should not be any discrimination be-
tween States in their subjection to rules of 
law which in principle apply to them; further-
more, States should have equal standing in 
the formulation of rules of international law, 
including the making of changes to the law;

– absence of arbitrary power: there 
should be a well-defined set of limits of are-
as in which international law allows a State 
to act at its pleasure without having to ac-
count for its actions internationally;

– effective application of the law with fol-
lowing three aspects: a) judicial settlement 
– there must be an ability of a State which 
finds itself with a legal difference with an-
other State to have recourse to a judicial 
tribunal to have that differences resolved; 
b) enforcement – the ability of the interna-
tional community to ensure that if a State 
refuses to comply with the law, the law can 
nevertheless be enforces against it; c) appli-
cation in practice – regular application of the 
law by States in their day-to-day dealings 
with each other as part of regular pattern of 
their international relations [6, p. 27–33].

3. Dialectical interrelations between 
two versions of the rule of law principle.  
This third aspect is usually analyzed through 
the approach according to which the par-
ticular forms of the rule of law manifestation 
should be considered from the perspective 
of following three levels of legal relations 
between national and international legal or-
ders.

The first level of relations envisages the 
least significant interconnection between 
national and international rule of law, since 
the latter is defined precisely as a tool for 
regulating horizontal relations between 
states (as what has been mentioned at the 
beginning of the current research). As the 
crucial goal of this principle is to create con-
ditions for limiting the national governments 
actions and protecting individuals inside the 
national legal system, the regulation of re-
lations with the national rule of law much 
differs from those relations that are intend-
ed to regulate its international version. They 
differ from each other by the subjects to 

which such powers are exercised, by the na-
ture of decisions based on the rule of law 
principle with broader legal and political 
contexts. From this perspective, interna-
tional rule of law should not be designed as 
a set of means serving to protect sovereign 
states, analogously to the national version 
aimed at protecting individuals’ rights and 
ensuring their autonomy.

At the second level, the linkages between 
national and international rule of law is 
much stronger due to the fact that the inter-
national rule of law is used to regulate the 
exercise of power by the state (and its bod-
ies) in relation to individuals and non-gov-
ernmental organizations. A striking example 
is the international human rights law, since 
a large number of international treaties and 
customary laws are intended to regulate 
relations related to ensuring the protection 
of human rights and freedoms by national  
governments.

The functional interaction between two 
versions of the rule of law principle most ful-
ly manifests itself at the third level of rela-
tions, since international institutions review 
the powers exercised by the government 
on the basis of standards that may differ 
materially from those that exist in nation-
al legislation. For example, judicial human 
rights institutions (in particular, the Euro-
pean Court of Human Rights) examine na-
tional governments decision to ensure that 
they conform to the norms and standards on 
human rights and freedoms. In exception-
al cases, international criminal courts and 
tribunals (the International Criminal Court, 
the International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia, etc.) have actually sub-
stitute government decisions by reversing 
them and taking further decisions in order 
to withdraw the indictments against these 
individuals. Under limited circumstances, 
international political authorities may also 
to a certain extent replace the competence 
of national governments (for example, the 
United Nations Security Council sanctions 
committees) [2, p. 5–7].

Final remarks and recommendations 
of the current research. The formaliza-
tion of the rule of law principle at the inter-
national level shows that existing scientific 
researches tend to illustrate one of two op-
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posing trends. The essence of the first is 
to operate the rule of law principle in the 
international legal arena as an indicator of 
the equal relationships between the states 
as the independent subjects of interna-
tional law. The second trend continues the 
ideological origins of the first and consists 
in contrasting the content characteristics 
of the observed phenomena on the basis. 
At the same time, this contrast is revealed 
through the parametric differences be-
tween the legal orders itself (international 
and national).

It seems necessary to expand existed 
directions of research with the methodo-
logical clarification on the variability of the 
targeted heteronomy of the rule of law 
principle at the international level. This is 
primarily expressed in the dialectical inter-
action of the national version of the rule 
of law principle with its international ana-
logue. Therefore, the decisive methodolog-
ical basis for the further study will be the 
idea that the rule of law can be material-
ized not only as a principle of international 
law or the constitutional basis of the func-
tioning of national legal systems. The val-
ue-purpose nature of this principle involves 
meaningful interpenetration of internation-
al and national law and order, convergence 
of national legal systems. Therefore, the 
theoretical and legal study of the process 
and the results of such interpenetration 
necessarily lead to the urgent need to find 
the appropriate occurrence of the interac-
tion between national legal systems with 
the international, taking into account rele-
vant trends in the field of globalization and 
integration processes.

Aspects analyzed in the context of au-
thor’s research have shown correlations 
between international and national rule of 
law principles are strong enough, especial-
ly those related to the dialectical interrela-
tions. Interfaces between national and in-
ternational rule of law are predominantly 
manifested in fact that debates regarding 
the effectiveness of international rule of law 
are related primarily to the concern of the 
international community to overcome the 
shortcomings in the rule of law functioning 
within a particular state, especially in the 
context of post-conflict situations.

It is significant that, despite substantial dif-
ferences, international and national rule of law 
variants interact quite closely with each other. 
This interaction is reflected in following. First, 
international law affects and often defines the 
content of national rule of law. Secondly, the 
effective application of the international law 
(as one of the requirements of the rule of law 
at the international level) directly depends on 
the national rule of law. In this regard, there 
cannot be question about the efficiency or in-
efficiency of international rule of law, if it does 
not exist at all within the state.

Such dialectical interrelations are devel-
oped due to the fact that national practices 
regarding the rule of law principle constitute 
peculiar directions for modification of this 
principle within the framework of the in-
ternational community. Subsequently, such 
modification processes shape the priority 
trends in the reformation of international 
law system itself, its readiness to meet cur-
rent global society challenges.
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Ремінська Ю. Ю. Кореляція між двома версіями верховенства права: 
динаміка для визначення цільових завдань

Стаття є спробою об’єднати всі наявні в сучасній науковій літературі підходи, присвя-
чені взаємозв’язку двох версій принципу верховенства права – міжнародного і націо-
нального. Отже, стаття демонструє контекстуальну взаємодію між двома рівнями право-
порядку. У процесі вивчення взаємовпливу між принципом міжнародного верховенства 
права та його національним аналогом крізь призму їх співвідношення автор вказує на 
три важливих аспекти такої «синергічності». На основі порівняльних досліджень зро-
блено висновок про те, що найбільш суттєвим аспектом вищезазначеної кореляції є діа-
лектичний зв’язок між принципом верховенства права, що діє як в межах міжнародного, 
так і в межах національного права.

Ключові слова: принцип верховенства права, правопорядок, співвідношення між-
народного і національного варіантів принципу верховенства права.

Реминская Ю. Ю. Корреляция между двумя версиями верховенства права: 
динамика для определения целевых задач

Статья представляет собой первоначальную попытку объединить все существующие 
в современной научной литературе подходы, касающиеся взаимосвязи двух версий 
принципа верховенства права – международного и национального. Показано контек-
стуальное взаимодействие между двумя уровнями правопорядка. Изучая взаимосвязь 
между принципом международного верховенства права и его национальным аналогом 
через призму их соотношения, автор отмечает три важных аспекта такого синергиз-
ма. На основе сравнительных исследований сделан вывод о том, что наиболее суще-
ственным аспектом вышеуказанной корреляции является диалектическая связь между 
принципом верховенства права, действующим как в рамках международного, так и в 
пределах национального права.

Ключевые слова: принцип верховенства права, правопорядок, соотношение меж-
дународного и национального варианта принципа верховенства права.
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Постановка проблеми. Правосуддя 
здійснюється іменем закону тільки судо-
вими інстанціями. Судова влада, відповід-
но до теорії поділу влади в державі, являє 
собою систему судових органів держави, 
що здійснюють правосуддя.

У судової влади є власні специфічні ор-
гани, які, на відміну від правових інститу-
тів, не регулюють соціальні відносини, а 
визначають форми організації, структури і 
діяльності судової влади, форми реалізації 
правосуддя та ін.

Згідно із чинним законодавством Рес-
публіки Молдова, судова влада представ-
лена системою судових інстанцій, Вищою 
радою магістратури та прокуратурою. Ця 
нова система відображена у р. IX Консти-
туції цієї країни «Судова влада», а також у 
відповідних органічних законах.

Відповідно до законодавства, судова 
влада незалежна, відокремлена від зако-
нодавчої і від виконавчої влади, наділена 
власними повноваженнями. 

Чільне місце в системі судової влади 
країни належить Конституційному Суду, 
тому важливо розглянути його структуру, 
функції та повноваження.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Стан опрацювання теми засвід-

чує, що інституція Конституційного Суду 
потребує особливої уваги з боку науковців 
для забезпечення актуальної законодав-
чої бази для належного функціонування 
та розвитку. Тому вважаю не випадковим 
явищем те, що останніми роками інсти-
тут неодноразово ставав основним пред-
метом дослідження в працях вітчизняних 
юристів. На особливу увагу заслуговують 
дисертаційні досдіження К О. Закоморної, 
О.В. Марцеляка, В.Б. Барчука, Н.С. Нау-
лік, Л.В. Голяк. Водночас окремі аспекти 
інституту омбудсмена потребують спеці-
ального вивчення. У контексті такого до-
слідження на особливу увагу заслуговує 
висвітлення процесу утворення, функціо-
нування та розвитку інституту Конститу-
ційного Суду в Республіці Молдова, що не 
було детально опрацьовано у вітчизняній 
юриспруденції.

Метою статті є заповнення прогалини 
дослідження законодавчої бази Консти-
туційного Суду Республіки Молдова в пи-
танні функціонування порівняно з іншими 
країнами.

Виклад основного матеріалу. Є п’ять  
способів визначення компетенції Консти-
туційного Суду:

– компетенція визначається виключ-
но Конституцією (Албанія, Азербайджан, 
Болгарія, Італія);© Парій Б. Б., 2018
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– компетенція визначається Конститу-
цією та законами про органи конституцій-
ної юрисдикції (Хорватія, Німеччина, Лит-
ва, Польща, Румунія);

– компетенція визначається Конститу-
цією та окремими категоріями законів (ор-
ганічним законом у Грузії);

– компетенція визначається Конститу-
цією та окремими категоріями законів не-
залежно від того, регулюють вони функ-
ціонування й організацію Конституційного 
суду чи ні (Франція, Білорусь);

– компетенція визначається лише зако-
ном (Латвія) [1].

Ст. 135 Конституції Республіки Мол-
дова (далі – РМ) наділяє Конституційний 
Суд певними повноваженнями, за різними 
предметами, природою цих повноважень 
та умовами їх здійснення. Ці повноважен-
ня можуть бути розділені на три категорії: 
консультативні, контролю конституційності 
актів, зазначених органами публічної вла-
ди, і тлумачення Конституції [2, c. 480].

Конституційний Суд:
– здійснює контроль за запитом щодо 

конституційності постанов парламенту, 
указів президента РМ, постанов і ордонан-
сів уряду, а також міжнародних договорів, 
однією зі сторін яких є РМ. Цей контроль є 
подальшим – будь-який нормативний акт, 
а також будь-який міжнародний трактат, 
стороною якого є РМ, вважається консти-
туційним доти, доки не буде доведено його 
неконституційність у процесі здійснення 
конституційної юрисдикції. Контролю кон-
ституційності піддаються тільки норматив-
ні акти, ухвалені після набрання чинності 
нової Конституції – 27 серпня 1994 р.;

– вирішує тільки питання, що належать 
до його компетенції. Якщо в процесі роз-
гляду порушуються питання, що нале-
жать до компетенції інших органів, Кон-
ституційний Суд направляє їм матеріали. 
Суд сам визначає межі своєї компетенції. 
У процесі здійснення контролю консти-
туційності оскаржуваного нормативного 
акта Конституційний Суд може виносити 
рішення і щодо інших нормативних актів, 
конституційність яких залежить цілком 
або частково від конституційності оскар-
женого акта;

– тлумачить Конституцію. Більшість 
тлумачень стосується компетенції органів 

публічної влади та дотримання принципу 
поділу і взаємодії влади в державі;

– надає пропозиції щодо перегляду 
Конституції. Відповідно до Конституції РМ, 
суб’єкти мають право на ініціювання пе-
регляду Конституції, можуть представляти 
проекти конституційних законів тільки з 
висновком Конституційного Суду, ухва-
леного голосами не менше 4 суддів. Хоча 
висновок про проект не є обов’язковим 
для парламенту, на практиці останній ке-
рується цими висновками;

– підтверджує результати республікан-
ських референдумів. У період існування 
Конституційного Суду РМ такий референ-
дум проходив 23 травня 1999 р;

– підтверджує результати виборів  
парламенту і президента Республіки Мол-
дова;

– констатує обставини, що виправдо-
вують розпуск парламенту, відсторонення 
від посади президента РМ або тимчасове 
виконання його обов’язків;

– дозволяє випадки неконституційності 
правових актів, представлених Вищою су-
довою палатою.

– ухвалює рішення з питань, предметом 
яких є конституційність партії.

Аналіз положень ст. 135 Конституції 
дозволяє зробити висновок, що повнова-
ження Конституційного Суду, передбаче-
ні в ч. (1), у межах системи наступного 
контролю і в межах системи попереднього 
контролю.

Конституція встановлює повноваження 
Конституційного Суду, які не можуть бути 
доповнені або обмежені іншим законом. 
Повноваження Конституційного суду мо-
жуть бути змінені тільки шляхом відповід-
ної зміни Конституції.

Конституційний Суд гарантує верховен-
ство Конституції, забезпечує реалізацію 
принципу поділу державної влади на за-
конодавчу, виконавчу та судову і гарантує 
відповідальність держави перед громадя-
нином і громадянина перед державою.

У РМ застосовується змішане при-
значення суддів Конституційного Суду, 
оскільки двоє суддів призначаються пар-
ламентом, двоє – урядом і двоє – Верхов-
ною Радою Магістратури.

Іншим аспектом, який варто обговорити, 
є кількісний склад Конституційного Суду. У 
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Співдружності Незалежних Держав (далі –  
СНД) чисельний склад варіює від 5 до 19 
суддів. У державах Центральної та Захід-
ної Європи кількість суддів Конституційно-
го Суду різна: у Франції – 9, у Греції – 12,  
у Бельгії – 12, в Іспанії – 12, у Порту-
галії – 13, в Італії – 15, у Словенії – 9,  
в Угорщині – 15 [3, c. 416].

Конституційний Суд РМ складається із 
шести суддів. У більшості держав Консти-
туційні Суди складаються з непарної кіль-
кість суддів через спрощення ухвалення 
рішення в разі поділу голосів. Ситуація з 
наявністю паритету голосів, в якій пріори-
тет надається висновку, за який проголо-
сував голова, не здається демократичною.

За строком дії мандата призначення 
суддів можна розділити на три групи:

1. Призначення на один мандат – у цих 
державах суддя обіймає посаду до пев-
ного віку, яким обмежується виконання 
його повноважень, тобто до пенсійного 
віку (Вірменія, Австрія, Бельгія). У Вірме-
нії члени Конституційного Суду виконують 
професійні функції на момент призначен-
ня до 70-річного віку, в Естонії судді мо-
жуть залишатися на посаді ще 5 років піс-
ля досягнення пенсійного віку.

2. Призначення на один мандат, який 
не може бути продовжено або поновле-
но. 9-тирічний мандат, який не може бути 
продовжено або поновлено, встановлений 
у Болгарії, Італії, Латвії; 10-тирічний ман-
дат – у Грузії; 12-тирічний – у Німеччині; 
в Іспанії члени Конституційного Суду при-
значаються на 9 років, кожні 3 роки 1/3 із 
них оновлюється; так само встановлено і 
Конституцією Латвії [4].

Призначення на посаду подовжують 
(так званий поновлюваний мандат), на-
приклад, у Білорусі, Естонії. В Азербай-
джані судді Конституційного Суду призна-
чаються строком на 15 років із можливістю 
поновлення мандата на 10-річний термін.

У Республіці Молдова судді Конститу-
ційного Суду призначаються на 6-тирічний 
мандат. Суддя Конституційного Суду може 
бути на посаді протягом двох мандатів, 
якщо його призначають і на дату призна-
чення він не досяг віку 65 років. Судді Кон-
ституційного Суду обирають голову Кон-
ституційного Суду таємним голосуванням 
більшістю голосів на трирічний мандат.

Голова Конституційного Суду має такі 
повноваження, відповідно зі ст. 40 Закону 
про Конституційний Суд:

– скликає Конституційного Суд і голо-
вує на його засіданнях;

– координує роботу Конституційного 
Суду і розподіляє справи для розгляду 
тощо;

– представляє Конституційний Суд у 
відносинах з органами публічної влади.

Голові та суддям Конституційного Суду 
допомагають виконувати їхні функції 
шість суддів-асистентів (ст. 35 Закону). 
Суддя-асистент повинен мати вищу юри-
дичну освіту і стаж роботи за юридичною 
спеціальністю або в галузі вищої юридич-
ної освіти не менше десяти років.

Секретаріат Конституційного Суду від-
повідає за інформаційне, організаційне, 
наукове й інше забезпечення суду, орга-
нізовує прийом громадян, попередньо роз-
глядає звернення, направлені в Конститу-
ційний Суд, допомагає суддям у підготовці 
справ до розгляду. Секретаріатом Консти-
туційного Суду керує його начальник.

Конституційний Суд затверджує регла-
мент Секретаріату, його структуру і штат-
ний розклад.

Загальне керівництво діяльністю Се-
кретаріату здійснює начальник Секретарі-
ату, відповідальний за всі адміністративні 
роботи. Прийом на роботу та звільнення 
працівників Секретаріату, розпорядження 
фінансовими коштами Суду здійснює го-
лова Конституційного Суду.

Згідно зі ст. 36 Закону РМ «Про Кон-
ституційний Суд», при Конституційному 
Суді може бути створена Науково-кон-
сультативна рада в складі вчених і фахів-
ців-практиків у галузі права.

Необхідно розглянути критерії при-
значення суддів Конституційного Суду. 
Зазвичай висуваються такі соціаль-
но-професійні вимоги: громадянство, вік, 
правова дієздатність, професійна компе-
тенція, освіта, моральні якості, володіння 
державною мовою, постійне місце прожи-
вання на території відповідної держави, 
попередня згода кандидата. Вимоги про 
громадянство відображені в законодавстві 
Іспанії, України.

У більшості країн суддями Конститу-
ційного Суду стають юристи (Албанія,  
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Австрія, Німеччина) [5, c. 320]. Проте є 
держави, які призначають неюристів чле-
нами Конституційного Суду (Вірменія, 
Франція, Казахстан), але загалом ці суди 
складаються з юристів.

Максимальний вік суддів Конституцій-
ного Суду варіюється від 65 років (Мальта, 
Туреччина, Україна) до 70 років (Вірме-
нія, Австрія, Бельгія) і навіть до відсутно-
сті будь-яких вікових меж (Албанія, Бол-
гарія, Латвія). У деяких законодавствах 
встановлюється і мінімальна вікова межа, 
наприклад: в Азербайджані – 30 років,  
у Грузії – 35 років, в Україні – 40 років,  
в Угорщині – 45 років.

Умови для призначення на посаду судді 
Конституційного Суду Республіки Молдова 
передбачені в ст. 11 Закону РМ «Про Кон-
ституційний Суд», а саме: вища юридична 
освіта, високий професійний рівень і стаж 
роботи за юридичною спеціальністю або 
в галузі вищої юридичної освіти, або нау-
ки не менше 15 років. Граничний вік для 
призначення на посаду судді Конституцій-
ного Суду – 70 років. Призначення здійс-
нюється тільки за попередньої письмової 
згоди кандидата. Якщо кандидат обіймає 
посаду, несумісну з посадою судді Консти-
туційного Суду, або є членом якої-небудь 
партії чи іншої громадсько-політичної ор-
ганізації, його згода повинна містити зо-
бов’язання про відставку в день складан-
ня присяги і припинення свого членства 
в партії або іншій громадсько-політичній 
організації.

Згідно з Конституцією РМ, судді Кон-
ституційного Суду незалежні у виконанні 
своїх повноважень і підкоряються тільки 
Конституції. Конституція РМ і Закон «Про 
Конституційний Суд» проголошують неза-
лежність суду від будь-якої іншої публіч-
ної влади, підкорення тільки Конституції і 
положенням органічного закону.

Відповідно з Конституцією, судді Кон-
ституційного Суду є незмінними протягом 
дії мандата, вони незалежні і підкоряють-
ся тільки Конституції.

Незмінюваність – гарантія незалежнос-
ті судді, що є інститутом, на основі якого 
повноваження судді Конституційного Суду 
можуть бути припинені чи припинені не 
інакше як встановленим законом поряд-
ком.

Через специфічний статус судді Кон-
ституційного Суду застосовуються тільки 
деякі визначення незмінності. Так, пов-
новаження конституційного судді можуть 
бути припинені тільки індивідуально, до-
бровільно або відповідно до закону, за 
умовами, передбаченими ст. 18 Закону 
«Про Конституційний Суд».

Повноваження судді Конституційного 
Суду припиняються і оголошується вакан-
сія за таких умов:

– закінчився строк повноважень;
– відставка;
– позбавлення повноважень;
– смерть.
У разі припинення повноважень і від-

криття вакансії видається розпорядження 
голови Конституційного Суду або ж рішен-
ня ухвалюється Конституційним Судом.

Проблеми дострокового виходу на пен-
сію немає, оскільки суддя призначається на 
термін дії одного мандата, яка припиняється 
за умовами ст. 18 Закону «Про Конституцій-
ний Суд». Також виключається можливість 
підвищення, оскільки Конституційний Суд є 
єдиним юрисдикційним органом, що стоїть 
поза межами ієрархічної системи.

Судді Конституційного Суду є незмін-
ними протягом строку повноважень. Для 
сторін, що перебувають у конституційному 
спорі, незалежність судді Конституційно-
го Суду виражається в неупередженості. 
Гарантії неупередженості мають структур-
ний і функціональний характер.

Засобом захисту мандата конституцій-
ного судді, гарантії його незалежності та 
неупередженості є імунітет судді в аспекті 
недоторканності.

Недоторканність – це так званий «про-
цесуальний імунітет», проголошений з 
урахуванням можливих звинувачень кон-
ституційного судді в яких-небудь інших 
діях, ніж скоєних під час виконання його 
повноважень, або тих, що безпосередньо 
пов’язані з їхнім вмістом. Недоторканність 
націлена на попередження необґрунтова-
ного судового переслідування судді, пе-
решкоджання виконанню дії мандата або 
примушування виконувати повноваження 
певним чином, що суперечить його пере-
конанням і волі.

Імунітет є не привілеєм, а спеціальною 
процедурою захисту мандата – конститу-
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ційною, – наданою судді щодо незаконних 
або недостатньо обґрунтованих актів або 
дій.

Недоторканність стосується актів або 
дій судді, що не стосуються мандата.

Відповідно до ст. 16 Закону «Про Кон-
ституційний Суд» і ст. 10 Кодексу консти-
туційної юрисдикції:

– судді Конституційного Суду не мо-
жуть бути затримані, заарештовані, під-
дані обшуку, за винятком випадків, коли 
їх застали на місці злочину, притягнуті до 
адміністративної чи кримінальної відпові-
дальності без попередньої згоди Консти-
туційної Суду;

– судовий розгляд злочинів і адміні-
стративних правопорушень, вчинених 
суддями Конституційного Суду, належить 
до компетенції Вищої судової палати; по-
рушення кримінальної справи і запит про 
згоду на притягнення судді до відпові-
дальності входять у компетенцію Гене-
рального Прокурора;

– повноваження судді Конституційно-
го Суду припиняються із дня притягнення 
його до відповідальності. У разі його ос-
таточного засудження він позбавляється 
повноважень (відповідно до ч. (4) ст. 16 
Закону «Про Конституційний Суд»);

– якщо в момент затримання не була ві-
дома посада судді Конституційного Суду, 
він звільняється одразу після встанов-
лення особи; орган, який затримав суддю 
Конституційного Суду на місці злочину, 
повинен повідомити про це негайно, про-
тягом 24 годин, Конституційному Суду;

– з дати отримання згоди на притяг-
нення до відповідальності конституційний 
суддя позбавляється повноважень; у разі 
засудження його мандат анулюється від-
повідно до умов закону;

– санкції щодо суддів Конституційного 
Суду за дисциплінарні порушення та по-
рядок їх застосування, а також відкли-
кання мандата, передбачаються Кодексом 
конституційної юрисдикції.

Посада судді Конституційного Суду не-
сумісна з якою-небудь іншою оплачува-
ною державною або приватною посадою, 
за винятком викладацької і наукової ді-
яльності. Вимоги закону встановлюють, 
що суддя Конституційного Суду зобов’язу-
ється припинити свою діяльність у партії 

чи іншій громадської організації, членом 
якої є.

Висновки і пропозиції. Судова влада 
здійснює правосуддя в цілях захисту і ре-
алізації основних прав і свобод громадян 
та їх асоціацій, підприємств, установ і ор-
ганізацій. Суди розглядають всі суперечки, 
що стосуються цивільних, адміністратив-
них і кримінальних правовідносин, а також 
будь-які інші спори, щодо яких закон не 
встановлює іншої компетенції. Здійсненням 
правосуддя судові інстанції захищають дер-
жавний лад РМ від будь-якого посягання.

Відмінною рисою судової влади є участь 
представників народу в здійсненні пра-
восуддя. Так, у Конституції РМ зазначе-
ний публічний характер судових дебатів:  
«У всіх судах судові засідання проводять-
ся відкрито. Судовий розгляд справи в 
закритому засіданні допускається лише у 
випадках, встановлених законом, з дотри-
манням усіх правил судової процедури».

Обов’язковою характеристикою судової 
влади є авторитарний характер повнова-
жень судових інстанцій. Це виражається 
в тому, що накази і розпорядження, ви-
дані судовими інстанціями на виконання 
їхніх повноважень, є обов’язковими без 
винятку для всіх державних органів, ор-
ганізацій, фізичних і юридичних осіб. Ви-
конання судових наказів та рішень суду 
гарантовано державною владою.

Незалежність судової влади передба-
чає, що судові інстанції діють самостійно 
(без втручання ззовні і без підпорядкуван-
ня), своїми силами, мають для виконання 
належних функцій всі необхідні законні 
повноваження. Рішення судової інстанції 
не потребує будь-якого підтвердження. 
Конкретні вирок або судове рішення на-
бувають чинності закону, є обов’язковими 
до виконання. Обов’язковий характер ви-
років та інших остаточних судових рішень 
зазначений у ст. 120 Конституції РМ.
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АНАЛІЗ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу поглядів відомих науковців на спадкування за законом 
у цивільному праві. Автором зроблена спроба визначити норми ЦК України, які досить 
детально регламентують відносини, пов’язані зі спадкуванням за законом.

Ключові слова: спадкування, черга спадкування, заповіт, родичі, спадок, спадкоємці.

Постановка проблеми. Зі смертю фі-
зичної особи виникають відносини право-
наступництва, тобто наступництва однієї 
особи (спадкоємця) в правах і обов’язках 
іншої (спадкодавця). На реалізацію право-
наступництва прав та обов’язків померлої 
фізичної особи спрямовані норми інститу-
ту спадкування. 

Питанням спадкування присвячена 
Книга 6 ЦК України. Відповідно до статті 
1216 ЦК України спадкуванням є перехід 
прав та обов’язків (спадщини) від фізич-
ної особи, яка померла, (спадкодавця) до 
інших осіб (спадкоємців). 

Отже, як випливає зі змісту статті 1216 
Кодексу, в правовідносинах спадкування 
беруть участь дві сторони: спадкодавець 
та спадкоємець. Спадкодавцями як за 
законом, так і за заповітом можуть бути 
лише фізичні особи. Спадкоємцями мо-
жуть бути вказані в заповіті або в законі 
особи, до яких переходять цивільні права 
і обов’язки спадкодавця. 

Стаття 1217 ЦК України передбачає два 
види спадкування: спадкування за запо-

вітом та спадкування за законом. У даній 
статті спадкування за заповітом посідає 
перше місце відповідно до принципу пріо-
ритетності волі особи. У випадку спадкуван-
ня за законом коло спадкоємців і їх частки в 
спадщині визначаються ЦК України. 

Аналіз теоретичних розробок. Пробле-
ми, пов’язані з реалізацією спадкових 
прав, розглядали у своїх працях С.Н. Бра- 
тусь, В.О. Гончаренко, Ю.О. Заіка,  
С.Я. Фурса, Є.І. Фурса та інші вчені. 

Метою даної роботи є дослідження про-
блем, які виникають під час спадкування 
за законом згідно із чинним законодав-
ством України. 

Виклад основного матеріалу. Спад-
кування за законом має місце в тому ви-
падку, якщо: відсутній заповіт; заповіт 
було скасовано заповідачем і не складено 
новий заповіт; заповіт визнано недійсним 
повністю або частково. 

Крім того, як вірно зазначає Ю.О. Заіка, 
наявність заповіту не виключає і можли-
вість спадкування за законом. По-перше, 
заповідано може бути не все майно і тоді 
частина майна, яким спадкодавець не роз-
порядився, буде спадкуватися за законом. © Андриевская Л. А., Варбанский А. В., 2018
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По-друге, один із призначених у заповіті 
спадкоємців може не прийняти спадщину, 
і тоді частка майна, яка йому заповідала-
ся, спадкується спадкоємцями за законом 
на загальних підставах. По-третє, один із 
призначених у заповіті спадкоємців може 
відмовитися від спадщини, не визначаю-
чи правонаступника. По-четверте, один із 
спадкоємців за заповітом може виявитися 
негідним і бути усунутий від спадщини. 
По-п’яте, один із спадкоємців, якому була 
заповідана спадщина з умовою, може не 
виконати визначену заповідачем умову. 
По-шосте, заповіт у судовому порядку 
може бути визнано недійсним у частині, 
яка порушує права обов’язкових спадко-
ємців [4, с. 145]. 

Г.Ф. Шершеневич визначав спадкуван-
ня як перехід майнових відносин особи зі 
смертю її до інших осіб [1, с. 616]. 

А. Жанабілова під спадкуванням ро-
зуміє перехід сукупності майнових, а та-
кож деяких особистих немайнових права 
і обов’язків померлої особи – спадкодав-
ця до його спадкоємців згідно з нормами 
спадкового права [2, с. 53].

С.Н. Братусь вказував, що спадкування 
за законом засноване на припущенні, що 
закон, який встановлює коло спадкоємців, 
черговість їх закликання до спадкування, 
розміри спадкових часток, відповідає волі 
спадкодавця, який не побажав або не зміг 
виразити свою волю інакше – шляхом за-
повідального розпорядження [3, с. 69].

Варто зазначити, що чинний ЦК Укра-
їни в порівнянні із ЦК Української Радян-
ської Соціалістичної Республіки 1963 року 
значно розширив коло спадкоємців за 
законом. Зокрема, якщо ЦК УРСР перед-
бачав лише дві черги спадкоємців, то ЦК 
України встановлює п’ять черг спадкоєм-
ців за законом, а саме: діти спадкодавця, 
той із подружжя, який пережив, батьки, 
брати та сестри, баба, дід, дядько, тітка, 
члени сім’ї спадкодавця, родичі до шо-
стого ступеня споріднення та утриманці 
спадкодавця. Розширення кола осіб, що 
закликаються до спадкування за законом, 
неможливе. 

Підставами закликання до спадкування 
за законом є: родинні стосунки (за умови 
певного ступеня спорідненості та чергово-
сті спадкоємців); шлюб; усиновлення; пе-

ребування на утриманні спадкодавця не 
менше 5 років до його смерті [5, с. 1017]. 

Відповідно до статті 1258 ЦК України 
спадкоємці за законом одержують право 
на спадкування почергово. Кожна наступ-
на черга спадкоємців за законом одержує 
право на спадкування в разі відсутності 
спадкоємців попередньої черги, усунен-
ня їх від права на спадкування, неприй-
няття ними спадщини або відмови від її 
прийняття, крім випадків, коли черговість 
одержання спадкоємцями за законом пра-
ва на спадкування може бути змінена но-
таріально посвідченим договором заінте-
ресованих спадкоємців, укладеним після 
відкриття спадщини. Проте відповідно до 
частини 1 статті 1259 ЦК України такий 
договір не може порушити прав спадкоєм-
ця, який не бере в ньому участь, а також 
спадкоємця, який має право на обов’язко-
ву частку в спадщині. 

Стаття 1261 ЦК України відносить до 
спадкоємців першої черги дітей спадко-
давця, в тому числі зачатих за життя спад-
кодавця та народжених після його смерті, 
того з подружжя, який його пережив, та 
батьків. 

Діти є спадкоємцями своїх батьків як 
у випадку перебування матері та бать-
ка у зареєстрованому шлюбі, так і в тих 
випадках, якщо шлюб між батьками не 
зареєстрований в органах РАЦС. Звичай-
но, стаття 122 СК України встановлює 
презумпцію шлюбного батьківства та ма-
теринства. Частина 1 даної статті перед-
бачає, що дитина, яка зачата і (або) на-
роджена в шлюбі, походить від подружжя. 
Походження дитини від подружжя визна-
чається на підставі свідоцтва про шлюб та 
документа закладу охорони здоров’я про 
народження дружиною дитини. 

Дитина, яка народжена до спливу де-
сяти місяців після припинення шлюбу або 
визнання його недійсним, походить від 
подружжя, крім випадку, передбаченого 
статтею 124 СК України (частина 2 статті 
122 СК України). 

Якщо батько та мати дитини не пере-
бувають у шлюбі між собою, походження 
дитини від матері визначається на підста-
ві документа закладу охорони здоров’я 
про народження нею дитини. Якщо мати 
та батько дитини не перебувають у шлюбі 
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між собою, походження дитини від бать-
ка визначається: 1) за заявою матері та 
батька дитини; 2) за заявою чоловіка, 
який вважає себе батьком дитини; 3) за 
рішенням суду (стаття 125 СК України). 

Спадкоємцями першої черги є також 
усиновлені діти, які спадкують після 
свого усиновителя і вже не вважаються 
спадкоємцями за законом рідних батьків. 
Відповідно до частини 1 статті 1260 ЦК 
України в разі спадкування за законом 
усиновлений та його нащадки, з одного 
боку, та усиновлювач і його родичі – з 
другого, прирівнюються до родичів за по-
ходженням. 

Той із подружжя, хто пережив іншого, 
успадковує в першу чергу лише в тому 
випадку, якщо він перебував у зареєстро-
ваному шлюбі із спадкодавцем на момент 
смерті останнього. Факт перебування в 
шлюбі підтверджується свідоцтвом про 
шлюб. 

Спадкові права подружжя припиняють-
ся з моменту оформлення в належному 
порядку розірвання шлюбу. Відповідно до 
статті 114 СК України в разі розірвання 
шлюбу державним органом реєстрації ак-
тів цивільного стану шлюб припиняється в 
день винесення ним відповідної постано-
ви. У разі розірвання шлюбу судом шлюб 
припиняється в день набрання чинності 
рішенням суду про розірвання шлюбу. 

У разі визнання шлюбу недійсним у 
судовому порядку особа, яка перебува-
ла в шлюбі з померлим, не набуває пра-
ва на спадщину. Отже, шлюб, визнаний 
недійсним у судовому порядку, не поро-
джує правових наслідків, а також не дає 
особам, які його зареєстрували, право на 
спадкування як подружжю. 

Варто зазначити, що особи, які спільно 
проживають однією сім’єю, але без реє-
страції шлюбу, не є подружжям, а отже, 
не вважаються спадкоємцями першої чер-
ги один після одного. 

Спадкоємцями першої черги є також 
батьки, які спадкують після смерті своїх 
дітей, крім випадків, коли вони відповідно 
до законодавства усуваються від спадщи-
ни (позбавлення батьківських прав). 

У другу чергу право на спадкування 
за законом мають рідні брати та сестри 
спадкодавця, його баба та дід як із боку 

батька, так і з боку матері (стаття 1262 ЦК 
України). 

Для спадкування братами і сестрами 
немає значення, є вони повно рідними 
(походження від спільних батьків) чи не-
повно рідними (походження від одного з 
батьків). Адже в частині 1 статті 259 СК 
України зазначено, що права та обов’яз-
ки, встановлені законом для братів та се-
стер, мають рідні (повно рідні, неповно 
рідні) брати та сестри. Родинні відноси-
ни можуть підтверджуватись свідоцтвами 
органів РАЦС про народження, записами 
в паспортах про дітей. Якщо неможливо 
подати вказані документи, родинні відно-
сини можуть бути підтверджені судовим 
рішенням про встановлення факту родин-
них відносин. 

Не успадковують один після одного зве-
дені брати і сестри, якщо вони не мають 
спільних батьків. Як зазначає Ю.О. Заіка, 
в цьому випадку виникають не родинні, а 
відносини так званого свояцтва: одна осо-
ба стає пасинком (падчеркою) матері іншої 
особи, водночас інша особа – пасинком 
(падчеркою) батька першої особи, які, сво-
єю чергою, стають для цих осіб відповідно 
вітчимом і мачухою [6, с. 136]. 

Для того, щоб мати можливість на спад-
кування як дід та баба, як вказує З.В. Ро-
мовська, самого кровного споріднення між 
ними та померлим недостатньо. Потрібно, 
щоб їхні син чи дочка були зареєстровані 
його батьком чи матір’ю [7, с. 940]. 

Третя черга спадкоємців спадкує за 
умови відсутності перших двох черг або 
якщо всі спадкоємці попередніх черг від-
мовились від спадщини, не прийняли спад-
щину, усунені від права на спадкування. У 
третю чергу право на спадкування за зако-
ном мають рідні дядько та тітка спадкодав-
ця (стаття 1263 ЦК України). На підтвер-
дження родинних відносин вимагається 
подання відповідних документів. Зокрема, 
це можуть бути свідоцтва про народження 
батьків спадкодавця та їх братів або се-
стер, в яких зазначені спільні батьки. Крім 
того, якщо в паспортах є відомості про ді-
тей, де зазначені батько чи мати спадко-
давця та його брат або сестра, то можна 
стверджувати, що брат або сестра батьків 
спадкодавця є його рідним дядьком або 
тіткою. У разі неможливості подання вка-
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заних документів факт родинних відносин 
встановлюється судом [8, с. 54]. 

У четверту чергу право на спадкуван-
ня за законом мають особи, які прожива-
ли разом зі спадкодавцем однією сім’єю 
не менш як п’ять років до часу відкриття 
спадщини (стаття 1264 ЦК України). 

Варто зазначити, що чинне законо-
давство не містить визначення поняття 
«сім’я», хоча, як вірно вказує Ю.О. Заіка,  
від правильного застосування цього тер-
міна в кожному конкретному випадку за-
лежить не лише обсяг і характер суб’єк-
тивного права, а й саме існування цього 
права (на житлове приміщення, алімен-
ти, пенсію, страхову суму, пільги тощо)  
[4, с. 166]. 

Згідно із частиною 3 статті 16 Загаль-
ної декларації прав людини сім’я є при-
родним і основним осередком суспільства 
і має право на захист із боку суспільства 
та держави. 

У Преамбулі Конвенції про права дити-
ни зазначено, що сім’ї як основному осе-
редку суспільства і природному середо-
вищу для зростання і благополуччя всіх її 
членів і особливо дітей мають бути надані 
необхідні захист і сприяння, з тим, щоб 
вона могла повністю покласти на себе зо-
бов’язання в рамках суспільства. 

СК України сприйняв положення даних 
міжнародних актів, і в частині 1 статті 3 СК 
України також зазначено, що сім’я є пер-
винним та основним осередком суспіль-
ства. 

Як зазначає З.В. Ромовська, проблема-
тичним завжди було питання про підста-
ви створення (виникнення) сім’ї. Тради-
ційно вважалося, що сім’ю створює лише 
шлюб, кровне споріднення, усиновлення 
та взяття до себе дитини, позбавленої 
батьківського піклування [9, с. 21]. За СК 
України, сім’я може виникнути і на інших 
підставах, не заборонених законом і та-
ких, що не суперечать моральним засадам 
суспільства. 

Відповідно до пункту 21 Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України «Про судо-
ву практику в справах про спадкування» 
під час вирішення спору про право на 
спадщину осіб, які проживали зі спадко-
давцем однією сім’єю не менш як п’ять ро-
ків до часу відкриття спадщини (четверта 

черга спадкоємців за законом), судам не-
обхідно враховувати правила частини дру-
гої статті 3 СК про те, що сім’ю складають 
особи, які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права та 
обов’язки. Зазначений п’ятирічний строк 
повинен виповнитися на момент відкриття 
спадщини, і його необхідно обчислювати 
з урахуванням часу спільного проживання 
зі спадкодавцем однією сім’єю до набран-
ня чинності цим Кодексом. 

До спадкоємців четвертої черги нале-
жать не лише жінка (чоловік), які про-
живали однією сім’ю зі спадкодавцем без 
шлюбу. Таке право можуть мати також 
інші особи, якщо вони спільно проживали 
зі спадкодавцем, були пов’язані спільним 
побутом, мали взаємні права та обов’язки, 
зокрема вітчим, мачуха, пасинки, падчер-
ки, інші особи, які взяли до себе дитину як 
члена сім’ї, тощо. 

Правила статті 1264 ЦК не стосуються 
дітей, влаштованих у прийомні сім’ї та ди-
тячі будинки сімейного типу.

До числа спадкоємців четвертої черги не 
входить особа, яка хоча і проживала спіль-
но зі спадкодавцем, але перебувала в за-
реєстрованому шлюбі з іншою особою [10]. 

У п’яту чергу право на спадкування за 
законом мають інші родичі спадкодавця 
до шостого ступеня споріднення включно, 
причому родичі ближчого ступеня спорід-
нення усувають від права спадкування 
родичів подальшого ступеня споріднення. 
Ступінь споріднення визначається за чис-
лом народжень, що віддаляють родича від 
спадкодавця. Народження самого спадко-
давця не входить до цього числа (частина 1  
статті 1265 ЦК України). 

До родичів четвертого ступеня спорід-
нення належать діти рідних племінників та 
племінниць спадкодавця (двоюрідні онуки 
та онучки) і рідні брати та сестри його діда 
і баби (двоюрідні дід та баба). 

До родичів п’ятого ступеня споріднен-
ня належать діти двоюрідних братів і се-
стер спадкодавця (двоюрідні племінники 
та племінниці), діти його двоюрідних діда 
і баби (двоюрідні дядьки та тітки), діти 
двоюрідних онуків та онучок спадкодавця 
(двоюрідні правнуки та правнучки). 

До родичів шостого ступеня споріднен-
ня відносяться – діти двоюрідних правну-
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ків і правнучок спадкодавця (двоюрідні 
праправнуки і праправнучки), діти його 
двоюрідних племінників і племінниць 
(троюрідні онуки і онучки) та діти двою-
рідних дядька та тітки (троюрідні брати та 
сестри). 

Передбачення в ЦК України п’ятої чер-
ги спадкоємців фактично безмежно роз-
ширило коло спадкоємців за законом.  
У зв’язку із цим держава практично поз-
бавляється права на відумерлу спадщину. 

Проте поряд із позитивними моментами 
у встановленні п’яти черг спадкування за 
законом є й певні негативні моменти, які 
пов’язані саме з труднощами в реалізації 
спадкоємцями п’ятої черги свого права на 
спадщину. Це, насамперед, складність у 
доведенні ступеня споріднення між спадко-
давцем і спадкоємцями, яка полягає в не-
обхідності представлення значної кількості 
підтверджуючих документів, а також у пев-
них випадках необхідності доведення фак-
ту родинних зв’язків у судовому порядку. 

У зв’язку із цим варто погодитись із по-
зицією Ю.О. Заіки, який вважає доцільним, 
за наявності безспірних доказів родинних 
зв’язків між спадкоємцем і особою, яка пре-
тендує на спадщину, та відсутності запере-
чень із боку інших зацікавлених осіб, право 
встановлювати факт наявності родинних 
зв’язків між спадкодавцем і особою, яка 
звертається із заявою про прийняття спад-
щини, надати органам нотаріату [4, с. 171]. 

До п’ятої черги спадкоємців за законом 
належать також утриманці спадкодавця, 
які не були членами його сім’ї. Згідно з 
пунктом 20 Постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України «Про судову практику 
у справах про спадкування» утриманцями 
слід вважати неповнолітню або непрацез-
датну особу (жінку, чоловіка при досяг-
ненні відповідно 55 і 60 років, інвалідів 
I, II і III груп), яка не була членом сім’ї 
спадкодавця, але не менш як п’ять років 
одержувала від нього матеріальну допомо-
гу, що була для неї єдиним або основним 
джерелом засобів до існування [10]. 

Доказом факту перебування на утри-
манні можуть бути подані довідки органів 
місцевого самоврядування, житлово-екс-
плуатаційних організацій. 

Непрацездатність за віком перевіряєть-
ся за паспортом або свідоцтвом про на-

родження, а непрацездатність за станом 
здоров’я – за пенсійною книжкою або до-
відкою, виданою відповідним органом ме-
дико-соціальної експертизи. 

Якщо неможливо подати документи, які 
підтверджують перебування на утриманні, 
то факт утримання може бути встановлено 
в судовому порядку. 

Визначаючи в статті 1265 ЦК України, 
що утриманцем є особа, яка отримувала 
від спадкодавця матеріальну допомогу не 
менше як п’ять років, законодавець не 
вказує, чи п’ять років повинні тривати пі-
дряд чи в сукупності. У зв’язку із цим на 
практиці можуть виникати спори з даного 
питання, які вимагатимуть у подальшому 
законодавчого врегулювання. Вважаємо 
за доцільне передбачити, що для спад-
кування в п’яту чергу особа повинна пе-
ребувати на утриманні спадкодавця п’ять 
років підряд. 

ЦК України в статті 1266 передбачає 
також можливість спадкування за правом 
представлення. Спадкування за правом 
представлення – це особливий порядок 
спадкування, коли за наявності певних 
обставин до спадкування за законом за-
кликаються особи, які заступають собою 
місце спадкоємця, що помер раніше ніж 
спадкодавець [11]. 

Спадкування за правом представлення 
має місце за умови, якщо: спадкодавець 
не склав заповіт або він у встановлено-
му порядку визнаний недійсним; спадкоє-
мець за законом помер до відкриття спад-
щини, тобто до дня смерті спадкодавця 
або одночасно в один день із ним; спад-
коємець, якого представляють, за свого 
життя не втратив права на спадщину, як 
негідний [4, с. 178]. 

Варто зазначити, що частки в спадщині 
спадкоємців за законом є рівними. Проте 
спадкоємці можуть за домовленістю між 
собою змінити розмір своїх часток у спад-
ковому майні (стаття 1267 ЦК України). 

Висновки. Підсумовуючи вищенаве-
дене, можна зробити такй висновок: не 
дивлячись на те, що норми глави 86 ЦК 
України досить детально регламентують 
відносини, пов’язані зі спадкуванням за 
законом, на практиці залишається ще ба-
гато спірних питань. Зокрема, це стосуєть-
ся визначення спадкових прав утриманців 



Право та державне управління

48

та фактичного подружжя. Дані проблеми 
зумовлюють необхідність проведення по-
дальших наукових досліджень.
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Ukraine, which regulate in detail the relations associated with inheritance by law
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ОСКАРЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ 
АБО ВІДМОВИ В ЇХ ВЧИНЕННІ

Стаття містить науковий аналіз процесуального порядку розгляду цивільних судових 
справ щодо оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні. У статті висвіт-
люються такі проблемні аспекти судового розгляду названих справ: правила визна-
чення судової юрисдикції, особливості суб’єктного складу, предмету судового розгляду 
та змісту судових рішень у них. Сформульовано пропозиції вдосконалення правового 
регулювання розгляду справ щодо оскарження нотаріальних дій як складової частини 
судового контролю за нотаріальною діяльністю.

Ключові слова: нотаріат, судочинство, судовий контроль за нотаріальною діяль-
ністю, оскарження нотаріальних дій, оскарження відмови у вчиненні нотаріальних дій.

Постановка проблеми. Відповідно до 
ст. 50 Закону «Про нотаріат» нотаріальна 
дія або відмова в її вчиненні, нотаріальний 
акт оскаржуються до суду. Право на оскар-
ження нотаріальної дії або відмови в її вчи-
ненні, нотаріального акта має особа, прав 
та інтересів якої стосуються такі дії чи акти. 
До 1 вересня 2005 р. такі скарги розгля-
далися в межах окремого провадження як 
самостійна категорія справ, що представ-
ляється більш правильним із точки зору 
визначення процесуального порядку їх 
розгляду, оскільки спір про право цивільне 
тут відсутній. Виключення такої категорії 
справ з окремого провадження утворило 
низку практичних проблем, пов’язаних із 
недосконалістю правового регулювання 
процесуального порядку їх розгляду. Ре-
тельного наукового дослідження потре-
бують питання визначення судової юрис-
дикції таких справ, їх суб’єктного складу, 
предмету судової діяльності та особливос-
тей змісту судового рішення в них.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Проблематика оскарження но-
таріальних дій розглядалася в роботах  
В. Голобородько, А. Гуледзи, О. Коляди, 
Л. Лисенко, В. Стоян та інших авторів, 
які зазначали, що розгляд судами таких 
справ слід вважати важливою гарантією 
прав фізичних та юридичних осіб і що 

цьому питанню наразі приділяється недо-
статньо уваги [1, с. 239]. Справді, додат-
кового дослідження та наукового аналізу 
потребує низка практичних проблем, що 
виникають під час оскарження незаконно-
сті нотаріальних дій або незаконності від-
мови в їх вчиненні. Крім того, в зазначе-
них роботах оскарження нотаріальних дій 
не розглядалося як складова частина сис-
теми судового контролю за нотаріальною 
діяльністю і, як наслідок, не визначалися 
процесуальні особливості таких різних за 
своїм характером, метою, предметом су-
дової діяльності та суб’єктним складом су-
дових справ, як оскарження незаконності 
нотаріальних дій або відмова в їх вчиненні 
та розгляд вимог про визнання недійсни-
ми нотаріальних актів. Саме тому метою 
даної статті є визначення практичних про-
блем оскарження нотаріальних дій чи від-
мови в їх вчиненні та формулювання про-
позицій щодо їх розв’язання на підставі 
висвітлення процесуальних особливостей 
розгляду вимог про визнання незаконни-
ми нотаріальних дій або відмови в їх вчи-
ненні як такої складової частини судового 
контролю за нотаріальною діяльністю, що 
має суттєві відмінності від розгляду позо-
вів про недійсність нотаріальних актів.

Виклад основного матеріалу. Реалі-
зація права на оскарження нотаріальних 
дій або відмови в їх вчиненні передбачає 
необхідність дотримання низки правил про-
цесуального законодавства і, передусім, 
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визначення відповідної судової юрисдикції. 
У літературі неодноразово наголошувалося 
на існуванні проблеми розмежування юрис-
дикції цивільних та адміністративних судів 
із розгляду зазначених позовів [2, с. 28].  
На жаль, і досі судова практика щодо за-
значеного питання є надто суперечли-
вою: справи за позовами до нотаріусів про 
оскарження незаконності їх дій або відмо-
ви в їх вчиненні розглядаються і за прави-
лами класичного позовного провадження 
в цивільному судочинстві і за правилами 
Кодексу адміністративного судочинства 
(що, безумовно, не можна визнати пра-
вильним). Адміністративні суди подекуди 
не відмовляють у відкритті адміністратив-
них справ за позовами до нотаріусів із тієї 
підставі, що заяву не належить розглядати 
в порядку адміністративного судочинства. 
Попри те, що зазначені справи, по-перше, 
випливають із цивільно-правових відно-
син, а по-друге, нотаріуси не здійснюють 
владних управлінських функцій, судова 
практика налічує безліч ухвал адміністра-
тивних судів про відкриття адміністратив-
них справ за позовами до нотаріусів, які 
фіксують протилежне. 

Дискутується це питання і в спеціальній 
літературі. Наприклад, О.П. Коляда вва-
жає, що оскаржувати рішення (постано-
ви), дії чи бездіяльність нотаріуса можливо 
в порядку адміністративного судочинства, 
спираючись на те, що нотаріус є суб’єк-
том публічних правовідносин [3, с. 47],  
а В.О. Стоян, навпаки, обстоює думку про 
неможливість віднесення таких справ до 
компетенції адміністративних судів, поси-
лаючись на те, що «нотаріуси не є вищими 
за ієрархією від інших учасників право-
відносин та не здійснюють владні повно-
важення» [2, с. 27]. З обома наведеними 
твердженнями не можна погодитися пов-
ністю.

Правильне вирішення питання судової 
юрисдикції справ про незаконність дій або 
бездіяльності нотаріуса можливе на під-
ставах застосування загальних критеріїв 
розмежування цивільної та адміністратив-
ної судової юрисдикції, а також уточнення 
правової природи нотаріальної діяльності 
та складу повноважень нотаріуса.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 19 Кодексу адмі-
ністративного судочинства (далі – КАС) 

компетенція адміністративних судів поши-
рюється на спори фізичних чи юридичних 
осіб із суб’єктом владних повноважень 
щодо оскарження його рішень (норма-
тивно-правових актів чи індивідуальних 
актів), дій чи бездіяльності. Законодавче 
тлумачення поняття «суб’єкт владних по-
вноважень» надано в п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС, 
де зазначено: суб’єкт владних повно-
важень – орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування, їх посадова 
чи службова особа, інший суб’єкт під час 
здійснення ними публічно-владних управ-
лінських функцій на підставі законодав-
ства, в тому числі виконання делегованих 
повноважень або надання адміністратив-
них послуг.

У п. 3 Постанови Пленуму Вищого ад-
міністративного суду України № 8 від 20 
травня 2013 р. «Про окремі питання юрис-
дикції адміністративних судів» також за-
значено, що, вирішуючи питання про 
віднесення норми до публічного права, а 
спору – до публічно-правового, суди по-
винні враховувати загальнотеоретичні та 
законодавчі критерії. Зокрема, за зміс-
том пункту 1 частини першої статті 3 КАС 
України (2005 р.) у публічно-правовому 
спорі, як правило, хоча б однією сторо-
ною є орган виконавчої влади, орган міс-
цевого самоврядування, їхня посадова чи 
службова особа або інший суб’єкт, який 
здійснює владні управлінські функції на 
основі законодавства, в тому числі на ви-
конання делегованих повноважень. Суди 
повинні звертати увагу на те, що спір на-
буває ознак публічно-правового за умов 
не лише наявності серед суб’єктів спору 
публічного органу чи посадової особи, а 
й здійснення ним (ними) в цих відносинах 
владних управлінських функцій.

Чи можна розглядати діяльність нота-
ріуса як таку, в межах якої здійснюють-
ся владні управлінські функції? Цілком 
очевидно, що інститут нотаріату не має 
розглядатися як орган виконавчої влади.  
У діях нотаріуса немає ані адміністратив-
ного примусу, ані управлінських повно-
важень, хоча він і має бути визнаний по-
садовою особою [4, с. 25], а нотаріальну 
діяльність слід характеризувати як пу-
блічно-правову, оскільки вона здійсню-
ється від імені держави [5, с. 140]. Між  
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нотаріальною та адміністративною діяль-
ністю існує суттєва різниця за юридичним 
характером, колом суб’єктів та структу-
рою їх правовідносин, цілями, результата-
ми та методами регулювання. 

Адміністративні органи як складова 
частина механізму виконавчої влади по-
кликані здійснювати особливий вид дер-
жавної діяльності – виконавчо-розпоряд-
чу, специфіка якої полягає в організації 
практичного виконання вимог законів і 
інших нормативних актів. Очевидно, що 
юрисдикційні органи, і, зокрема, нотаріат, 
подібних задач не виконують, оскільки є 
не виконавчо-розпорядчими, а правоохо-
ронними органами і здійснюють діяльність 
із забезпечення охорони та захисту прав.

Якщо метою виконавчо-розпорядчої ді-
яльності є реалізація функції державного 
управління, тобто визначення чи встанов-
лення статусу суб’єктів права, то метою ді-
яльності нотаріату, як уже відзначалося, –  
захист і охорона існуючих суб’єктивних 
прав і інтересів. У першому випадку ре-
зультатом адміністративної діяльності ви-
ступає управлінське рішення, яким один 
суб’єкт (керуючий) приписує певну по-
ведінку іншому суб’єкту (керованому), 
а результатом нотаріальної діяльності є 
нотаріальний акт як різновид правоза-
стосовчого юрисдикційного акту, що офі-
ційно підтверджує вже об’єктивно існуючі 
факти, права та обов’язки, які суб’єкти 
покладають на себе за своїм бажанням. 
Крім того, суттєва різниця в співвідношен-
ні імперативних та диспозитивних норм 
у матеріальному – адміністративному та 
цивільному – праві зумовлює різні методи 
регулювання правовідносин, що станов-
лять зміст адміністративного та нотаріаль-
ного процесів. Відповідно, метод регулю-
вання адміністративних правовідносин є 
імперативним, а нотаріальних – диспози-
тивно-дозвільним. 

Слід зазначити також, що потреба в но-
таріаті виникла не в результаті існування 
особливого об’єкта управління, а у зв’язку 
із необхідністю забезпечення стабільнос-
ті та безконфліктності цивільного обігу, з 
метою утворення системи стійких право-
вих гарантій охорони та захисту цивіль-
них (в широкому розумінні) прав шляхом 
вчинення нотаріальних дій. Структура 

органів нотаріату утворена таким чином, 
що вони не пов’язані між собою в органі-
заційному відношенні і під час вчинення 
нотаріальних дій. Будь-який нотаріальний 
орган вчинює нотаріальні дії самостійно 
в межах властивої для нього компетенції. 
Нотаріальні дії вчинюються в процесуаль-
ному порядку, встановленому законом, і 
забезпечують дотримання вимог правових 
норм, що регулюють цивільні матеріальні 
правовідносини. 

Зазначена особливість нотаріальної ді-
яльності також свідчить про відсутність 
серед повноважень нотаріусів тих, що є 
характерними для виконавчо-розпоряд-
чої діяльності і унеможливлює визначен-
ня існуючих у нотаріусів повноважень як 
управлінських. 

Що ж до владності в нотаріальних пра-
вовідносинах, то не можна визнати, що 
вона цілком відсутня як характеристика 
нотаріальної діяльності, але проявляється 
вона лише в офіційній силі нотаріальних 
актів та повноваженнях нотаріуса щодо 
забезпечення дотримання вимог закон-
ності під час вчинення нотаріальних дій 
(контрольна функція нотаріату). Право-
відносини, що виникають між нотаріуса-
ми та іншими суб’єктами нотаріальної дії, 
є процесуальними за своєю сутністю і не 
можуть характеризуватися як владовідно-
сини в традиційному розумінні. Нотаріус 
повинен таким же чином, як і інші учас-
ники нотаріальної справи, підкорюватися 
вимогам нотаріальної процесуальної фор-
ми і обов’язково дотримуватися процедур-
но-процесуального порядку (загальних та 
спеціальних правил) вчинення нотаріаль-
них дій. 

Усе вищевикладене рівною мірою сто-
сується діяльності і державних, і приват-
них нотаріусів, оскільки розподіл нотарі-
усів зумовлений виключно тільки різними 
організаційними засадами нотаріальної 
практики (а не діяльності) та особливос-
тями її фінансового забезпечення. Сут-
ність нотаріальної діяльності залежно від 
суб’єктного складу (приватний чи дер-
жавний нотаріат) не змінюється, вона є 
правозастосовчою, юрисдикційною діяль-
ністю щодо розгляду безспірних справ, 
пов’язаних із цивільними правовідносина-
ми. 
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Таким чином, оскільки ст. 50 Закону пе-
редбачає можливість оскарження непра-
вильно вчиненої нотаріальної дії або від-
мови у вчиненні нотаріальної дії до суду, і 
розглядати такі скарги за чинним законо-
давством неможливо ані в порядку адмі-
ністративного судочинства, ані в порядку 
окремого чи наказного провадження, слід 
визнати, що такі справи мають розгляда-
тися за загальними правилами, тобто в 
порядку позовного провадження цивіль-
ного судочинства. Саме такою є й позиція 
Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, 
викладена в п. 4 Узагальнення судової 
практики розгляду справ про оскарження 
нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні 
від 7 лютого 2014 р. 

З наведених підстав слід визнати аб-
солютно правильною практику тих судів, 
які відмовляють у відкритті провадження 
в адміністративних справах у випадку по-
дання позову до нотаріуса на підставі п. 1 
ч. 1 ст. 170 КАС України. 

Подання позову до нотаріуса про не-
законність нотаріальної дії, акту чи без-
діяльності є можливим лише в тому ви-
падку, якщо заявлена в ньому вимога не 
обтяжена існуванням спору про цивільне 
право між суб’єктами матеріально-право-
вих відносин, що набули нотаріального 
посвідчення. У зв’язку із цим не можна не 
зазначити, що, виключивши оскарження 
нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні 
з категорій справ окремого провадження 
(де вони до 2004 р. правильно перебува-
ли через те, що характеризуються відсут-
ністю спору про право цивільне), в межах 
якого вони традиційно розглядалися за 
чітко виписаними правилами, законода-
вець свого часу утворив цілу низку до-
сить серйозних проблем для судової прак-
тики. Ці проблеми передусім пов’язані зі 
складністю розмежування різних за своїм 
характером, змістом, суб’єктним складом 
позовів про недійсність нотаріально по-
свідченого акту та позовів про незакон-
ність вчинення нотаріальної дії або відмо-
ви в її вчиненні. До речі, різними будуть і 
наслідки задоволення таких позовів. 

Наприклад, 12 серпня 2013 р. Полон-
ський районний суд Хмельницької області 
розглянув справу за позовом Особа 3 до 

приватного нотаріуса Полонського район-
ного нотаріального округу Особа 4, тре-
ті особи: Особа 5, Особа 6 про визнання 
незаконними дій нотаріуса під час посвід-
чення договору дарування, стягнення ма-
теріальної та моральної шкоди. 

На обґрунтування позовних вимог по-
зивачка зазначила, що 17 січня 2002 р. 
під час посвідчення договору дарування 
квартири на ім’я Особа 5 приватний нота-
ріус Особа 4 на порушення вимог закону, 
попри наявність у неї вад зору та офталь-
мологічного захворювання, не прочитала 
їй вголос текст договору, а також вчинила 
посвідчення даного правочину без пись-
мової згоди її чоловіка Особа 6. Як наслі-
док, позивачка уклала договір дарування, 
а мала намір – договір довічного утриман-
ня. Після укладення правочину квартира 
Особа 5 не передавалась, оскільки пози-
вачка продовжувала в ній проживати, за 
свої кошти здійснювала її ремонт, газифі-
кацію, придбавала необхідне обладнання, 
виготовляла документи та вносила ко-
мунальні платежі. Отже, внаслідок неза-
конних дій відповідачки під час вчинення 
нотаріальних дій її було позбавлено жит-
ла, вартість якого становить 200000 грн.,  
чим їй завдано матеріальну шкоду на 
дану суму та моральну шкоду, яка по-
лягає в тому, що у зв’язку з позбавлен-
ням її житла вона постійно нервується, 
зазнає душевних страждань, погіршився  
стан її здоров’я, тому оцінює дану шкоду 
в 10000 грн.

Відповідачка проти позову заперечу-
вала, посилаючись на те, що під час по-
свідчення договору нею було дотримано 
всі правила закону «Про нотаріат» та Ін-
струкції про порядок вчинення нотаріаль-
них дій нотаріусами України, що була чин-
ною на той час. Стверджувала, що перед 
підписанням договору сторони ознайом-
лювалися з умовами та текстом догово-
ру, і ніхто з них, у тому числі і Особа 3,  
не заявляв, що остання має вади зору та 
неспроможна прочитати зміст та умови 
договору, будь-яких претензій з її боку 
висловлено не було.

Суд, заслухавши доводи та заперечен-
ня сторін і її представників, перевіривши 
та дослідивши матеріали та обставини 
справи, відмовив у задоволенні позову, 
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виходячи з наступного. Позивачка не до-
вела тієї обставини, що нотаріус не роз’яс-
нила їй зміст та значення правочину і не 
перевірила, чи відповідає цей зміст ви-
могам закону та її дійсним намірам. Крім 
того, рішенням Полонського районного 
суду Хмельницької області від 29 груд-
ня 2011 р., залишеним без змін ухвалою 
Апеляційного суду Хмельницької області, 
Особа 3 вже відмовлено в задоволенні по-
зову до Особа 5 про визнання договору 
дарування недійсним і визнано, що цей 
договір відповідає вимогам закону.

Висновок судово-медичної експерти-
зи про те, що за офтальмологічним за-
хворюванням Особа 3 під час укладання 
договору дарування 17 січня 2002 р. не 
могла самостійно читати текст договору, 
не спростовує встановлені в справі фак-
ти, що вона під час підписання договору 
знала, що нею укладається договір дару-
вання, а не інший договір, добре розуміла 
значення своїх дій та умови цього право-
чину .

У даній справі простежується неможли-
вість розгляду позову до нотаріуса в разі, 
якщо існує спір про право цивільне. Пози-
вачем мала бути заявлена вимога не про 
оскарження незаконності нотаріальної дії, 
а про визнання недійсним договору да-
рування, і звернена вона могла бути ви-
ключно до іншої сторони правочину, а не 
до нотаріуса, оскільки неможливо оскар-
жити незаконність дій нотаріуса під час 
посвідчення правочину, не зачіпаючи при 
цьому законності та правової сили самого 
правочину, а вирішення цього питання в 
судовому рішенні тягне настання право-
вих наслідків не для нотаріуса, а для сто-
рін договору.

У випадках, коли предметом судового 
розгляду є позов про визнання незаконни-
ми нотаріальної дії або відмови у вчиненні 
нотаріальної дії, не обтяжений спором про 
право цивільне між суб’єктами матеріаль-
них правовідносин, що отримали нотарі-
альне посвідчення, необхідно звертати 
увагу на деякі процесуальні особливості 
розгляду таких позовів.

У частині 2 ст. 50 Закону «Про нотаріат» 
зазначено, що право на оскарження нота-
ріальної дії або відмову в її вчиненні, нота-
ріального акта має особа, прав та інтересів 

якої стосуються такі дії чи акти. Подібне 
визначення суб’єктного складу категорії 
справ, що розглядається, не можна визна-
ти вдалим із деяких міркувань. Право на 
звернення до суду з позовом про незакон-
ність нотаріальної дії чи відмови в її вчи-
ненні мають заінтересовані особи (фізичні 
та юридичні), стосовно яких були вчинені 
нотаріальні дії або які одержали відмову 
в їх вчиненні, тобто безпосередньо брали 
участь у нотаріальному процесі, позаяк 
обґрунтувати в позовній заяві порушення 
процесуального порядку вчинення нотарі-
альної дії не може особа, яка не брала в 
ній участі. Якщо особа хоче оскаржувати 
зміст нотаріальної дії, яка була вчинена з 
ініціативи та за участю інших заінтересо-
ваних осіб, то між ними неминуче виникає 
спір про право цивільне, і ця обставина, 
природно, змінює суб’єктний склад таких 
судових справ і предмет судової діяльності 
під час їх розгляду. Саме тому особи, які 
не брали участі у вчиненні нотаріальних 
дій, але вважають, що їх права і охоро-
нювані законом інтереси порушені нотарі-
альною дією, вправі звернутися до суду з 
відповідним самостійним позовом про не-
дійсність нотаріально посвідченого акту, 
але не до нотаріуса, а до інших суб’єктів 
спірних матеріальних правовідносин, із 
приводу яких виник спір. До того ж, у роз-
гляді таких справ співучасть в особі но-
таріуса та суб’єктів спірних матеріальних 
правовідносин виключається [6].

Можливість реалізації права на задово-
лення позову про незаконність нотаріаль-
ної дії або відмови в її вчиненні обмежена 
наразі тільки загальним строком позов-
ної давності, який визначається згідно зі  
ст. 257 Цивільного кодексу тривалістю в 
три роки. Перебіг такого строку почина-
ється з дня, наступного після того, коли 
заявникові стало відомо про вчинену но-
таріальну дію або про відмову у вчиненні 
такої дії. Оскільки на прохання особи, яка 
отримала відмову у вчиненні нотаріаль-
ної дії, причини відмови викладаються в 
письмовій формі, строк у такому разі має 
обчислюватися з дня, наступного за днем 
винесення постанови з викладенням мо-
тивів. Відсутність такої постанови серед 
документів-доказів, доданих до заяви, як 
і порушення строку позовної давності, не 
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може слугувати підставою ані для відмови 
в порушенні справи, ані для залишення 
позовної заяви без руху, а може вплинути 
тільки на зміст висновку по суті справи в 
судовому рішенні.

Статтею 50 Закону «Про нотаріат» пе-
редбачено можливість оскарження в судо-
вому порядку нотаріальної дії або відмови 
в її вчиненні, нотаріального акта. Відсут-
ність законодавчого визначення понять 
«нотаріальна дія», «нотаріальний акт» 
суттєво ускладнює визначення предме-
ту судового розгляду у даних справах. В 
Узагальненні судової практики розгляду 
справ про оскарження нотаріальних дій 
або відмову в їх вчиненні, що було обго-
ворено і взято до відома 7 лютого 2014 р. 
на засіданні пленуму Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, зазначається, що 
поняття «нотаріальний акт» є значно ши-
ршим за поняття «нотаріальна дія» і яв-
ляє собою будь-яку дію, що є складовою 
частиною нотаріальної діяльності і вчиня-
ється нотаріусом у межах виконання влас-
них повноважень. Надаючи подібне визна-
чення нотаріального акта, Пленум Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ фактич-
но зумовив можливість вважати об’єктом 
самостійного судового оскарження будь-
яку окрему процесуальну дію нотаріуса, 
пов’язану або не пов’язану із вчиненням 
конкретної нотаріальної дії, і судова прак-
тика йде саме таким шляхом. Наприклад, 
20 червня 2013 р. Нахімовський район-
ний суд м. Севастополя задовольнив по-
зов Приватного акціонерного товариства 
«Райагрохим» до приватного нотаріуса 
Особа 1 про визнання незаконними дій но-
таріуса щодо відмови у видачі копій нота-
ріально посвідчених документів. Бахмаць-
кий районний суд Чернігівської області 5 
листопада 2013 р. відмовив у задоволенні 
позову Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Голд-Нафта» до приватного 
нотаріуса Особа 4 про визнання незакон-
ним рішення про зупинення нотаріальної 
дії. Приморський районний суд м. Одеси 
18 грудня 2013 р. відмовив у задоволенні 
позову Особа 1 до державного нотаріуса 
Першої Одеської державної нотаріальної 
контори про визнання незаконним його 

дій щодо відібрання заяви другого з по-
дружжя про згоду на розпорядження май-
ном.

Під час перевірки законності дій нотарі-
уса суддя має ретельно вивчити закон, на 
підставі якого діяв нотаріус, дослідити всі 
докази і з’ясувати обставини, що мають 
значення для справи. Доказами можуть 
бути документи, що стосуються вчиненої 
нотаріальної дії (оригінали нотаріально 
посвідченого договору, заповіту, свідо-
цтва про право на спадщину, про право 
власності на частку в спільному майні 
подружжя, довіреності, інших докумен-
тів, виданих нотаріальним органом; до-
кументи, що підтверджують безспірність 
заборгованості або іншої відповідальності 
боржника тощо); постанова нотаріуса або 
відповідний акт іншого органу (службової 
особи), що виконує нотаріальні дії, про 
відмову вчинити дану нотаріальну дію; 
документи, які позивач просив засвідчити 
або посвідчити.

Під час вирішення питання про обґрун-
тованість таких позовів суди мають ви-
ходити з того, що нотаріальні дії повинні 
вчинятись у суворій відповідності з вста-
новленими для даного органу чи службо-
вої особи компетенцією і порядком їх вчи-
нення.

У резолютивній частині рішення, зо-
крема, повинно бути зазначено про за-
доволення позову або про відмову в його 
задоволенні. Під час задоволення позову 
про незаконність нотаріальної дії суд має 
її скасувати, зазначивши, яка саме нота-
ріальна дія, коли і ким вчинена, скасову-
ється. Задовольняючи позов про визнання 
незаконною відмови у вчиненні нотаріаль-
ної дії, суд у резолютивній частині рішен-
ня зазначає про скасування постанови 
(іншого відповідного акта) про це з наве-
денням дати і органу, що її прийняв, і за-
значає, яку нотаріальну дію та хто пови-
нен вчинити.

Суд не може в таких справах замість 
скасування нотаріальних дій визнавати 
недійсними посвідчені правочини; сам ви-
рішувати питання про відповідні дії (на-
приклад, дозволити подарувати чи про-
дати певне майно замість зобов’язання 
нотаріального органу виконати відповідну 
нотаріальну дію); зобов’язати орган, що 
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виконує нотаріальні дії, вчинити дію, яка 
суперечить закону, або вчинити нотаріаль-
ну дію у зв’язку з поданням до суду доку-
ментів чи доказів, відсутність яких у пози-
вача викликала відмову у вчиненні цих дій, 
оскільки зазначена обставина є підставою 
для нового звернення до нотаріального ор-
гану, а не для скасування його постанови. 
У тих випадках, коли суд визнає дії нотарі-
ального органу законними та обґрунтова-
ними, він відмовляє в задоволенні позову.

Законна сила судового рішення в спра-
вах про незаконність вчиненої нотаріаль-
ної дії чи відмову в її вчиненні розповсю-
джується на нотаріуса (рішення містить 
висновок про його права та обов’язки, що-
правда, процесуальні), на відміну від ви-
падків, коли йдеться про рішення в спра-
вах про відшкодування шкоди (висновок 
про наявність чи відсутність матеріального 
обов’язку для нотаріуса) або про визнання 
недійсним нотаріально посвідченого акту –  
законна сила його розповсюджується на 
суб’єктів спірних матеріальних правовід-
носин, бо тільки їх права та обов’язки фік-
суються в такому рішенні. 

Позови, що містять вимоги про визнан-
ня незаконною відмови у вчиненні тієї 
чи іншої нотаріальної дії або неправиль-
не вчинення певної нотаріальної дії, слід 
відрізняти від скарг на дії нотаріуса (або 
інших посадових осіб, що вчиняють нота-
ріальні дії), які не стосуються суті вчиню-
ваних нотаріальних функцій. Скарги на 
порушення строків вчинення нотаріальної 
дії, погану організацію роботи, нетактов-
ну поведінку, порушення годин прийому 
тощо розглядаються не в судовому, а в 
адміністративному порядку органами, які 
здійснюють керівництво нотаріатом: Мі-
ністерством юстиції України або його від-
повідними управліннями.

Висновки і пропозиції. Отже, мож-
ливість оскарження нотаріальних дій або 
відмови в їх вчиненні є однією з форм су-
дового контролю [7, с. 85], процесуаль-
ним засобом, який забезпечує законність 
нотаріального провадження і захист прав 
та інтересів учасників нотаріального про-
цесу – фізичних та юридичних осіб. За-
значена категорія судових справ має сут-
тєві відмінності від розгляду справ про 
визнання недійсними нотаріально посвід-

чених правочинів, нотаріальних свідоцтв 
та інших актів і характеризується низкою 
процесуальних особливостей.

Такі справи мають розглядатися за пра-
вилами позовного провадження цивіль-
ного судочинства. Суди адміністративної 
юрисдикції мають відмовляти у відкритті 
провадження в адміністративних спра-
вах у таких випадках на підставі п. 1 ч. 1  
ст. 170 КАС України. 

Подання позову до нотаріуса про не-
законність нотаріальної дії, акту чи безді-
яльності є можливим лише в тому випадку, 
якщо заявлена в ньому вимога не обтяже-
на існуванням спору про право цивільне 
між суб’єктами матеріально-правових від-
носин, що набули нотаріального посвід-
чення. Вимога ж про визнання недійсним 
нотаріально посвідченого правочину має 
бути звернена виключно до іншої сторони 
правочину, а не до нотаріуса. 

Правила ч. 2 ст. 50 Закону «Про нота-
ріат», відповідно до яких право на оскар-
ження нотаріальної дії або відмови в її 
вчиненні, нотаріального акта має особа, 
прав та інтересів якої стосуються такі дії 
чи акти, не можна визнати такими, що 
відповідають інтересам правозастосовчої 
практики. Можна запропонувати натомість 
закріпити такі правила визначення суб’єк-
тного складу даної категорії справ: право 
на звернення до суду з позовом про не-
законність нотаріальної дії чи відмову в її 
вчиненні мають зацікавлені особи (фізичні 
та юридичні), стосовно яких були вчине-
ні нотаріальні дії або які одержали відмову 
в їх вчиненні (тобто безпосередньо брали 
участь у нотаріальному процесі).

Правила статті 50 Закону «Про нота-
ріат» зумовлюють можливість вважати 
об’єктом самостійного судового оскар-
ження будь-яку окрему процесуальну дію 
нотаріуса, пов’язану або не пов’язану із 
вчиненням конкретної нотаріальної дії, і 
судова практика йде саме таким шляхом. 
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Баранкова В. В. Обжалование нотариальных действий или отказа в их 
совершении

Статья содержит научный анализ процессуального порядка рассмотрения граждан-
ских судебных дел по обжалованию нотариальных действий или отказа в их соверше-
нии. В статье рассматриваются такие проблемные аспекты судебного разбирательства 
вышеназванных дел: правила определения судебной юрисдикции, особенности субъ-
ектного состава, предмета судебного рассмотрения и содержания судебных решений 
по ним. Сформулированы предложения по усовершенствованию правового регулиро-
вания рассмотрения дел по обжалованию нотариальных действий как составляющей 
судебного контроля нотариальной деятельности.

Ключевые слова: нотариат, судопроизводство, судебный контроль нотариальной 
деятельности, обжалование нотариальных действий, обжалование отказа в соверше-
нии нотариальных действий.

Barankova V. Appealing against notarial actions or denial of its commission
The article contains the scientific analysis of procedure for the civil proceedings in cases 

concerning the appeal against notarial actions or denial of its commission. Such problematic 
aspects of legal proceedings in specified cases as rules of judicial jurisdiction determination, 
features of subjects, the subject of legal proceedings and the content of judicial decisions 
are described in the article. The author’s proposals about the improvement of legal proceed-
ings regulation in cases concerning the appeal against notarial actions as a component of 
the supervision of notarial actions are expressed in the article. 

Key words: notaries, legal proceedings, judicial supervision of notarial actions, appealing 
against a notarial action, appealing against a denial of commission of notarial action.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
КОРПОРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена актуальним питанням визначення поняття корпорації за законо-
давством України. Критично проаналізовано корпоративне та цивільне законодавство, 
практику його застосування, існуючі наукові погляди та висловлено авторські міркуван-
ня щодо вирішення актуальних проблем визначення поняття корпорацій і тих юридич-
них осіб, які можуть бути до них віднесені.

Ключові слова: корпорація, юридична особа, корпоративні права, господарське 
товариство, установа, види юридичних осіб.

Постановка проблеми. Питання ви-
значення поняття категорії «корпора-
ція» є актуальним як із теоретичної, так 
і з практичної точок зору. Реформування 
корпоративного права потребує об’єк-
тивної оцінки існуючого стану такого ін-
ституту, виявлення недоліків та прогалин 
правового регулювання, які потрібно усу-
нути з метою пошуку нових, більш дієвих, 
механізмів захисту корпоративних прав та 
інтересів. При цьому має бути враховане 
як теоретичне підґрунтя інституту корпо-
рації, так і практична можливість його за-
стосування. Наразі зростає зацікавленість 
у необхідності дослідження особливостей 
корпорації, тих юридичних осіб, які мо-
жуть бути віднесені до корпорацій. Слід 
зазначити, що термінопоняття «корпора-
ція» розглядається правознавцями по-різ-
ному, різними за змістом є також норми 
різних галузей права, покликані регулю-
вати відносини як за участю корпорацій, 
так і всередині цих утворень. Попри те, 
що багато які з питань визначення кор-
порацій були предметом низки наукових 
розвідок, відсутнє комплексне досліджен-
ня цієї категорії у сфері цивільного права. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Стосовно визначення поняття 
корпорації в науковій літературі, як уже 
зазначалось, склалося декілька точок 
зору. По-перше, корпорації розглядають-
ся як господарські організації, статутний 

капітал яких поділено на частки. Так, на 
думку В.С. Щербини, видається невиправ-
даним широке розуміння корпоративних 
прав, за якого до цих прав відносять та-
кож і права особи, що має частку в май-
ні господарської організації [1, c. 227].  
З точки зору Н.С. Кузнєцової корпорацією 
можна вважати таку юридичну особу, що 
заснована на засадах участі (членства), 
статутний капітал якої поділений на част-
ки, що належать певним учасникам, які 
у відповідності з ними управляють цією 
юридичною особою [2, c. 93].

На думку І.В. Спасибо-Фатєєвої, голов-
ним критерієм, що дозволяє відносити то-
вариства до корпорацій, є наявність в їх 
учасників корпоративних прав та, відпо-
відно, виникнення корпоративних відно-
син з їх участю. Якщо вони є, то матиме 
місце організація з корпоративним устро-
єм, а якщо цих прав в учасників немає – то 
й організація не буде вважатися корпора-
цією. Тобто корпораціями будуть ті това-
риства, в яких статутний капітал поділя-
ється на частки, учасники мають право на 
частину прибутку товариства та на участь 
в управлінні ним. Якщо деякі з наведених 
прав в учасників товариств відсутні, такі 
товариства не можуть визнаватися корпо-
раціями [3, c. 439].

Такої ж позиції притримуються й ав-
тори колективної монографії з проблем 
правового регулювання некомерційних 
організацій, пропонуючи відокремлювати 
такі види юридичних осіб, як товариства 



Право та державне управління

58

і корпорації, та ввести поняття останньої 
до цивільного законодавства України. Є 
сенс в окремому регулюванні таких різних 
організаційно-правових форм юридичних 
осіб, як товариства і корпорації, під кор-
пораціями при цьому мають розумітися 
ті підприємницькі товариства, учасники 
яких мають корпоративні права: ТОВ, ТДВ 
та АТ [4, c. 19]. Деякі з представників гос-
подарсько-правової науки в цьому питан-
ні також підтримуються даної точки зору, 
принаймні в останніх дослідженнях. Так, 
зокрема, А.В. Сороченко зауважує, що в 
господарсько-правовому аспекті класич-
ні корпоративні правовідносини склада-
ються щодо участі, передусім, у статут-
них господарських товариствах (зокрема, 
акціонерних товариствах (АТ)). Права та 
обов’язки учасників товариства з додатко-
вою відповідальністю (ТДВ) є корпоратив-
ними. Тому в дисертаційному дослідженні 
науковця корпоративні права та обов’яз-
ки розглядаються виключно як права та 
обов’язки учасників корпорацій: АТ, ТОВ 
і ТДВ [5, c. 1]. 

Н.С. Глусь під корпорацією розуміє 
юридичну особу у формі акціонерного то-
вариства чи товариства з обмеженою від-
повідальністю або товариства з додатко-
вою відповідальністю, яка створюється і 
діє на підставі установчого договору і ста-
туту, управління якою здійснюється через 
складну централізовану систему органів і 
учасники якої по відношенню до неї здій-
снюють інвестиційну діяльність із метою 
отримання прибутку у вигляді дивідендів, 
і така участь породжує в них сукупність 
корпоративних прав [6, c. 10].

Відповідно до позиції В.А. Васильєвої 
до юридичних осіб корпоративного типу 
належать усі організаційно-правові фор-
ми юридичних осіб, у результаті створен-
ня яких у засновників виникає особливий 
вид майнових прав зобов’язального ха-
рактеру, який прийнято називати корпо-
ративним правом. Таким чином, обов’яз-
ковою істотною ознакою корпорації 
пропонується визнати наявність визначе-
ного законодавцем об’єкта права корпо-
ративної власності – наявності в учасни-
ка корпоративних прав. Саме ця ознака 
дає можливість досягнути мети створення 
корпоративної юридичної особи – права 

на отримання прибутку учасниками юри-
дичної особи [7, c. 11].

В якості класичних корпоративних утво-
рень називають юридичні особи, в яких 
саме ознака виникнення в засновників 
(учасників) у результаті участі в юридич-
ній особі майнових корпоративних прав 
(право на отримання частини прибутку 
від діяльності юридичної особи, право на 
отримання ліквідаційної квоти при її лікві-
дації) є кваліфікуючою [8, c. 52].

З метою визначення корпорації і відне-
сення до неї певних видів юридичних осіб 
необхідним є науковий аналіз організацій-
но-правових форм юридичної особи.

Мета статті – на основі аналізу резуль-
татів загальнотеоретичних та галузевих 
досліджень корпорацій виявити існуючі 
проблеми, в тому числі й понятійного та 
термінологічного характеру, а також за-
пропонувати напрями їх вирішення, що 
дасть змогу вдосконалити корпоративне 
законодавство та практику його застосу-
вання.

Виклад основного матеріалу. Мож-
на виділити два основних підходи до ви-
значення кола організаційно-правових 
форм юридичних осіб, в яких виникають 
та існують корпоративні права: широкий 
і вузький.

У рамках широкого підходу такі юри-
дичні особи можуть включати в себе як 
підприємницькі, так і непідприємницькі 
товариства. Такого підходу дотримують-
ся, зокрема, Н.Н. Пахомова [9, c. 44],  
У. Цікало [10, c. 224], І.С. Шиткіна [11, c. 12]  
та ін. Проте навіть у межах зазначеного 
підходу можна відзначити існування ще 
більш широкого тлумачення корпорації.

Так, на думку В.М. Кравчука, недоціль-
но звужувати сферу регулювання корпо-
ративного права лише певними органі-
заційно-правовими формами юридичних 
осіб, наприклад, господарськими товари-
ствами або корпораціями. Це б призвело 
до неврегульованості аналогічних за сво-
єю правовою суттю відносин за участю 
інших юридичних осіб. Принципова схо-
жість відносин між учасниками і юридич-
ними особами існує незалежно від їх виду. 
Тому справедливим буде твердження, що 
корпоративне право – це право юридич-
них осіб [12, c. 12].
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Подібної точки зору дотримувалась  
В.А. Васильєва, відповідно до якої тради-
ційно до юридичних осіб корпоративного 
типу належать підприємства, які володі-
ють такими ознаками: союз осіб; наявність 
складочного капіталу; спільна мета. На 
переконання вченої, організаційно-право-
ва форма створеної юридичної особи не 
буде впливати на факт існування корпора-
тивного зв’язку, а тільки визначати зміст 
корпоративних прав того чи іншого суб’єк-
та корпоративних відносин [13, c. 282].  
У більш пізніх публікаціях, після оновлення 
цивільного законодавства, нею запропо-
новано додатковий конститутивний крите-
рій ідентифікації юридичної особи в якості 
корпоративної – майновий компонент кор-
поративних прав учасників юридичної осо-
би. Саме остання ознака найбільш яскраво 
відображає специфіку корпоративних юри-
дичних осіб, будучи критерієм відмінності 
їх від родового поняття юридичної особи.

Крім того, низка науковців, піддаючи 
поняття корпорації надто поширеному тлу-
маченню, включають до його складу всі 
колективні утворення, засновані на корпо-
ративних засадах. Такої точки зору дотриму-
ється, зокрема, В.І. Борисова, роблячи лише 
одне застереження: повні та командитні то-
вариства не є корпораціями. За її визначен-
ням, «корпорація – це колективне утворен-
ня, засноване на засадах членства (участі) 
з метою ведення його учасниками сумісно 
певної діяльності». Вона може створюватися 
в межах однієї організації – юридичної осо-
би, зокрема, у формі господарських това-
риств, виробничих кооперативів, та на рівні 
групи організацій (у формі холдингів, інвес-
тиційних та пайових фондів, промислово-фі-
нансових груп тощо, являючи собою систе-
му залежних осіб) [14, c. 10].

Представники вузького підходу до ро-
зуміння сутності корпорації єдині в одно-
му: вони звужують коло осіб, які можуть 
бути віднесені до корпоративних утворень. 
Хоча слід зазначити, що і в їх рядах немає 
одностайності. 

Так, наприклад, О.Р. Кібенко і Н.С. Куз- 
нєцова відносять до корпорацій лише юри-
дичні особи, засновані у формі господар-
ського товариства. Піддаючи аналізу мож-
ливий суб’єктний склад корпоративного 
спору, Н.С. Кузнєцова зазначає, що навряд 

чи доцільно розширювати тлумачення по-
няття «корпорація» аж до приватних або 
колективних підприємств. На думку вченої, 
кооперативи, в тому числі виробничі, так 
само не слід відносити до корпорацій [15, 
c. 34]. Однак дехто з науковців, окрім гос-
подарських товариств, відносить до корпо-
рацій і виробничі кооперативи [16, c. 126].

Таким чином, аналізуючи вузький та ши-
рокий підходи до визначення сутності кор-
порацій, у літературі зроблено висновок 
про те, що в основу вузького підходу до 
розуміння сутності корпорації покладено її 
бачення, насамперед, як об’єднання капі-
талів. На противагу об’єднанням капіталів 
прийнято виділяти персональні об’єднан-
ня. Подібний поділ корпорацій, запрова-
джений за ознакою домінування майнових 
чи персональних елементів в організації та 
діяльності корпорації, склався історично й 
широко відомий у зарубіжному комерцій-
ному праві [17, c. 63]. 

Пленум Вищого господарського суду 
України у своїй Постанові «Про деякі пи-
тання практики вирішення спорів, що ви-
никають з корпоративних правовідносин» 
від 25.02.2016 року № 4 спробував внести 
певну визначеність у зазначене питання, 
зазначивши, що з огляду на системний 
аналіз положень законодавства корпора-
тивні відносини виникають, зокрема, в гос-
подарських товариствах, виробничих коо-
перативах, фермерських господарствах, 
приватних підприємствах, заснованих на 
власності двох або більше осіб. 

Зарубіжне розуміння сутності корпора-
ції та усталена практика вживання цього 
терміну свідчить про те, що термін «корпо-
рація» вживається переважно на доктри-
нальному рівні в зарубіжних країнах, однак 
у законодавстві низки європейських країн, 
зокрема Германії, Швейцарії тощо, корпо-
рація розуміється як певний тип юридич-
ної особи, що являє собою об’єднання осіб.  
У такий спосіб корпорація протиставляєть-
ся іншій поширеній організаційно-правовій 
формі юридичної особи – установі. Остан-
ня позиціонується як об’єднання майна 
[18, c. 114]. 

Слід зазначити, що в країнах англосак-
сонської системи права установа взагалі не 
виокремлюється, внаслідок чого корпора-
ція ототожнюється з юридичною особою. 
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У країнах англосаксонської правової 
системи, як зазначає О.Р. Кібенко, термін 
«корпорація» має надзвичайно широке 
застосування. Фактично він використову-
ється як синонім до терміна «юридична 
особа». Водночас у праві США існує більш 
вузьке трактування цього терміну: під кор-
пораціями розуміються тільки комерційні 
юридичні особи, учасники яких несуть об-
межену відповідальність за зобов’язання-
ми [19, c. 11].

Натомість І.В. Лукач, досліджуючи роз-
виток корпоративного права в США, зазна-
чає, що наразі в американській правовій 
системі сформувалися дві основні доктрини 
сучасного корпоративного права: доктрина 
корпорації як юридичної особи та обмеже-
ної відповідальності учасників корпорації 
[20, c. 43]. Про різницю у вживанні термінів 
говорить і С.І. Шимон, зазначаючи, що ан-
глосаксонській правовій системі основни-
ми видами юридичних осіб є товариства і 
компанії (Англія) або корпорації (США). При 
цьому не всі товариства наділяються стату-
сом юридичної особи [21, c. 26].

На думку В.А. Васильєвої, поняття кор-
порації в континентальному праві, з одно-
го боку, ширше, ніж у праві англосаксон-
ському: воно охоплює такі об’єднання осіб, 
які згідно з правом США чи Англії або не 
вважаються корпораціями, або практично 
відсутні (наприклад, товариства). З іншого 
боку, до числа корпорацій, навіть публіч-
них, в англосаксонському праві належать 
і такі, які в континентальній Європі взага-
лі не визнаються юридичними особами і, 
відповідно, корпораціями. Мова йде про 
державні органи, що займаються управлін-
ською діяльністю [22, c. 92].

Д.Д. Позова, розглядаючи поняття кор-
порації у світлі законодавства країн конти-
нентальної системи права, робить висно-
вок про те, що в усіх крупних юрисдикціях 
зазвичай існує принаймні одна незапе-
речна законом спеціалізована форма для 
формування закритих корпорацій. До них 
належать французький SARL, німецький 
GmbH, італійський Srl, японська закрита 
корпорація, американська закрита корпо-
рація й рідше – корпорація з обмеженою 
відповідальністю, а також приватна компа-
нія у Великобританії. В усіх них знаходять 
прояв традиційні риси корпоративної фор-

ми. Відрізняються такі корпорації від від-
критих компаній в основному тим, що діє 
презумпція, а в деяких випадках прямо пе-
редбачено неможливість здійснювати віль-
ну торгівлю їхніми акціями на публічному 
ринку [23, c. 198–202].

Слід також зазначити, що в ГК Україні 
також вживається термін «корпорація», а 
саме в ч. 3 ст. 120 ГК України, відповідно 
до якої нею визнається договірне об’єднан-
ня, створене на основі поєднання виробни-
чих, наукових і комерційних інтересів під-
приємств, що об’єдналися, з делегуванням 
ними окремих повноважень централізо-
ваного регулювання діяльності кожного з 
учасників органам управління корпорації. 
Тобто в даному випадку йдеться про одну 
з організаційно-правових форм договірно-
го об’єднання юридичних осіб (господар-
ських об’єднань). 

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
розуміння категорії «корпорація» в різних 
правових системах суттєво відрізняється.

Проведений аналіз свідчить про те, що 
все частіше в наукових публікаціях зустрі-
чається термін «юридична особа корпо-
ративного типу». Крім нього, пропонува-
лося також ввести в науковий обіг термін 
«корпоративне товариство» на противагу 
поняттю «корпорація». Проте, на нашу 
думку, використання терміну «корпора-
тивне товариство» є не зовсім вдалим із 
точки зору закладених у ЦК та ГК України 
різних підходів щодо визначення системи 
юридичних осіб і не сприятиме узгоджен-
ню наявних розбіжностей між ними, адже 
категорія «товариство» є властивою саме 
для ЦК України.

Тому пропонуємо розрізняти «корпора-
ції» як класичні утворення, участь в яких 
тягне виникнення сукупності майнових і 
немайнових прав, відносячи до них акціо-
нерні товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю та товариства з додатко-
вою відповідальністю і «юридичні особи 
корпоративного типу» (квазі-корпорації): 
повні та командитні товариства, вироб-
ничі кооперативи, з додаванням до інших 
можливих організаційно-правові форми 
корпоративних підприємств, про які йдеть-
ся в ГК України – приватних підприємств 
та фермерських господарств, які діють на 
основі приватної власності кількох осіб,  
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підприємств споживчої кооперації, утворе-
них декількома споживчими товариствами.

Аналіз останніх змін у законодавчому 
регулюванні визначення підвідомчості кор-
поративних спорів також дозволяє більш 
чітко визначитися з колом організацій-
но-правових форм юридичних осіб корпо-
ративного типу.

У новій редакції ГПК України від 
03.10.2017 року (п. 3 ч. 1 ст. 20 ГПК Укра-
їни) господарські суди розглядають справи 
в спорах, що виникають із корпоративних 
відносин, у тому числі в спорах між учас-
никами (засновниками, акціонерами, чле-
нами) юридичної особи або між юридич-
ною особою та її учасником (засновником, 
акціонером, членом), у тому числі учасни-
ком, який вибув, пов’язані зі створенням, 
діяльністю, управлінням або припиненням 
діяльності такої юридичної особи, крім тру-
дових спорів. В абзаці другому пункту 1.1 
постанови Пленуму Вищого господарсько-
го суду України від 25.02.2016 № 4 «Про 
деякі питання практики вирішення спорів, 
що виникають із корпоративних правовід-
носин» зазначається про те, що під час 
визначення підвідомчості справ цієї кате-
горії судам слід враховувати, що з огляду 
на системний аналіз положень статті 84 ЦК 
України, частини п’ятої статті 63, частин 
першої та третьої статті 167 ГК України 
Закону України «Про господарські това-
риства», Закону України «Про акціонерні 
товариства», статей 1, 19 і частин першої, 
шостої статті 20 Закону України «Про фер-
мерське господарство», статей 6, 8, 19 та 
21 Закону України «Про кооперацію» кор-
поративні відносини виникають, зокрема, 
в господарських товариствах, виробничих 
кооперативах, фермерських господар-
ствах, приватних підприємствах, заснова-
них на власності двох або більше осіб.

Висновки. Таким чином, слід погодити-
ся з точкою зору, висловленою в літературі 
стосовно того, що задля забезпечення єд-
ності термінології та усунення неузгодже-
ностей щодо визначення організацій-
но-правових форм, в яких можуть виникати 
корпоративні права, доцільно виробити 
єдиний підхід до визначення корпорацій. 
Пропонуємо відносити до корпорацій орга-
нізаційно-правові форми підприємницьких 
товариств, а саме господарські товариства 

(акціонерні товариства, товариства з обме-
женою відповідальністю, товариства з до-
датковою відповідальністю), до юридичних 
осіб корпоративного типу – повні та коман-
дитні товариства, виробничі кооперативи, 
з додаванням до інших можливих орга-
нізаційно-правові форми корпоративних 
підприємств, про які йдеться в ГК України 
– приватних підприємств та фермерських 
господарств, які діють на основі приватної 
власності кількох осіб, підприємств спожи-
вчої кооперації, утворених декількома спо-
живчими товариствами.
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Бигняк А. В. Теоретико-прикладные вопросы определения корпорации  
в Украине

Статья посвящена актуальным вопросам определения понятия корпорации по зако-
нодательству Украины. Критически проанализированы корпоративное и гражданское 
законодательство, практика его применения, существующие научные взгляды, и вы-
сказано авторское рассуждение по решению актуальных проблем определения понятия 
корпораций и тех юридических лиц, которые могут быть к ним отнесены.

Ключевые слова: корпорация, юридическое лицо, корпоративные права, хозяй-
ственное общество, учреждение, виды юридических лиц.

Bihniak O. Theoretical and Applied Issues of the Definition of the Corporation  
in Ukraine

The article is devoted to the actual questions of a corporation definition under the legis-
lation of Ukraine. Critical analysis of corporate and civil law, the practice of its application, 
existing scientific views and author's considerations regarding the solution of topical issues 
of defining a concept of corporations and those legal entities that may be relevant to them.

Key words: corporation, legal entity, corporate rights, economic society, institution, 
types of legal entities.
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ПОМИЛКА ПОТЕРПІЛОГО ЯК УМОВА 
ВИНИКНЕННЯ КОНДИКЦІЙНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Стаття присвячена дослідженню помилки потерпілого як однієї з умов виникнення 
зобов’язання з безпідставного збагачення (відомого також як кондикційне зобов’я-
зання). Обґрунтовується, що у випадку, коли причиною збагачення слугує поведінка 
потерпілого, суд має досліджувати суб’єктивне ставлення потерпілого до власних дій. 
Якщо потерпілий, знаючи, що він не має обов’язків по відношенню до набувача, тим не 
менше умисно надав останньому предмет збагачення, – кондикційне зобов’язання не 
повинно виникати. Для виникнення кондикційного зобов’язання дії потерпілого щодо 
передання предмета збагачення мають бути вчиненими внаслідок помилки.

Ключові слова: помилка, кондиція, безпідставне збагачення, правова визначеність, 
квазіконтракти.

Постановка проблеми. Зобов’язання 
з набуття, збереження майна без достат-
ньої правової підстави (кондикційне зо-
бов’язання), як і будь-яке правовідношен-
ня, виникає з певного юридичного факту. 
Під час характеристики цього правопо-
роджуючого юридичного факту в укра-
їнській цивілістичній літературі зазвичай 
вказують, що його елементами є: (а) на-
явність збагачення на стороні набувача; 
(б) той факт, що це збагачення відбуло-
ся за рахунок потерпілого; (в) відсутність 
достатньої правової підстави для такого 
збагачення. Аналогічної позиції додержу-
ється й судова практика. Проте наведені 
елементи юридичного факту всі мають 
об’єктивну природу; відтак поза увагою 
залишається суб’єктивна сторона, яка, на 
наше переконання, має істотне значення 
для вирішення питання про те, чи виникає 
в тому або іншому конкретному випадку 
кондикційне зобов’язання.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. В українській цивілістиці ос-
танніх років проблематиці кондикційних 
зобов’язань було присвячено роботи та-
ких учених, як: І.Е. Берестова, І.В. Ве-
недіктова, І.М. Гончаров, В.М. Ігнатенко,  
Б.П. Карнаух, Г.В. Пучкова та ін. Однак 
варто зауважити, що суб’єктивній стороні 
кондикційного зобов’язання приділяється 

недостатньо уваги. Окрім того, досліджен-
ня суб’єктивної сторони в розвідках укра-
їнських учених і вчених із простору країн 
СНД має однобокий характер: у фокусі – 
лише суб’єктивна сторона поведінки на-
бувача1; натомість поза увагою залиша-
ється суб’єктивне ставлення до власних 
дій із боку потерпілого (див. наприклад: 
[1]). Разом із тим це питання має особливу 
гостроту з огляду, зокрема, на цілковиту 
відсутність його законодавчого регулю-
вання в ЦК України.

Мета статті – на основі аналізу пра-
возастосовної практики українських судів, 
компаративно-правового методу дослі-
дження, а також методу наукового моде-
лювання визначити, яке значення має по-
милка потерпілого для вирішення питання 
про те, чи виникло кондикційне зобов’я-
зання в тому або іншому конкретному ви-
падку.

Виклад основного матеріалу. Уяві-
мо таку гіпотетичну ситуацію. Компанія, 
що провадить різноманітні ландшафтні 
роботи, не питаючи дозволу власника зе-
мельної ділянки і без його відома, на при-
будинковій території здійснює укладання 
рулонного газону, облаштовує доріжки, 

1 Це питання порушується, зазвичай, у контек-
сті проблематики розмежування кондикційних і де-
лікних зобов’язань: відповідно до поширеної точки 
зору в разі наявності вини в діях набувача зобов’я-
зання є деліктним; якщо ж поведінка набувача є 
безвинною – кондикційним.
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клумби, розарії і т. д. Коли власник це ви-
являє, компанія виставляє йому рахунок 
за проведені роботи. Заперечуючи проти 
виставленого рахунка, власник посила-
ється на те, що він не замовляв зазначе-
них робіт і жодних договорів із компанією 
не укладав. На що компанія, у свою чергу, 
зазначає, що, хоча договору і не було, од-
нак якщо залишити ці роботи неоплачени-
ми, то на стороні власника землі виникне 
безпідставне збагачення, а отже, незва-
жаючи на відсутність договору, власник 
мусить оплатити вартість виконаних ланд-
шафтних робіт відповідно до положень 
про кондикційні зобов’язання (глава 83 
ЦК України).

Нахабство компанії в цій ситуації не 
може не викликати справедливого обу-
рення. Утім, формально положення ЦК 
України не дають підстав для відмови в 
задоволенні вимоги компанії, адже відпо-
відно до ч. 2 ст. 1212 положення про ко-
ндикцію «застосовуються незалежно від 
того, чи безпідставне набуття або збере-
ження майна було результатом поведінки 
набувача майна, потерпілого, інших осіб 
чи наслідком події».

Цілком очевидно, що коли пристати на 
позицію, обстоювану компанією, це від-
криє шлях для грубого нав’язування під-
приємцями своїх послуг і робіт «мимовіль-
ним клієнтам». А це – істотне порушення 
принципів ринкової економіки, заснованих 
на вільному товарообороті. Для того, аби 
усунути таку економічну загрозу, європей-
ські правопорядки передбачають у прави-
лах про кондикцію пряме застереження 
про те, що умисна поведінка потерпілого, 
якому достеменно відомо про відсутність у 
нього зобов’язань щодо набувача, виклю-
чає кондикційну вимогу. Так, наприклад, 
відповідно до ст. 814 ЦК Німеччини «по-
вернення наданого на виконання зобов’я-
зання не може вимагатися, якщо особа, 
котра здійснила надання, знала, що вона 
не зобов’язана до цього». Відповідно до 
п. b ч. 1 ст. VII. – 2:101 Проекту загаль-
ної системи підходів (DCFR) збагачення не 
вважається безпідставним, якщо «зубожі-
ла особа погодилася на зубожіння вільно і 
за відсутності помилки».

У реаліях української правозастосовної 
практики існує ціла категорія справ, знач-

ною мірою подібних до описаної вище гі-
потетичної ситуації, – це справи, пов’язані 
зі стягненням заборгованості за різнома-
нітні комунальні послуги, надані за відсут-
ності укладеного між сторонами договору. 
В якості зразкової можна навести справу 
№ 913/90/15. За обставинами цієї справи 
відповідач – ПП  «Ромалекс» – використо-
вувало вбудоване нежитлове приміщення 
в житловому будинку на підставі догово-
ру оренди, в якому передбачалося, що 
«орендар самостійно сплачує комунальні 
послуги». Уклавши зазначений договір у 
квітні 2012 р., ПП  «Ромалекс» звернулось 
до КП  «Рубіжнетеплокомуненерго» (на-
далі – КП) із проханням розглянути питан-
ня про укладення договору на постачання 
теплової енергії. У відповідь КП надісла-
ло відповідачеві два примірника договору 
про постачання теплової енергії, підписа-
ні з боку КП та скріплені його печаткою. 
Однак підписаний відповідачем примірник 
договору чи протокол розбіжностей на ад-
ресу КП так і не надійшов. Оскільки займа-
ні відповідачем приміщення опалювалися 
від мереж центрального теплопостачан-
ня житлового будинку, впродовж 2012– 
2015 років КП постачало в зазначені не-
житлові приміщення теплову енергію. 
Коли КП надіслало на адресу ПП  «Рома-
лекс» вимогу про оплату за спожиту про-
тягом трьох років теплову енергію, ос-
таннє залишило вимогу без відповіді та 
задоволення, що й стало підставою для 
звернення КП до господарського суду з 
позовом. Позовні вимоги КП обґрунтову-
вало посиланням на положення глави 83 
ЦК України [2].

Хоч наведена справа на перший погляд 
і схожа на ситуацію з ландшафтним ди-
зайном, однак впевненості в тому, що в 
позові слід відмовити, в цій справі знач-
но менше. Більше того, нам видається, що 
між двома означеними випадками є мало-
помітна, але істотна відмінність, яка доко-
рінним чином впливає на правову квалі-
фікацію відносин сторін. Проте для того, 
щоб виявити цю відмінність, маємо прове-
сти ретельний аналіз суб’єктивної сторони 
в поведінці потерпілого, що послугувала 
причиною збагачення набувача.

Приклад із ландшафтним дизайном 
ілюструє важливе правило, а саме: якщо  
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збагачення мало місце внаслідок умисних 
дій потерпілої сторони, якій було досте-
менно відомо про те, що вона не зобов’я-
зана до вчинення жодних дій на користь 
набувача, – кондикція виключається. 
Звідси логічно слідує, що у випадку, коли 
причиною збагачення є поведінка са-
мого потерпілого, кондикція може мати 
місце лише за умови, що дії потерпілого 
були ненавмисними в тому сенсі, що він 
допустив помилку, надаючи предмет зба-
гачення набувачеві. Прикметно, що хоча 
вітчизняні наукові розвідки, присвячені 
кондикції, рясніють використанням слова 
«помилка» і похідних від нього2, тим не 
менше, дослідники не розглядають наяв-
ність помилки як необхідну умову виник-
нення кондикційного зобов’язання і, від-
так, не вдаються до аналізу зазначеного 
поняття у відповідному контексті.

У той же час помилка потерпілого в 
процесі кондикції із надання була пред-
метом ретельного вивчення в зарубіжній 
літературі. На особливу увагу заслуговує 
англо-американський досвід, адже саме 
в рамках системи загального права кон-
цепція помилки зазнала із плином часу 
значних змін, через які виявляли себе різ-
номанітні міркування правової політики, 
приховані за нормами про кондикцію.

Так, спочатку в доктрині загального 
права проводився чіткий вододіл між дво-
ма типами помилки – між помилкою щодо 
факту (mistake of fact) і помилкою щодо 
права (mistake of law). Кондикція згідно 
з такими уявленнями допускалась лише 
за умови, що потерпілий припустився по-
милки щодо факту. Натомість помилка 
щодо права виключала можливість вима-
гати повернення виконаного відповідно 
до принципу error juris neminen excusat –  
«правова помилка нікого не виправдо-
вує». Провідною справою, котра запрова-
дила відповідний підхід, була справа Bilbie 
v Lumley and Others (1802) 102 ER 448.

За обставинами цієї справи під час укла-
дення договору страхування страхуваль-
ник приховав від страховика інформацію, 

важливу для оцінки страхового ризику. 
Однак після того, як страховий випадок 
стався, раніше прихована інформація 
була надана страховикові задля визна-
чення розміру збитків. Страховик спершу 
здійснив виплату, однак згодом звернувся 
до суду, вимагаючи її повернення. Свою 
вимогу страховик мотивував тим, що при-
ховання страхувальником істотної інфор-
мації в момент видачі страхового полісу є 
підставою для відмови у здійсненні стра-
хової виплати. Заперечуючи проти цього, 
страхувальник вказував, що хоча інфор-
мація на момент видачі полісу і була при-
хована, однак у подальшому, до моменту 
здійснення виплати, цю інформацію було 
розкрито, а отже, страховик прийняв рі-
шення про здійснення виплати будучи 
обізнаним про всі істотні обставини. Тоді 
страховик скоригував своє обґрунтуван-
ня, пославшись на помилку. Він зазначав, 
що в момент здійснення виплати він по-
милився щодо того, що він зобов’язаний 
здійснити виплату, оскільки не взяв до 
уваги, що законодавство звільняє його від 
такого обов’язку внаслідок факту прихо-
вання інформації страхувальником. Суд 
визнав таку помилку помилкою щодо пра-
ва і проголосив принцип, за яким помил-
ка щодо права унеможливлює кондикцію. 
Висновок суду було сформульовано так: 
«Кошти, сплачені особою, котра мала пов-
не знання (або засоби до отримання тако-
го знання) щодо всіх обставин, не можуть 
бути повернені на тій підставі, що платіж 
було здійснено через незнання закону».

Цікаво порівняти цю справу зі спра-
вою № 753/23725/15-ц, що розглядалась 
Верховним Судом України у 2017 році.  
У цій справі після того, як сталася дорож-
ньо-транспортна пригода, стосовно вин-
ної – як уважалося – особи було складено 
протокол про адміністративне правопору-
шення. Страхова компанія, в якій ця осо-
ба застрахувала свою цивільно-правову 
відповідальність, здійснила відшкодуван-
ня на користь потерпілого. Однак у по-
дальшому рішенням суду провадження в 
справі про притягнення до адміністратив-
ної відповідальності застрахованої особи 
було закрито у зв’язку з відсутністю скла-
ду адміністративного правопорушення. 
Страхова компанія звернулася до потер-

2 Як-то: «В результаті помилки залізниця видала 
вантаж організації, яка не є вантажоодержувачем»  
[3, с. 48]; «Банк помилково перерахував кошти 
вкладника не на вказаний останнім рахунок» [3, с. 49]  
«Мешканець комунальної квартири помилково опла-
чує комунальні послуги за сусідів» [4, с. 131] тощо.
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пілого з вимогою про повернення випла-
ченого раніше відшкодування. Верховний 
Суд України визнав положення глави 83 
ЦК України застосовними у цій справі [5]. 
І хоча Верховний Суд України не апелю-
вав до концепції розрізнення юридичних 
і фактичних помилок, видається, що він 
дійшов такого ж висновку, якого б дійш-
ли в аналогічній справі англійські чи аме-
риканські суди, адже помилка щодо того, 
хто є винуватцем ДТП – це помилка щодо 
факту, і страхова компанія на момент 
здійснення виплати не знала і не могла 
знати, що її клієнт не винуватий (з огляду 
на те, що в протоколі про адміністративне 
правопорушення було позначено прямо 
протилежне).

Проте з плином часу жорстке розріз-
нення фактичних і юридичних помилок 
в загальному праві було піддане сумні-
ву і зрештою зовсім втратило значення. 
Знаковою в цьому контексті стала спра-
ва Woolwich Equitable Building Society v 
Inland Revenue Commissioners (1993) AC 
70. Остаточну крапку в дискусії, як вида-
ється, було поставлено в рішенні Kleinwort 
Benson Ltd. v. Lincoln City Council et al. 
(1999) 2 A.C. 349, в якому лорд Ґофф (Lord 
Goff) рішуче зазначив: «Правило право-
вої помилки більше не повинне підтриму-
ватися як частина англійського права, і 
англійське право має відтепер визнавати, 
що існує загальне право на повернення 
коштів, сплачених через помилку, байду-
же стосується вона факту чи права».

Обставини цієї справи заслуговують 
на спеціальну увагу. Компанія Клейнворт 
Бенсон Лімітед уклала з органами місце-
вої влади декілька своп-контрактів. На 
момент укладення цих контрактів судова 
практика визнавала їх дійсними і, отже, 
юридично обов’язковими для сторін. На 
виконання зазначених контрактів компа-
нія перерахувала органам місцевої вла-
ди передбачені умовами кошти. Однак у 
подальшому судова практика змінилась, 
і подібні контракти стали визнавати не-
дійсними через те, що вони укладені ultra 
vires, тобто поза межами повноважень 
органів місцевої влади. Компанія зверну-
лась до суду з вимогою про повернення 
коштів, сплачених на виконання вище-
вказаних своп-контрактів. Палата Лордів 

дійшла висновку, що компанія припусти-
лася юридичної помилки (вважаючи себе 
зобов’язаною за своп-контрактами, які 
насправді не мали юридичної сили), але, 
тим не менше, вона не повинна через це 
втрачати право на повернення сплачених 
коштів.

У контексті цієї справи варто звернути 
увагу на такий вкрай важливий аспект. 
Причиною юридичної помилки компа-
нії стала зміна судової практики при не-
змінності законодавства. Іншими слова-
ми, законодавство залишилось тим же, 
однак підхід до його тлумачення (з боку 
вищих судових інстанцій) став інакшим. 
На перший погляд може здатися, що по-
дібна проблема можлива лише в рамках 
англо-американського права, де преце-
дент визнається головним джерелом пра-
ва. Проте насправді аналогічна ситуація 
може скластися і в українських реаліях. 
Так, приміром, неважко уявити, що спер-
шу відповідно до позиції вищих судових 
інстанцій одночасне стягнення штрафу 
й пені за одне і те ж порушення зобов’я-
зання визнається допустимим. Будучи 
обізнаною із цією практикою, особа спла-
чує кредиторові і штраф, і пеню. Однак 
згодом позиція судів змінюється на про-
тилежну, і відтепер одночасне стягнення 
штрафу й пені визнається недопустимим. 
Чи має право особа вимагати повернення 
надмірно сплачених штрафних санкцій, 
посилаючись на те, що вона сплатила їх 
внаслідок того, що помилково вважала 
дійсною умову договору про одночасну 
сплату штрафу й пені?

Згідно з логікою Палати Лордів, ви-
словленою в справі Kleinwort, відповідь 
на це запитання має бути ствердною. Як 
зауважувалося в рішенні, «кошти, спла-
чені через помилку щодо права, підляга-
ють поверненню, навіть якщо платіж було 
вчинено згідно з усталеним розумінням 
закону, котре в подальшому було відхиле-
не судовим рішенням». Однак такий підхід 
означає, що правова позиція вищої судо-
вої інстанції, яка змінює усталену прак-
тику, наділяється зворотною дією в часі. 
З одного боку, принцип недопустимості 
зворотної дії в часі, як він сформульова-
ний в українському праві (ст. 58 Консти-
туції України, ст. 5 ЦК України), стосується 
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лише нормативно-правових актів (законо-
давства). Оскільки рішення вищих судо-
вих інстанцій не є нормативно-правовими 
актами, формально заборона ретроактив-
ної дії на них не розповсюджується. З ін-
шого боку, телеологічне тлумачення цієї 
заборони свідчить на користь протилеж-
ного висновку. Так, заборона зворотної 
дії в часі законів спрямована на те, щоб 
уникнути правової непевності, тобто си-
туації, коли особа, визначаючи курс своєї 
поведінки, не може покладатися на поло-
ження чинного права з огляду на те, що 
його чинність завжди сумнівна (позаяк не-
має гарантій що положення права є саме 
такими, якими вони видаються особі в мо-
мент прийняття того або іншого рішення, 
заснованого на цих положеннях). Загроза 
правової непевності створюється однако-
вою мірою, як у випадку з ретроактивною 
дією законів, так і у випадку з ретроактив-
ною дією позицій вищих судових інстанцій 
щодо тлумачення цих законів.

Зважаючи на зазначене, заслуговує на 
підтримку ідея, висловлена в іншій спра-
ві – в справі Cooley v. County of Calaveras 
(1898) 121 Cal. 482, де суд зазначив: 
«Якщо допустити, що більш пізнє судове 
рішення в якійсь окремій справі анулює 
все, що було висловлено впродовж років 
в інших справах такого ж роду за інакшо-
го розуміння права, то це потягло б згубні 
наслідки».

На проблему, пов’язану зі зміною судо-
вої практики, можна поглянути і під дещо 
іншим кутом зору. Так, якщо виходити з 
того, що позиція вищої судової інстанції 
діє лише ex nunc, тобто лише на майбут-
нє, то з такої точки зору кошти, сплачені 
відповідно до того розуміння закону, яке 
сповідувалося судами в момент платежу, 
не є коштами, сплаченими безпідставно, 
адже згідно із чинним на момент платежу 
розумінням права платник був дійсно зо-
бов’язаний до сплати.

Таким чином, маємо дійти висновку, 
що кондикційне зобов’язання не повинно 
виникати у випадку, коли особа викона-
ла обов’язок, який на момент його вико-
нання визнавався існуючим відповідно до 
правозастосовної практики вищих судо-
вих інстанцій, котра, однак, згодом зміни-
лась на протилежну, згідно з якою такий 

обов’язок більше не визнається. При цьо-
му такий висновок має пояснюватися не 
тим, що в даному випадку має місце по-
милка щодо права, яка виключає кондик-
цію, а, радше, необхідністю забезпечення 
правової певності.

Залежно від того, що саме послугувало 
причиною збагачення, всі випадки без-
підставного збагачення можна поділити 
на чотири види: (а) збагачення внаслідок 
поведінки потерпілого; (б) збагачення 
внаслідок поведінки набувача; (в) збага-
чення внаслідок поведінки інших осіб; та 
(г) збагачення внаслідок події (див. ч. 2 
ст. 1212 ЦК України). Усе, що було напи-
сано вище про помилку потерпілого, акту-
альне лише для першого виду збагачення, 
тобто лише для тих випадків, коли пове-
дінка самого потерпілого призводить до 
збагачення іншої особи. У німецькій док-
трині такі випадки називають кондикцією 
з надання, а в Давньому Римі їх іменували 
condictio indebiti, що можна перекласти як 
«кондикція незаборгованого», або «ви-
требування назад сплаченого за відсут-
ності боргу» [6, с. 21]. Іншими словами, 
йдеться про ті випадки, коли потерпіла 
особа здійснює виконання зобов’язан-
ня, якого насправді не існує, наприклад, 
помилково вважаючи себе зобов’язаною, 
сплачує кошти, передає речі, виконує ро-
боти або надає послуги тощо.

У цивілістичній літературі досить часто 
стверджується, що виконання зобов’язання 
є правочином, оскільки воно відповідає всім 
істотним ознакам останнього (див. ст. 203  
ЦК України). Так, В.І. Крат зазначає: «Ви-
конання зобов’язання як правомірна дія, 
що спрямована на припинення зобов’я-
зання, за своєю суттю є правочином»  
[7, с. 32]. Звідси закономірно слідує, що 
на виконання зобов’язання мають поши-
рюватися норми про правочини і в тому 
числі норми про недійсність правочинів та 
її правові наслідки. Під таким кутом зору 
слід було б дійти висновку, що виконан-
ня зобов’язання може бути визнане не-
дійсним на підставі правил § 2 глави 16 
ЦК України.

Як одна з підстав недійсності в зазначе-
ному параграфі названа помилка (ст. 229 
ЦК України). У такому контексті виникає 
непроста проблема кваліфікації правовід-
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носин. Скажімо, якщо особа помилково 
переказала кошти на хибний рахунок, то 
цій ситуації може бути надано два різних 
юридичних потрактування. Перше трак-
тування: переказ коштів є правочином, а 
отже, його можна визнати недійсним на 
підставі правил ст. 229 ЦК України як та-
кий, що вчинений внаслідок помилки, і, 
відповідно, застосувати правила реститу-
ції. Друге трактування: переказ коштів є 
причиною безпідставного збагачення, а 
отже, підлягають застосуванню правила 
кондикції.

Чи не єдиним ученим на просторі кра-
їн СНД, хто звернув увагу на цю колізію 
правових кваліфікацій, є О.М. Ерделев-
ський [8]. Щоправда, вчений вважає, що 
у випадку сплати неіснуючого боргу пла-
тіж може визнаватися недійсним як уда-
ваний або фіктивний (а не як учинений 
внаслідок помилки). Дослідник зазначає: 
«Передання майна на виконання завідо-
мо неіснуючого зобов’язання в багатьох 
випадках може бути кваліфіковане як 
удаваний або фіктивний правочин. <…> 
Позаяк неіснуюче зобов’язання не може 
бути припинене, виконання завідомо не-
існуючого зобов’язання завжди означає 
брак наміру створити правові наслідки, 
відповідні виконанню цього зобов’язання»  
[8, с. 89].

Разом із тим розв’язання зазначеної 
проблеми, запропоноване О.М. Ерделев-
ським, на наш погляд, не видається кон-
структивним, по-перше, через те, що вче-
ний в остаточному підсумкові апелює до 
концепції зловживання правом [8, с. 91], 
межі застосування якої в окресленому 
контексті залишаються невизначеними, 
по-друге, через те, що казус, на підста-
ві якого будується аргументація вченого  
[8, с. 90], має бути аналізований через 
призму правил про укладення договору, а 
не правил кондикції (і навіть більше того, 
в європейському праві ситуація, описана 
О.М. Ерделевським, знаходить пряму рег-
ламентацію якраз у межах інституту укла-
дення договору).

З точки зору юридичного прагматиз-
му вирішальне значення мають практичні 
наслідки, які тягне за собою та або інша 
правова кваліфікація відносин. У цьому 
річищі важливо зауважити на таке. Від-

повідно до ст. 229 ЦК України далеко не 
будь-яка помилка може бути підставою 
для визнання правочину недійсним – ре-
левантною є лише помилка щодо обста-
вин, які мають істотне значення. Такими 
обставинами визнаються: природа право-
чину, права та обов’язки сторін, власти-
вості і якості речі, які значно знижують її 
цінність або можливість використання за 
цільовим призначенням. При цьому в лі-
тературі наголошується, що зазначений 
перелік істотних обставин є вичерпним  
[9, с. 449]. Таким чином, якщо взяти під 
увагу той факт, що помилка в особі кре-
дитора не перелічена в колі істотних (на 
що вже зверталась увага), то слід дійти 
висновку, що у випадку помилкового пе-
реказу коштів не на той розрахунковий 
рахунок (а це фактично означає, що кош-
ти будуть зараховані хибному адресатові) 
помилка платника не є істотною, а отже, і 
не дає підстав для визнання платежу не-
дійсним і повернення коштів за правилами 
про реституцію. Проте такий висновок на-
вряд чи відповідає вимогам справедливо-
сті та розумності.

У романо-германській цивілістичній лі-
тературі особливо наголошується, що по-
милка потерпілого в кондикції з надання 
«немає нічого спільного з помилкою, яка 
дає право на оспорювання договору. На-
віть незначної помилки – помилки в праві 
чи помилки, скоєної через грубу необе-
режність – достатньо для обґрунтування 
позову про повернення неналежно спла-
ченого» [10, с. 289].

З огляду на все зазначене, ми вважа-
ємо, що єдино правильною кваліфікацією 
випадку з переказом коштів на хибний ра-
хунок є визнання такого випадку право-
породжуючим юридичним фактом, із яко-
го виникає кондикційне зобов’язання.

Підбиваючи підсумок, зазначеному про 
помилку потерпілого, повернімося до на-
веденої раніше справи про заборгованість 
за комунальні послуги, надані за відсут-
ності договору. Отож, чи відрізняється 
вона від ситуації, коли поза волею особи 
їй було нав’язано послуги ландшафтного 
дизайну?

По-перше, слід звернути увагу на те, 
що у сфері надання житлово-комуналь-
них послуг діє спеціальне законодавство, 
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відповідно до якого укладення договору 
на надання житлово-комунальних послуг 
визначено як обов’язок споживача (п. 1 
ч. 2 ст. 7 ЗУ »Про житлово-комунальні по-
слуги»). По-друге, відключення спожива-
чів від мереж централізованого опалення 
відбувається з додержанням спеціально 
передбаченої процедури3, яка в нашому 
випадку не була ініційована споживачем. 
По-третє, за умовами наведеної справи 
(№ 913/90/15) споживач безпосередньо 
виявив намір укласти договір на надання 
житлово-комунальних послуг (який, що-
правда, в подальшому не реалізував до 
кінця).

Беручи до уваги специфіку житло-
во-комунальних послуг, а також наведе-
ні вище обставини справи, маємо, отже, 
дійти висновку, що комунальне підпри-
ємство не нав’язувало свої послуги (як у 
випадку із ландшафтним дизайном), а, 
скоріше, помилялося щодо наявності в 
нього обов’язку постачати теплову енер-
гію в приміщення відповідача. При цьому, 
оскільки будь-яка помилка є достатньою 
для кондикції (і лише свідомі навмисні дії 
за умов повної обізнаності виключають 
кондикцію), комунальне підприємство має 
право на відшкодування вартості наданих 
послуг відповідно до правил глави 83 ЦК 
України.

Висновки і пропозиції. Причиною без-
підставного збагачення набувача за раху-
нок потерпілого може бути: поведінка по-
терпілого, поведінка набувача, поведінка 
третіх осіб або подія. Якщо за обставинами 
конкретної справи виявляється, що причи-
ною збагачення послугувала поведінка са-
мого потерпілого, в такому разі суд має до-
слідити суб’єктивне ставлення останнього 
до власних дій щодо передання предмета 
збагачення набувачеві. При цьому мають 
діяти такі правила. Якщо потерпілий, буду-
чи обізнаним про всі фактичні обставини і, 
зокрема, про відсутність у нього обов’язків 

по відношенню до набувача, тим не менше 
вільно й умисно передав останньому пред-
мет збагачення – кондикційне зобов’я-
зання не виникає. Для того, аби виникло 
кондикційне зобов’язання, передання 
предмета збагачення потерпілим набува-
чеві має бути вчиненим внаслідок помил-
ки, причому незалежно від того, наскільки 
грубою була така помилка і незалежно від 
того, стосувалася вона фактів чи права. 
Проте якщо помилка особи стосувалася 
права і була зумовлена подальшою змі-
ною усталеної судової практики,  такому 
разі кондикційне зобов’язання не виникає, 
оскільки з метою забезпечення принципу 
правової визначеності позиції судів мають 
вважатися такими, що не мають зворотної 
сили в часі.
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Ваштарева Е. А. Ошибка потерпевшего как условие возникновения 
кондикционного обязательства

Статья посвящена исследованию ошибки потерпевшего как одного из условий воз-
никновения обязательства из неосновательного обогащения (также известного как 
кондикционное обязательство). Обосновывается, что в случае, когда причиной обо-
гащения является поведение потерпевшего, суду надлежит исследовать субъективное 
отношение потерпевшего к собственным действиям. Если потерпевший, зная, что он не 
обязан в отношении приобретателя, тем не менее умышленно предоставил последнему 
предмет обогащения, – кондикционное обязательство не должно возникать. Для воз-
никновения кондикционного обязательства действия потерпевшего по предоставлению 
предмета обогащения должны быть совершены вследствие ошибки. 

Ключевые слова: ошибка, кондикция, неосновательное обогащение, правовая 
определенность, квазиконтракты.

Vashtareva Ye. Disadvantaged Person’s Error as a Precondition for Condictio 
Obligation

The article addresses disadvantaged person’s error as one of the preconditions triggering 
obligation out of unjust enrichment (also known as condictio obligation). It is argued that, 
as long as the enrichment is caused by the very disadvantaged person’s behavior court has 
to inquire into subjective attitude of the latter towards his own actions. If the disadvantaged 
person knows that he or she has no obligations vis-à-vis the enriched person and never-
theless purposely transfers the subject matter of the enrichment, then condictio obligation 
should not arise. In order for the condictio obligation to arise transferring the subject matter 
of the enrichment has to be made due to mistake.

Key words: error, condictio, unjust enrichment, legal certainty, quasicontracts.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА І СПАДКОВОГО ПРАВА

На основі вивчення праць з проблеми співвідношення права інтелектуальної власно-
сті та інформаційного права, виявлення та узагальнення особливостей об’єктів інтелек-
туальної власності акцентовано увагу на термінологічній сутності категорій «інтелек-
туальна власність», «інформаційне право». Окреслено теоретичні аспекти означеної 
проблеми в умовах правового регулювання об’єктів інтелектуальної власності як об’єк-
та спадкового права.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інформація, культурні цінності, спадкове 
право.

Постановка проблеми. Одним із 
критеріїв розвитку постіндустріально-
го суспільства стає рівень інтегрованості 
інформаційних ресурсів у глобальний ін-
формаційний простір, нівелювання тери-
торіальних, національних, часових об-
межень трьохвимірного світу; поступова 
конвергенція, тобто зближення різних за 
контентом і структурою інформаційно-ко-
мунікаційних потоків в єдину транснаціо-
нальну мережу. Не викликає сумніву той 
факт, що завдяки глобальній інформацій-
ній мережі забезпечується вільний доступ 
до результатів інтелектуальної, творчої 
діяльності, розширюється можливість до-
ступу до культурних цінностей, що суттє-
во впливає на якість і рівень професійного 
й особистісного зростання людини.

Зазначені чинники актуалізують не-
обхідність правового регулювання права 
інтелектуальної власності й інформацій-
ного права, нескоординованість наукових 
підходів до теоретичного обґрунтування й 
практичного застосування правових норм 
яких приводить спільноту до правового 
нігілізму.

В умовах глобальних змін продовжу-
ються дискусії стосовно законодавчого за-
кріплення в змісті інтелектуальної власно-
сті інтересів громадянського суспільства 
щодо збереження і доступу до національ-
ного культурного надбання.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Насамперед, необхідно підкрес-
лити, що тематика нашого дослідження 
ґрунтується в проблемному просторі різних 
галузей права, що зумовлює потребу вста-
новлення особливостей правового регулю-
вання інформаційних відносин, об’єктів ін-
телектуальної власності, що відносяться до 
культурних цінностей. Із цією метою зро-
бимо оглядовий аналіз робіт із цивільного 
права, в яких розглянуто питання інформа-
ційного права й інтелектуальної власності, 
що стали предметом розвідок К.В. Афанась-
євої (Горської), А.В. Гончарової, Н.Д. Когут, 
В.О. Копилова, О.П. Сергєєва, О.І. Харито-
нової. Правове регулювання інтелектуаль-
ної власності та інформаційних відносин у 
сучасному законодавчому дискурсі роз-
глянуто в публікаціях О.В. Кохановської, 
А.О. Кодинця, О.В. Якубенка та інших на-
уковців.

Законодавчі, історичні та термінологічні 
аспекти культурних цінностей як об’єктів 
цивільно-правих відносин досліджувалися 
в роботах А.О. Гелич, Т.В. Дуденко, А.О. Ро-
манюк, В.Ф. Зверховської, Г.В. Чурпіти та ін. 
Безумовно, названими дослідженнями не 
обмежується широкий спектр досліджень 
з означеної проблематики. На наш погляд, 
вони є найбільш репрезентативними в ча-
стині визначених цільових настанов нашої 
розвідки.

Метою нашої роботи є висвітлення те-
оретичних аспектів проблеми співвідно-
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шення права інтелектуальної власності 
та інформаційного права; виявлення та 
узагальнення особливостей об’єктів інте-
лектуальної власності, що відносяться до 
культурних цінностей, в умовах правового 
регулювання інтелектуальної власності як 
об’єкта спадкового права.

Виклад основного матеріалу. Для 
усвідомлення й дослідження теоретичних 
аспектів проблеми інтелектуальної власно-
сті слід звернути увагу на певну невідпо-
відність та неоднозначність методологічних 
підходів філософії та теорії права до змісту 
дефініції «інтелектуальна власність», що 
відображають багатоаспектний характер 
означеного концепту. Якщо філософське 
обґрунтування інтелектуальної власно-
сті, застосовуючи категоріально-поннятє-
вий апарат філософії права, базується на 
сутності іманентно заданих властивостей 
об’єкта, вводячи поняття інтелектуальної 
власності в політологічні й соціологічні, кон-
цепції, то цивільне право, фокусуючи ува-
гу на особливостях об’єктів інтелектуаль-
ної власності, розглядає їх у межах власне 
правового поля: як об’єкта інформаційного 
законодавства і як результат творчої діяль-
ності. У контексті викладеного вище інте-
лектуальну власність необхідно трактувати 
в дуальному вимірі: як процес створення 
інтелектуального продукту та правовий фе-
номен [18, с. 402].

Ст. 418 Цивільного кодексу України за-
значає, що «право інтелектуальної власно-
сті – це право особи на результат інтелек-
туальної, творчої діяльності або на інший 
об’єкт права інтелектуальної власності, 
визначений Кодексом [16, c. 260]. Як ви-
пливає зі змісту вказаної статті, об’єктами 
правового регулювання можуть бути ре-
зультати інтелектуальної (пізнавальної)  
діяльності, яким властиві елементи твор-
чості. Особливістю об’єктів права інтелекту-
альної власності є способи набуття і оформ-
лення права власності, що забезпечується 
введенням інституту виключних прав та га-
рантує уніфіковані для всіх об’єктів способи 
захисту цивільних прав та інтересів.

Відповідно до ст. 420 ЦК України можемо 
навести об’єкти інтелектуальної власності, 
які поділено на групи, що характеризують-
ся певними методами правової охорони та 
детерміновані особливостями створення та 

юридичною природою цих об’єктів. Так, у 
межах першої групи відносини регулюють-
ся інститутом інтелектуальної власності; 
другу групу становлять об’єкти, які знахо-
дяться під захистом патентного права; тре-
тю групу складають засоби, що знаходять-
ся під юрисдикцією комерційного права; і 
до четвертої групи належать нетрадиційні 
результати інтелектуальної власності, що 
умовно відносяться до об’єктів інтелекту-
альної власності. Нами прийнято до уваги 
очевидність того факту, що природа речей, 
визначених у змісті означеної статті, різного 
характеру, і в той же час вона має суспіль-
ну значимість і соціальну включеність, що 
позиціонується як головний чинник логічної 
детермінованості наведених об’єктів.

Правове регулювання об’єктів інтелекту-
альної власності стикається з певними про-
блемами щодо трактування можливостей та 
меж захисту (відчуження) інтелектуально-
го продукту. Якщо інформацію розглядати 
як об’єкт виключних прав, як результат 
творчої інтелектуальної діяльності, урегу-
льованих у ст. 418 ЦК України, то її можна 
інтерпретувати як інформаційний продукт, 
ресурс, документ, тобто об’єкт, який може 
бути інформаційним товаром у системі еко-
номічних та правових відносин [16].

Незважаючи на те, що природа інформа-
ційного продукту у своїй основі нематері-
альна, тобто не має атрибутів, характерних 
для предметів, що існують в часовому і про-
сторовому вимірах, об’єкти права інтелек-
туальної власності відрізняються від інших 
об’єктів права власності двома суттєвими 
аспектами: способами набуття, оформлення 
права власності і способом захисту об’єктів 
права інтелектуальної власності [5].

Слід зазначити, що кожен об’єкт інтелек-
туальної власності є результатом інтелекту-
альної і, обов’язково, творчої діяльності лю-
дини, тобто має інформаційний характер, 
проте не завжди інформація є результатом 
творчості, який охороняється як об’єкт інте-
лектуальної власності.

У межах досліджуваної проблеми вва-
жаємо доцільним представити результати 
наукових розвідок дослідників стосовно 
співставлення, співвідношення понять «ін-
формація» та «інтелектуальна діяльність», 
що сформовано у вигляді двох взаємо-
пов’язаних суджень. По-перше, інформація  
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пов’язана з інтелектуальною діяльністю 
і може мати будь-які форми зовнішнього 
відображення, сприймається особою без-
посередньо або за допомогою технічних 
засобів. По-друге, трактування інформа-
ції як результату інтелектуальної діяль-
ності ґрунтується на загальноприйнятому 
значенні поняття «інтелект» як здатності 
до мислення та раціонального пізнання  
[18, c. 501].

У законодавчому дискурсі існує вели-
ка кількість визначень інформації. Для нас 
найбільш ємкою і змістовно коректною є де-
фініція, що викладена в ст. 1 Закону Укра-
їни «Про інформацію», а саме: це – доку-
ментовані або публічно оголошені відомості 
про події та явища, що відбуваються у су-
спільстві, державі та навколишньому при-
родному середовищі [10, c. 130].

Характеризуючи інформацію як об’єкт 
права, В.О. Копилов визначає такі юри-
дичні особливості та властивості інформа-
ції: властивість фізичної невідчужуваності 
інформації, заснована на тому, що знання 
не відчужувані від людини; властивість ві-
докремлюваності інформації, оскільки для 
включення в оборот інформація завжди ві-
докремлюється від її виробника (творця) й 
існує окремо й незалежно від нього; влас-
тивість інформаційної речі (інформаційно-
го об’єкта), що проявляється як поєднання 
інформації (її змісту) і носія, на якому ця 
інформація (зміст) закріплена; властивість 
поширеності інформації; властивість органі-
заційної форми (інформація, що перебуває 
в обороті, подається в документованому ви-
гляді); властивість екземплярності інфор-
мації [6, с. 49–51].

Таким чином, автором встановлено на-
ступні ознаки інформації: якість, селектив-
ність, спадкоємність, масовість, цінність, 
системність, невичерпність, універсаль-
ність.

Встановивши основні атрибути інформа-
ції та рівні співвідношення інтелектуальної 
власності й основних ознак інформації, слід 
підкреслити й акцентувати увагу на таких 
міркуваннях: виділивши ознаки інформа-
ції, ми ідентифікуємо її як об’єкт наукового 
знання, але указаних характеристик недо-
статньо для розуміння інформації як об’єкта 
права власності. Відповідно до ст. 38 За-
кону України «Про інформацію» вона стає 

об’єктом права власності тоді, коли зміст її 
складають правомочності володіти, кори-
стуватися і розпоряджатися інформацією 
[10].

Однак, як вказує А.О. Кодинець, орга-
нічний зв’язок між інформацією і результа-
тами творчої діяльності, які охороняються 
правом інтелектуальної власності, матиме 
юридичне значення в разі офіційного за-
конодавчого закріплення результатів інте-
лектуальної діяльності як особливого виду 
інформації [5, с. 17].

Систематизуючи означені постулати, за-
кономірно виникає питання стосовно об’єк-
тів інтелектуальної, творчої діяльності, які 
відносяться до культурних цінностей і ма-
ють двояку природу: як джерело інформації 
і як об’єкт цивільних правовідносин, зокре-
ма, у сфері спадкових відносин.

Таким чином, виникає правова дихо-
томія, адже культурні цінності є загаль-
ним поняттям, яке включає матеріальні, 
так і нематеріальні об’єкти – досягнення 
культурної діяльності людини. Як джере-
ло інформації, вони можуть копіюватися, 
розповсюджуватися, але якщо культурна 
цінність перейшла в спадок до спадкоєм-
ців, виникає питання: чи може спадкоємець 
надати дозвіл до розповсюдження, копію-
вання, тиражування культурної цінності чи, 
навпаки, відмовити у цьому? Щоб сформу-
лювати судження, коректне в правовій пло-
щині, необхідно окреслити основні підходи 
до поняття «культурні цінності» з урахуван-
ням основних класифікаційних ознак.

Як зазначають вітчизняні фахівці у сфе-
рі правового регулювання культурних цін-
ностей, визнаються, по суті, лише матері-
альні цінності культури, які, потрапивши до 
сфери правового регулювання, набувають 
статус майна й виступають у якості об’єктів 
цивільних правовідносин.

Духовні ж культурні цінності – це ви-
твори науки, літератури, мистецтва, ви-
находи. Їхня охорона та використання 
здійснюється зазвичай в інших формах 
(авторське право, патентне право, комер-
ційне право), тобто в цьому разі мова йде 
про право інтелектуальної власності. Так, 
наприклад, об’єкти авторського права – 
витвори науки, літератури та мистецтва 
– зазвичай визначаються як система ідей, 
думок та образів, що отримали об’єктив-
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не вираження в доступній для сприйняття 
людиною конкретній формі [16, с. 19].

Для духовних культурних цінностей ма-
теріальний компонент слугує лише засобом 
їх передачі від одного індивіда до іншого 
в процесі їх функціонування. Враховуючи 
це, як стверджують науковці, необхідно 
розмежовувати саме нематеріальне благо 
(витвір, технічне вирішення завдання) та 
речову (матеріальну) форму його втілення 
(книга, скульптура, прилад). Нематеріаль-
ні блага об’єктом права власності бути не 
можуть. Їхня охорона та використання за-
безпечуються спеціальними правилами, які 
багато в чому відмінні від права власності 
(шляхом застосування норм авторського 
права, патентного права, комерційного пра-
ва). По відношенню до цих об’єктів застосо-
вується термін «інтелектуальна власність», 
але це не означає, що мова йде про влас-
ність на матеріальні об’єкти. Доволі цікаву 
позицію стосовно співвідношення речового 
права (права власності) та права інтелек-
туальної власності висловила М.В. Ус, яка 
розглядає цю проблему як колізію суб’єк-
тивних цивільних прав [15]. Вона акцентує 
увагу на тому, що право власності та май-
нове авторське право характерні для різних 
об’єктів – відповідно, для речі (матеріаль-
ного предмету зовнішнього світу) та тво-
ру образотворчого мистецтва (знань, ідей, 
думок, які об’єктивовані у полотні і можуть 
самостійно сприйматися візуально).

Таким чином, аналіз базових концеп-
туальних засад до проблеми культурних 
цінностей, до яких відносяться об’єкти ін-
телектуальної власності, дає можливість 
навести визначення «культурні цінності», 
що є найбільш змістовним і відповідає кон-
цепції нашого дослідження. Відповідно до ч. 
2 ст. 1 Закону України «Про культуру» по-
няття «культурні цінності» застосовується 
до об’єктів матеріальної та духовної куль-
тури, що мають художнє, історичне, етно-
графічне та наукове значення і підлягають 
збереженню, відтворенню та охороні відпо-
відно до Законодавства України [11].

E Законі України «Про вивезення, вве-
зення та повернення культурних ціннос-
тей» наводиться також перелік таких 
об’єктів, який умовно можливо поділити на 
декілька груп: твори мистецтва; предмети, 
пов’язані з історичними подіями або з жит-

тям та діяльністю відомих людей; предмети 
монументального мистецтва; антикваріат; 
предмети, пов’язані з природою, що ста-
новлять наукову, культурно-освітню, на-
вчально-виховну або естетичну цінність. 
При цьому слід зауважити, що цей перелік, 
ураховуючи спеціальну мету Закону (ви-
значення порядку вивезення, ввезення та 
повернення культурних цінностей), стосу-
ється лише рухомих культурних цінностей: 
ним не охоплюється нерухомі матеріальні й 
духовні культурні цінності [9].

Ураховуючи вищевикладені положення, 
можемо констатувати, що право власності 
на культурні цінності та інші речові права 
відрізняються від виключних прав на ре-
зультати інтелектуальної діяльності (інте-
лектуальної власності). Підтвердженням 
цьому є норми цивільного законодавства. 
Відповідно до ст. 419 ЦК України право ін-
телектуальної власності та право власності 
на річ не залежать одне від одного. Перехід 
права на об’єкт права інтелектуальної влас-
ності не означає переходу права власності 
на річ. Перехід права власності на річ не 
означає переходу права на об’єкт права ін-
телектуальної власності [16].

Суб’єкт права інтелектуальної власно-
сті на витвір мистецтва може продати свої 
майнові права на цей об’єкт будь-якій іншій 
особі, яка стає суб’єктом цього права (пра-
вонаступником). Але право власності на 
культурну цінність залишається за особою, 
яка її придбала і не залежить від передачі 
майнових прав. Аналогічна ситуація вини-
кає тоді, коли право власності на культурну 
цінність перейде за законом або договором 
до іншої особи. Право інтелектуальної влас-
ності в такому випадку залишається за її 
суб’єктом без будь-яких змін. Суб’єкту пра-
ва інтелектуальної власності належить пра-
во на нематеріальний об’єкт (зміст книги, 
суть винаходу), суб’єкту права власності на 
культурну цінність – право на річ.

Отже, серед культурних цінностей є 
такі, в яких об’єктивуються результати ін-
телектуальної, творчої діяльності (зокрема, 
книга, зображення на полотні (картина), 
статуя, платівка). Такі культурні цінності 
займають особливе місце з поміж інших, 
оскільки при їхньому обороту і захисті прав 
на них «вмикаються» також механізми пра-
ва інтелектуальної власності. Нерозривний  
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зв’язок об’єктів права інтелектуальної 
власності з матеріальними носіями, в яких 
вони втілені, не може не відбитися і на 
здійсненні права власності на культурні 
цінності власника цих цінностей (зокре-
ма, це право автора на публічний показ, 
право на відтворення твору (копіювання), 
право на недоторканність твору). При цьо-
му слід відзначити, що в наведеному ви-
падку культурна цінність конституюється 
як така, насамперед, завдяки результату 
інтелектуальної (творчої) діяльності, що 
в ній втілений і саме це впливає на фор-
мування її високої матеріальної вартості, а 
не ті матеріальні ресурси (фарби, полотно, 
раритетне видання), що були використані 
при її створенні [2; 3; 7].

Згідно з положеннями Конвенції «Про охо-
рону нематеріальної спадщини» до об’єктів 
нематеріальної спадщини відносяться усні 
традиції і форми вираження, з урахуван-
ням мов як носіїв нематеріальної культур-
ної спадщини; виконавчі мистецтва; звичаї, 
обряди, свята; знання та звичаї, пов’язані з 
природою і світом; знання і звички, пов’яза-
ні з традиційним ремеслом [12].

Наводячи положення міжнародних до-
кументів про склад об’єктів нематеріальної 
спадщини, зосередимо увагу на дискусій-
них аспектах розуміння й аргументації сто-
совно визначених об’єктів зарубіжними й 
вітчизняними фахівцями.

Так, на думку М.О. Александрової, з по-
зиції права культурними цінностями слід 
визнавати лише матеріальні об’єкти. Це не 
означає, що духовні цінності не охоплюють-
ся сферою правового регулювання. Нема-
теріальні цінності культури охороняються 
правом в інших юридичних формах (шля-
хом застосування норм авторського права, 
права промислової власності тощо). Вони 
регулюються, але в іншому плані в якості 
творів мистецтва чи літератури, науки або 
техніки [1].

Згідно із ч. 2 ст. 188 ЦК України право-
чин, вчинений щодо складної речі, поширю-
ється на всі її складові частини, якщо інше 
не встановлено договором. Власник колек-
ції самостійно або разом з іншою стороною 
правочину визначає можливість роз’єднан-
ня предметів, що входять до його зібран-
ня. Це може мати місце, наприклад, під час 
складення заповіту на користь декількох 

спадкоємців. Таким чином, колекція може 
бути розділена в будь-якому випадку [2].

Право власності на культурні цінності 
виникає з підстав, передбачених законом. 
Виділяють первісні та похідні підстави на-
буття права власності на культурні цінності. 
До первісних підстав набуття права власно-
сті на культурні цінності відносяться: ство-
рення нової речі, яка має (матиме) куль-
турну цінність; набуття права власності на 
виявлений скарб, що становить культурну 
цінність; набуття права власності на архе-
ологічну знахідку; набуття права власності 
на культурну цінність за набувальною дав-
ністю; націоналізація. До похідних підстав 
набуття права власності на культурні цін-
ності слід віднести, зокрема, приватизацію, 
придбання культурної цінності за цивіль-
но-правовими договорами, в порядку спад-
кування [4].

Висновки. Підсумовуючи й узагальню-
ючи результати розвідки, можемо викласти 
наші міркування у формі двох взаємопов’я-
заних висновків. По-перше, наявність су-
перечностей між правовими нормами щодо 
охорони прав інтелектуальної власності та 
інформаційними правами людини на віль-
ний доступ до інформаційних ресурсів, до 
культурної спадщини та ін.

По-друге, особливістю об’єктів інте-
лектуальної власності, які відносяться до 
культурних цінностей, є майнові авторські 
права, оскільки вони мають нематеріаль-
ний характер, не підлягають поділу, діють 
протягом уставленого строку, на відміну від 
нерухомого й нерухомого майна; крім того, 
культурні цінності мають суспільну й куль-
турну вагомість й невідчужуваний характер 
окремих об’єктів культурної спадщини. 

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в дослідженні низки взаємопов’я-
заних понять: «правовідносини», «спадкові 
правовідносини в термінологічній та правій 
площині».
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Мартынюк Т. Н. Некоторые вопросы соотношения и правового регулирования 
интеллектуальной собственности, информационного права и наследственного 
права

На основании изучения работ по проблеме соотношения права интеллектуальной 
собственности и информационного права, выявления и обобщения особенностей объ-
ектов интеллектуальной собственности акцентировано внимание на терминологической 
сущности категорий «интеллектуальная собственность», «информационное право». 
Очерчены теоретические аспекты этой проблемы в условиях правового регулирования 
интеллектуальной собственности как объекта наследственного права.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, информация, культурные цен-
ности, наследственное право.

Martyniuk T. Specific questions of relationship and legal regulation of intellectual 
property and information law and hereditary law

On the basis of the study of works on the relationship between intellectual property rights 
and information law, the identification and generalization of features of intellectual property 
objects, attention is focused on the terminological nature of the categories «intellectual prop-
erty», «information law». The theoretical aspects of the mentioned problem in the conditions 
of legal regulation of objects of intellectual property as objects of inheritance law are outlined.

Key words: intellectual property, information, cultural values, succession law.
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Стаття присвячена міжнародно-правовим принципам захисту прав споживачів. Зосе-
реджена увага на їх відображенні у міжнародних стандартах. Вказано на їх адаптацій-
ний механізм і застосування у нормотворчій діяльності та в судовій практиці. 
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захисту споживачів.

Постановка проблеми. В процесі 
активації руху споживачів у світі вдоско-
налювались і їх права. Споживачі посіли 
чільне місце серед виробників, продавців 
товарів (послуг). На захист прав спожива-
чів спрямовані прийняті нормативні акти 
ЄС та ООН. Їх основні положення відобра-
жені і в національному законодавстві. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженням стану та перспектив 
розвитку споживчого законодавства Укра-
їни, його адаптації до стандартів ЄС є дис-
ертація О.Ю. Черняк «Цивільно-правовий 
статус споживача: у контексті адаптації 
національного законодавства до законо-
давства Європейського Союзу» [1]. Також 
і монографія цього автора, виконана у спі-
вавторстві з Ю.В. Білоусовим [2]. 

Право людини на гідний рівень спожи-
вання та юридичний механізм його забез-
печення проаналізовано у монографії А.В. 
Рабінович [3]. Проблеми захисту прав 
споживачів розглянуто з позиції загальної 
теорії права і держави. Приділена увага 
порівнянню чинного законодавства з між-
народними стандартами. 

Мета статті. На основі дослідження 
основних міжнародних джерел, з’ясува-
ти їх місце і роль в системі законодавства 
України; визначити основні принципи 
міжнародних стандартів у сфері захисту 
прав споживачів та їхнє практичне засто-
сування. 

Виклад основного матеріалу. Пер-
ша Міжнародна організація споживчих 

товариств (International Organization of 
Consumer Unions – IOCU) створена з ре-
зиденцією в Гаазі у 1960 році. У 1995 році 
її перейменували у Всесвітню організацію 
споживачів (Consumer International — CI). 
Не можна обмежувати її діяльність лише 
просвітницькою роботою. Вона створи-
ла основу для прийняття і впровадження 
ряду нормативних документів. 

У 1973 році 25 сесія Консультативної 
асамблеї Євросоюзу схвалила «Хартію за-
хисту споживачів» [4]. В документі визна-
чені основні права споживачів, які викла-
дені в п’яти розділах: 

А. Право споживачів на захист і допо-
могу.

Б. Право на компенсацію у разі збитків.
В. Право на консюмерську інформацію.
Г. Право на консюмерську освіту.
Д. Право на представництво та кон-

сультацію.
Прийнята Хартія зобов’язує держави 

врахувати основні її положення в наці-
ональному законодавстві. Рекомендує 
обов’язково запроваджувати вимоги щодо 
безпеки, якості товарів, робіт та послуг. 
У Хартії зазначено, що будь-які обмежен-
ня, що виникають у результаті взаємодії 
між компаніями або монопольними поста-
чальниками, повинні контролюватися за-
коном в інтересах споживача. Представ-
лення товарів або послуг, у тому числі у 
фінансовій сфері, не має здійснюватися 
за допомогою прямого або опосередкова-
ного обману споживача. Національне за-
конодавство повинно включати вимогу, 
що будь-яка реклама (як візуальна, так і 
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слухова) не вводила в оману потенційно-
го споживача товарів і послуг. Рекламо-
давець у разі необхідності зобов’язаний 
представляти докази якості, які містять-
ся в рекламі. Якщо рекламодавець не 
зміг на вимогу представити такі докази, 
то зобов’язаний власним коштом внести 
в дану рекламу відповідні корективи. Ак-
цент на тому, що заявнику має відшкодо-
вуватись будь-яка шкода або витрати від 
постачальника товарів чи послуг, якщо 
вони виникли в результаті низької яко-
сті товарів або послуг. Для цього заяв-
ник повинен мати вільний і дешевий до-
ступ до національної юридичної служби 
або судової системи. Важливим фактором 
для покупця є інформація, що дозволяє 
йому безпечно користуватися товаром 
або послугами, і повністю задовольнити 
свої потреби. Право на освіту визначає, 
що школярі мають отримувати такі знан-
ня, які дозволять їм протягом життя бути 
інформованими споживачами. У кожній 
державі органи влади повинні сприяти 
реєстрації добровільних організацій спо-
живачів, а також консультувати їх від-
повідно до законодавства. Реєстрація 
подібних організацій повинна включати 
в себе обов’язок давати споживачеві ви-
черпну інформацію та необхідні поради. 
Кожна влада зобов’язана безпосередньо 
або через відповідний національний кон-
сюмерський орган провести та оприлюд-
нити результати досліджень за якістю та 
використанням товарів, їх маркуванням, 
ефективністю послуг та за всіма цікавими 
споживачам питаннями, а також, у разі 
необхідності, сприяти створенню на міс-
цях консультаційно-інформаційних цен-
трів для споживачів, у яких можна було б 
отримати всю необхідну інформацію про 
місцеву торгівлю та сфери послуг.

Хартія не ратифікована Україною, але її 
положення враховуються не тільки у нор-
мотворчій діяльності, а і в судовій прак-
тиці. Так, апеляційний суд Донецької об-
ласті у своєму рішенні від 28 серпня 2017 
року, розглядаючи справу № 227/277/17, 
звернув увагу на рішення Конституцій-
ного Суду України від 10 листопада 2011 
року № 15-рп/2011 [5].

Зазначено, що в Україні визнається і 
діє принцип верховенства права; Кон-

ституція України має найвищу юридичну 
силу; закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Конституції 
України і повинні відповідати їй (части-
ни перша, друга статті 8 Основного За-
кону України); Конституційний Суд Укра-
їни бере до уваги також положення актів 
міжнародного права. Зокрема, Хартією 
захисту споживачів, схваленою Резолю-
цією від 17 травня 1973 року N 543, пе-
редбачається, що надання товарів чи по-
слуг, у тому числі у фінансовій галузі, не 
має здійснюватися за допомогою прямого 
чи опосередкованого обману спожива-
ча. Оскільки справа торкалась кредитних 
відносин, досліджено і Директиви ЄС. 
(Директиву 2005/29/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 11 травня 2005 
року щодо несправедливих видів торго-
вельної практики та Директиву 2008/48/
ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 23 квітня 2008 року. 

Звернення до всіх держав світу щодо 
захисту прав споживачів відображено в 
Керівних принципах ООН. 9 квітня 1985 
року Генеральна Асамблея ООН затверди-
ла резолюцію №39/248 – Керівні принци-
пи захисту споживачів [6]. 

Цей документ переслідує наступні цілі: 
– сприяти країнам у встановленні або 

подальшому забезпеченні належного за-
хисту свого населення як споживачів; 

– сприяти створенню структур вироб-
ництва і розподілу, здатних задовольняти 
потреби і запити споживачів; 

– заохочувати високий рівень етичних 
норм поведінки тих, хто пов’язаний з ви-
робництвом і розподілом товарів та послуг 
для споживачів; 

– сприяти країнам у боротьбі зі шкідли-
вою діловою практикою всіх підприємств 
на національному і міжнародному рівнях, 
яка негативно позначається на спожива-
чах; 

– сприяти створенню незалежних груп 
споживачів; 

– розширювати міжнародну співпрацю 
в галузі захисту інтересів споживачів; 

– заохочувати створення ринкових 
умов, що надають споживачам більший 
вибір за нижчих цін. 

Першою чергою у Керівних принци-
пах звертається увага на фізичну безпеку 
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споживачів. Зазначено, що належна полі-
тика повинна забезпечити безпеку това-
рів як за безпосереднього, так і за умови 
іншого розумно можливого використання. 
Ті, хто відповідає за вихід товарів на ри-
нок, зокрема постачальники, експортери, 
імпортери, роздрібні торговці і таке інше 
(далі іменовані розподільниками), повинні 
забезпечити, щоб ці товари в період зна-
ходження у них не ставали небезпечни-
ми через неправильне поводження або 
зберігання. Споживачів слід інструктува-
ти про правильне використання товарів і 
інформувати про можливий ризик за умо-
ви безпосереднього або іншого розумно 
можливого використання. За можливості 
споживачам треба повідомляти найваж-
ливішу інформацію про безпечне викори-
стання за допомогою зрозумілих в міжна-
родних масштабах позначень.

Важливим є також сприяння економіч-
ним інтересам споживачів і захист цих 
інтересів. Політика урядів повинна бути 
спрямована на надання споживачам мож-
ливості максимально вигідно використо-
вувати свої економічні засоби. Вона також 
спрямовується на забезпечення задовіль-
них технічних і експлуатаційних харак-
теристик, належних методів розподілу, 
добросовісної ділової практики, інформа-
тивного маркетингу та ефективного захи-
сту проти практики, яка може негативно 
вплинути на економічні інтереси спожива-
чів і здійснення вибору під час покупки. 
Урядам слід ввести або зберегти політи-
ку, яка чітко визначає відповідальність 
виробника за те, щоб товари відповідали 
розумним вимогам з погляду їх довговіч-
ності, придатності і надійності, і відповіда-
ли меті, для якої вони призначені, а також 
відповідальністю торговця є стеження за 
дотриманням цих вимог. Аналогічна по-
літика повинна проводитися і у сфері об-
слуговування. Уряди повинні заохочувати 
добросовісну і ефективну конкуренцію, 
для того, щоб забезпечити споживачам 
найширший вибір товарів і послуг за мі-
німальними цінами, тощо; залежно від 
конкретних умов, розробляти або сприяти 
розробці і застосуванню на національно-
му і міжнародному рівнях добровільних 
та інших норм безпеки і якості товарів та 
послуг і відповідним чином їх популяри-

зувати. Національні норми і положення 
про безпеку і якість товарів повинні пе-
ріодично переглядатися, щоб забезпечити 
їх відповідність загальновизнаним міжна-
родним нормам.

Керівні принципи передбачають обов’яз-
кове розроблення програм щодо забезпе-
чення розподілу основних товарів і послуг 
там, де такий розподіл ускладнений, що 
може мати місце, зокрема, в сільських ра-
йонах. Така політика має включати допо-
могу в створенні відповідних складських і 
торгових мереж в сільських центрах, сти-
мулювання розвитку споживчої самодопо-
моги і ефективніший контроль за умовами 
надання основних товарів і послуг в сіль-
ських районах. Зазначено, що урядам слід 
заохочувати всі підприємства вирішувати 
конфлікти із споживачами справедливо, 
оперативно і в неофіційному порядку, і за-
охочувати створення добровільних меха-
нізмів, включаючи консультативні послуги 
і неофіційні процедури розгляду скарг, які 
можуть допомогти споживачам. Своєю чер-
гою діловим колам, за необхідністю, орга-
нізовувати конкретні і цілеспрямовані про-
грами освіти та інформування споживачів 
або брати участь в їх проведенні. Врахову-
ючи необхідність захоплення споживачів в 
сільських районах (безграмотних спожива-
чів), урядам слід відповідно до конкретних 
умов розробляти або заохочувати розроб-
ку програм інформування споживачів за 
допомогою засобів масової інформації. За 
сприяння інтересам споживачів, особливо 
в країнах, що розвиваються, урядам слід, 
за можливістю, приділяти першочергову 
увагу таким важливим для здоров’я спожи-
вачів галузям як продовольство, водопо-
стачання і лікарські препарати. 

У межах міжнародної співпраці Ке-
рівні принципи зобов’язують розвивати, 
переглядати, підтримувати або укріплю-
вати, за необхідністю, механізми обміну 
інформацією про національну політику і 
заходи в галузі захисту інтересів спожи-
вачів. Також урядам слід співпрацюва-
ти для того, щоб політика і заходи щодо 
захисту споживачів застосовувалися так, 
щоб не створювати перешкод міжнародній 
торгівлі і відповідати міжнародним тор-
говим зобов’язанням. Слід констатувати, 
що ці принципи прийняті в основу Зако-
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ну України «Про захист прав споживачів». 
В окремих рішеннях суду звернена увага 
на Керівні принципи. Так, розглянувши 
заяви сторін, вивчивши матеріали спра-
ви, суд прийняв рішення щодо цивільної 
справи за позовом ОСОБИ_1 до Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Авто 
Просто» про захист прав споживачів від 
13.07.2017 справа №182/3192/16-ц [7], 
яке ґрунтується на п. п. 1, 2 Резолюції  
№ 39/248 Генеральної Асамблеї Органі-
зації Об’єднаних Націй «Керівні принципи 
для захисту інтересів споживачів» від 09 
квітня 1985 року.

Зовнішня політика України в споживчій 
сфері визначена також Законом України 
від 18 березня 2004 року «Про Загально-
державну програму адаптації Законодав-
ства України до законодавства Європей-
ського Союзу» [8].

Згідно з Маастрихтським договором 
1992 року, держави-члени ЄС взяли на 
себе зобов’язання надання належної ін-
формації споживачам, захищати їх еко-
номічні інтереси та безпеку. Це було пер-
ше законодавче закріплення подібних 
обов’язків. В 1997 році підписано Амстер-
дамський договір (набрав чинності 1 трав-
ня 1999р.). 

На думку Вишнякова О.К., наявного в 
Україні адаптаційного механізму буде недо-
статньо для імплементації конкретних актів 
законодавства ЄС, навіть їх «основних», 
«рамкових» положень, оскільки це потре-
бує заходів «конвергентного» характеру. 
З боку України «конвергенція», вочевидь, 
позначатиме добровільну вибіркову імпле-
ментацію законодавчих актів ЄС, їх впрова-
дження в законодавство України [9, c. 48].  
На нашу думку, впровадження в Україні 
директив та регламентів ЄС згідно меха-
нізмів гармонізації та уніфікації, які діють 
в ЄС, можливе тільки за умови попередніх 
змін у Конституції України, які б дали змогу 
діяти на території України актам наднаціо-
нальних органів ЄС.

Висновки і пропозиції. На сьогодні 
не усі положення міжнародних стандартів 
у сфері захисту прав споживачів відби-
лися в законодавстві України. Це зумов-
лює неоднозначні тлумачення доктрини і 
практики. Державні структури, громадські 
організації мають створити ефективний 

юридичний механізм для належного засто-
сування норм міжнародних актів в спожи-
вчій сфері. Також пріоритетним завданням 
є реалізація Загальнодержавної програми 
адаптації Законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу.
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Яновицка Г. Б. Международно-правовые принципы защиты прав потре- 
бителей в гражданском праве Украины

Статья посвящена международно-правовым принципам защиты прав потребителей. 
Сосредоточено внимание на их отражении в международных стандартах. Акцентиру-
ется внимание на их адаптационном механизме и применении в нормотворческой дея-
тельности и в судебной практике.

Ключевые слова: потребитель, международно-правовые принципы, безопасность 
товаров, Хартия защиты потребителей.

Yanovytska H. International Legal Principles of Consumer Rights Protection in 
the Civil Law of Ukraine

The article is devoted to the international legal principles of consumer rights protec-
tion. Some attention is focused to their reflection in international standards. Their adaptive 
mechanism and application in law-making process and in judicial practice is indicated. 

Key words: consumer, international legal principles, product safety, the Consumer Pro-
tection Charter.
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ВАРТІСТЬ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ 
ЯК ІСТОТНА УМОВА ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти використання в господарських 
орендних відносинах такої істотної умови, як вартість об’єкта оренди. Авторами проана-
лізовано використання поняття відновної вартості в різних нормативно-правових актах. 
На основі судової практики визначено значення вартості для господарських відносин. 

Ключові слова: вартість, відновна вартість, орендні господарські відносини, орен-
дар, орендна плата. 

Постановка проблеми. Орендні від-
носини є одними з найбільш поширених 
у сфері господарювання. Основою для 
виникнення орендних відносин є воле-
виявлення сторін, закріплене в договорі. 
Законодавчими актами, які складають під-
ґрунтя для орендних відносин, є Цивіль-
ний кодекс України та Господарський ко-
декс України. 

Відповідно до статті 284 Господарсько-
го кодексу України (далі – ГКУ) істотними 
умовами договору оренди є: об’єкт орен-
ди (склад і вартість майна з урахуванням 
її індексації); строк, на який укладається 
договір оренди; орендна плата з ураху-
ванням її індексації; порядок використан-
ня амортизаційних відрахувань; віднов-
лення орендованого майна та умови його 
повернення або викупу.

У частині 1 статті 638 Цивільного кодек-
су України (далі – ЦКУ) регламентовано, 
що істотними умовами договору є умови 
про предмет договору, умови, що визна-
чені законом як істотні або є необхідними 
для договорів даного виду, а також усі ті 

умови, щодо яких за заявою хоча б однієї 
із сторін має бути досягнуто згоди. Дого-
вір вважається укладеним, якщо сторони 
в належній формі досягли згоди з усіх іс-
тотних умов договору.

Згідно з положеннями ч. 8 ст. 181 ГКУ 
недосягнення згоди стосовно всіх істотних 
умов договору оренди веде до його неу-
кладеності.

Верховний Суд України в постанові від 
06.11.2009 року № 9 «Про судову прак-
тику розгляду цивільних справ про ви-
знання правочинів недійсними» також 
дотримується позиції про те, що договір є 
неукладеним, якщо відсутні встановлені 
законодавством умови, необхідні для його 
укладення, в тому числі відсутня згода 
сторін з істотних умов. [10]

Отже, недосягнення сторін згоди щодо 
хоча б однієї з умов, зазначених у части-
ні 1 статті 284 ГКУ, має тягнути за собою  
неукладеність договору оренди. 

У цій статті ми хотіли б приділити увагу 
такій істотній умові договору оренди, як 
вартість майна. 

Огляд останніх досліджень і пу-
блікацій. Питаннями, що стосуються до-
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говорів оренди, займалися Л.М. Барано-
ва, О.А. Беляневич, І.В. Борщевський,  
М.І. Брагінський, В. Вітрянський, О.П. Віхров,  
О. Дзера, В.І. Крат, В. Луць, М.В. Мо-
роз, В.В. Мусієнко, О.О. Отрадно-
ва, Ю.О. Серебрякова, О.М. Соловйов,  
І.В. Спасибо-Фатєєва, С. Теньков,  
Я.Б. Усенко, Д.В. Шликов, В. Щербина. 

Мета статті – дослідження теоретич-
них та практичних аспектів використан-
ня в господарських орендних відносинах 
такої істотної умови, як вартість об’єкта 
оренди.

Виклад основного матеріалу. По-
трібно розпочати з того, що Господар-
ський, Цивільний та Податковий кодек-
си України оперують повсякчас поняттям 
вартості, але визначення такого поняття 
ні в одному з них не міститься. 

Визначення поняття «вартість» на да-
ний момент можна знайти лише в підза-
конних нормативно-правових актах. Так, 
у Постанові Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Методики оцінки вар-
тості майна під час приватизації» № 1554 
від 12.10.2000 року говориться, що вар-
тість – це суспільно визначений еквіва-
лент у грошовій формі.

А відповідно до Постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про експертну грошову 
оцінку земельних ділянок» № 1531 від 
11.10.2002 року вартість – суспільно ви-
знаний еквівалент цінності об’єкта оцін-
ки, виражений у грошовій формі. Під час 
оцінки визначається певний вид вартості 
об’єкта оцінки як ймовірна сума грошей, 
яка може бути отримана за об’єкт оцінки 
(за яку може бути здійснений обмін об’єк-
та оцінки) на дату оцінки.

В економічній літературі зазначається, 
що поняття вартості потрібно розглядати 
у двох аспектах: вартість в обміні та вар-
тість у користуванні.

Під вартістю в обміні розуміється ціна, 
яка переважає на вільному, відкритому 
конкурентному ринку. Вона визначаєть-
ся на основі рівності між реальними еко-
номічними факторами, тому її називають 
об’єктивною вартістю. Найбільш пошире-
ною формою об’єктивної вартості є ринко-
ва вартість. Поняття «ринкова вартість» є 
давнім наріжним каменем економічної те-
орії оцінки. Під нею розуміється найвища 

грошова сума (ціна), за яку передається 
майно (титул власності) в результаті ко-
мерційної угоди між добровільним покуп-
цем і продавцем на дійсну дату оцінки у 
випадку дотримання таких умов: відкри-
тості та конкурентоспроможності ринку; 
покупець і продавець чітко інформовані 
про основні характеристики нерухомості 
та стан ринку, діють розважливо із знан-
ням справи і без примусу; термін вистав-
ляння об’єкта на ринку має бути достатнім 
для залучення необхідної кількості потен-
ційних покупців, які утворюють даний сег-
мент ринку. Ринкова вартість як ідеальний 
стандарт не завжди може бути досяжною, 
тому реальна ринкова ціна угоди часто 
суттєво відрізняється від ринкової варто-
сті [14, с. 71]. 

 Під вартістю в користуванні (її ще в 
економічній літературі називають спо-
живною вартістю) розуміють міру цінності 
власності окремого користувача або гру-
пи користувачів, що є складовою части-
ною діючого підприємства без урахування 
найбільш ефективного її використання і 
величини грошового еквівалента від мож-
ливого продажу. Оскільки вартість влас-
ності в користуванні задовольняє потреби 
конкретного користувача, то її часто на-
зивають суб’єктивною вартістю. Проява-
ми вартості в користуванні є балансова 
вартість, податкова вартість, вартість за-
міщення, вартість відтворення, залишко-
ва вартість заміщення, утилізаційна вар-
тість, скрапова вартість та митна вартість  
[14, с. 72].

Стаття 284 ГКУ регламентує, що оцінка 
об’єкта оренди здійснюється за відновною 
вартістю, крім об’єктів оренди держав-
ної та комунальної власності, оцінка яких 
здійснюється за методикою, затвердже-
ною Кабінетом Міністрів України. 

На сьогодні поняття «відновна вар-
тість» на законодавчому рівні не закріпле-
но. Але на рівні підзаконних нормативних 
актів неодноразово робилися спроби роз-
тлумачити даний термін. 

Так, у Наказі Міністерства промисло-
вої політики України від 11.09.2003 року  
№ 381 «Щодо забезпечення обліку ос-
новних засобів та інших необоротних ак-
тивів» відновна вартість – це сума витрат 
на відтворення точно такого ж об’єкта – 
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об’єкта, аналогічного за функціями, з тих 
же матеріалів, за таким же архітектурним 
проектом. 

На превеликий жаль, сфера дії даного 
наказу, відповідно до змісту його поло-
жень, обмежується лише підприємствами, 
установами та організаціями, що відно-
сяться до сфери управління Мінпромполі-
тики України та акціонерними товариства-
ми, в яких частка держави складає більше 
50 відсотків статутного капіталу. 

У Постанові Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Національного стан-
дарту № 2 Оцінка нерухомого майна» від 
28.10.2004 № 1442 міститься таке визна-
чення відновної вартості: це залишко-
ва вартість відтворення (заміщення) або 
ринкова вартість земельних поліпшень, 
що застосовуються та визначаються в по-
рядку, встановленому Національним стан-
дартом № 1 та № 2. На жаль, даний стан-
дарт є обов’язковим для застосування під 
час проведення оцінки нерухомого майна 
(нерухомості) тільки суб’єктами оціночної 
діяльності, і для простих суб’єктів госпо-
дарської діяльності приватної форми влас-
ності не є обов’язковим для застосування. 

Для цілей оцінки державних корпора-
тивних прав відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 02.08.99 року № 
1406 «Про затвердження Методики оцінки 
державних корпоративних прав» відновна 
вартість – це вартість відтворення в рин-
кових умовах на дату оцінки об’єкта, який 
за своїми ознаками може бути адекватною 
функціональною заміною об’єкта оцінки 
(без урахування зносу). 

У рекомендаціях Міністерства доходів і 
зборів від 01.07.13 року «Практика засто-
сування норм Податкового кодексу Украї-
ни: останні зміни» представники податко-
вої рекомендують використовувати саме 
визначення, наведене в постанові КМУ 
від 02.08.99 року № 1406. Визначати таку 
вартість на момент передачі рекомендують 
на підставі незалежної експертної оцінки, 
або якщо об’єктом оренди є транспортний 
засіб, середньоринковою вартістю, яка 
щокварталу оприлюднюється на веб-сай-
ті Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України.

Ще одне визначення нормотворцем 
наводиться в наказі Державного коміте-

ту України з водного господарства від 9 
червня 2005 року № 165 «Про методичні 
рекомендації з питань, пов’язаних з орен-
дою автомобіля», де відновною вартістю 
орендованого автомобіля можна назива-
ється вартість придбання аналогічного 
автомобіля на дату проведення оцінки 
(укладення договору), і в цьому випад-
ку можна говорити про тотожність понять 
«відновна вартість» і «ринкова вартість» 
автомобіля як об’єкта оренди.

Але останнє визначення має декілька 
недоліків: по-перше, дія наказу, в яко-
му дано визначення, розповсюджується 
лише на підприємства, установи та орга-
нізації, що відносяться до сфери управлін-
ня Державного агентства водних ресурсів, 
по-друге, вузьке галузеве спрямування 
наказу лише на оцінку автомобілів. Отже, 
дане визначення також не може бути за-
стосоване в якості загального «золотого 
еталону» для тлумачення відновної варто-
сті майна. 

На практиці відновна вартість об’єкта 
оренди сторонами не береться до уваги, 
для сторін у більшості випадків важливими 
залишаються такі умови: об’єкт оренди; 
строк дії договору; орендна плата; поря-
док використання амортизаційних відра-
хувань; відновлення орендованого майна 
та умови його повернення або викупу.

Вчені-економісти виділяють окремо 
таке поняття, як «орендна вартість» та 
зазначають, що орендна вартість – розра-
хункова величина вартості об’єкта оцінки, 
що використовується для визначення нор-
мативу орендної плати. За базу орендної 
вартості беруть переважно ринкову вар-
тість об’єкта нерухомості за умови подаль-
шого його використання тим же способом, 
що і на дату оцінки. [14, с. 72]

Судова ж практика йде таким шляхом: 
суди приходять до висновку, що оскіль-
ки вартість об’єкта оренди не впливає на 
розмір орендної плати, сплата якої є ос-
новним обов’язком орендаря, відсутність 
детального опису умови договору про вар-
тість об’єкта оренди не порушує права та 
інтереси сторін. Суди також зазначають, 
що відсутність такої умови в договорі ніяк 
не впливає на його виконання, а тому до-
говір не може бути визнано неукладеним і 
надалі він може виконуватися сторонами. 
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Також у судовій практиці зазначається, 
що така умова, як вартість майна, може 
бути самостійно визначена сторонами. 

Так, Вищий господарський суд України 
в постанові від 12 липня 2011 року в спра-
ві № 6/124 сказав, що для визначення 
вартості не обов’язково проводити оцінку, 
досить узгодити таку вартість між сторо-
нами договору на підставі передбачуваної 
відновної вартості об’єкта оренди. Поси-
лання відповідача на відсутність у догово-
рі оренди такої істотної умови, як вартість 
майна, визначеної ст. 284 ГКУ, також не 
відповідає дійсності, оскільки в акті пере-
дачі в оренду об’єктів нерухомого майна 
№ 1, який є додатком № 1 до Договору, 
сторонами визначена вартість нерухомого 
майна, яке передане в користування від-
повідачу, в розмірі 500000 грн. [11]

Господарський суд Чернівецької області 
у своєму рішенні від 19 вересня 2017 року  
в справі № 926/2420/17 зазначає, що 
статті 284 та 286 ГКУ не містять норми, що 
вказують на залежність орендної плати 
від вартості майна переданого в оренду. 
Тому, оскільки вартість об’єкта оренди не 
впливає на розмір орендної плати, спла-
та якої є основним обов’язком орендаря, 
відсутність детального опису умови дого-
вору про вартість об’єкта оренди не по-
рушує права та інтереси сторін, тому що 
спірний договір було фактично укладено, 
сторонами підписано, та він виконувався 
протягом п’яти років [12].

Господарський суд Запорізької області у 
своєму рішенні від 07.07.10 року в справі 
№ 15/194д/10 за позовом ОСОБА_1 до від-
повідача Приватного акціонерного товари-
ства «Нова лінія» про визнання недійсним 
договору № ДГУ10-72 від 15.10.2009 року 
дійшов до висновку, що в разі узгодження 
сторонами вартості об’єкта в договорі не 
існує причин для визнання його недійсним. 
Позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що 
в договорі відновна вартість об’єкту орен-
ди з урахуванням індексації, що складає 
565 883 грн. 92 коп., але відповідач не на-
дав жодних документів, що підтверджують 
саме цю суму. У разі необхідності відпові-
дач зобов’язувався надати позивачу копії 
правовстановлюючих документів, але по 
сьогодні безпідставно ігнорує неоднора-
зові прохання з боку Позивача надати за-

значені документи. Оскільки Закон України 
«Про оренду державного та комунального 
майна» та Постанова Кабінету Міністрів 
України від 10.08.1995 року № 629, яка 
визначає Методику оцінки вартості об’єк-
ту оренди, не поширюють свою дію на дані 
відносини, то нічого не вказує на недодер-
жання сторонами в момент вчинення пра-
вочину вимог статті 203 Цивільного кодек-
су України або інших підстав, за наявності 
яких спірний договір підлягав би визнанню 
недійсним [13].

Висновки. Оскільки вартість об’єк-
та оренди не впливає на розмір орендної 
плати, сплата якої є основним обов’язком 
орендаря, відсутність такої умови ніяким 
чином не впливає на орендні відносини, 
адже розмір орендної плати та вартість 
об’єкта ніяким чином не поставлені в за-
лежність. Тому частину 1 статті 284 Гос-
подарського кодексу України пропонує-
мо викласти в такій редакції: «Істотними 
умовами договору оренди є: об’єкт орен-
ди; строк, на який укладається договір 
оренди; орендна плата з урахуванням її 
індексації; порядок використання аморти-
заційних відрахувань; відновлення орен-
дованого майна та умови його повернення 
або викупу». 
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Киселёв М. Е., Затулко. Е. А. Стоимость объекта аренды как существенное 
условие договора аренды

В статье исследованы теоретические и практические аспекты использования в хо-
зяйственных арендных отношениях такого существенного условия, как стоимость объ-
екта аренды. Авторами проанализировано использование понятия восстановительной 
стоимости в различных нормативно-правовых актах. На основе судебной практики 
определено значение стоимости для хозяйственных отношений.

Ключевые слова: стоимость, восстановительная стоимость, арендные хозяйствен-
ные отношения, арендатор, арендная плата.

Kyselov M., Zatulko K. The cost of the object of lease as an essential condition 
of the lease

In the article the theoretical and practical aspects of the use in lease relations of such 
essential condition as the cost of the object of lease are investigated. Authors analyzed the 
use of the notion of restorative value in various legal acts. On the basis of judicial practice, 
the meaning of the value for economic relations is determined.

Key words: value, restorative value, economic rental relations, tenant, rent.
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Стаття присвячена аналізу правових засад і теоретичних підходів до формування 
системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів. Визначенню її 
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Постановка проблеми. На межі ти-
сячоліть пріоритетом подальшого розвит-
ку цивілізації є гармонізація взаємодій 
суспільства і природи. Проте екологічна 
ситуація продовжує невпинно погіршу-
ватись, що створює реальну загрозу іс-
нуванню людства. А нестримна гонитва 
за економічним зростанням обертається 
знищенням природно-ресурсного потен-
ціалу [1, c. 7]. Інтенсивний розвиток на-
уково-технічного прогресу зумовив ви-
никнення низки глобальних екологічних 
проблем, кожна з яких здатна загрожува-
ти знищенню нашої цивілізації. 

Одночасне вирішення питань збере-
ження довкілля і соціально-економічного 
розвитку є сьогодні одним з основних на-
прямів діяльності будь-якої цивілізованої 
держави. Нині залишається дилемою – як 
поєднати інтереси збереження природи з 
інтересами розвитку економіки та соціаль-
ної сфери, як забезпечити системне враху-
вання екологічних та економічних інтере-
сів, що є умовою сталого (збалансованого) 
розвитку як нової парадигми взаємодії су-
спільства і природи. Необхідно розв’язати 

складне завдання: знайти баланс у системі 
«навколишнє природне середовище – еко-
номічний розвиток» [2, c. 93].

Виникла необхідність розроблення і ре-
алізації концепції екологічно збалансова-
ного використання природних ресурсів, 
яка передбачає зміну підходів до їх вико-
ристання з урахуванням негативних на-
слідків втручання людини в хід природних 
процесів та балансу інтересів розвитку 
природи і суспільства.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Формування системи еколо-
гічно збалансованого використання при-
родних ресурсів є предметом дослідження 
вчених природничих та економічних наук:  
О.М. Коваленка, М.С. Кубарєва, П.Г. Ол-
дака, М.М. Приходька, М.Ф. Реймерса,  
І.А. Шувара та інших. Правові аспекти 
концепції екологічно збалансованого ви-
користання природних ресурсів залиша-
ються малодослідженою проблематикою.

Метою статті є аналіз правових засад і 
теоретичних підходів до формування сис-
теми екологічно збалансованого викори-
стання природних ресурсів, визначення її 
суті й змісту, виокремлення умов та прин-
ципів її функціонування.
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Виклад основного матеріалу. Ок-
реслені проблеми вперше розглядались 
на Всесвітніх самітах із проблем на-
вколишнього середовища і розвитку: в 
Ріо-де-Жанейро у 1992 р. та в Йоганне-
сбурзі у 2002 р. Однак перелому на циві-
лізаційному рівні досягнуто не було. Тому 
XXI ст. має стати точкою біфуркації в сис-
темі «суспільство – природа», яка повин-
на супроводжуватись конкретними діями 
людини по гармонізації відносин між сус-
пільством і природою. 

У 2015 р. на Саміті ООН зі сталого роз-
витку були ухвалені «Цілі сталого розвит-
ку» (далі – ЦСР) (вступили в силу 1 січня 
2016 р.) – ключові напрями розвитку кра-
їн на період до 2030 р., що нараховують 
17 Глобальних цілей, яким відповідають 
169 завдань. Серед Глобальних цілей: 
«Відповідальне споживання та виробни-
цтво» (ціль 12), спрямоване на скоро-
чення впливу на екологію шляхом змін у 
виробництві та споживанні природних ре-
сурсів; «Збереження морських ресурсів» 
(ціль 14), що передбачає збереження та 
стале використання океанів, морів і мор-
ських ресурсів в інтересах сталого роз-
витку; «Захист та відновлення екосистем 
суші» (ціль 15), спрямований на сприяння 
їх раціональному використанню, раціо-
нальне лісокористування, боротьбу з опу-
стелюванням, припинення та повернення 
назад процесу деградації земель і зупи-
нення втрати біорізноманіття та ін.

Україна, як й інші країни-члени ООН, 
приєдналася до глобального процесу за-
безпечення сталого розвитку. За ініціати-
ви Кабінету Міністрів України та за спри-
яння системи ООН в Україні протягом року 
тривав відкритий та інклюзивний процес 
адаптації ЦСР. У 2017 р. Кабінет Міністрів 
України представив Національну доповідь 
«Цілі сталого розвитку: Україна», яка ви-
значає базові показники для досягнення 
ЦСР. У доповіді представлені результати 
адаптації 17 глобальних ЦСР (86 завдань 
та 172 індикатори національного розвитку 
до 2030 р.) з урахуванням специфіки на-
ціонального розвитку. 

Серед завдань, передбачених Націо-
нальною доповіддю, по 12 цілі «Відпо-
відальне споживання та виробництво» 
визначено необхідність знизити ресурсо-

ємність економіки, зменшити обсяг утво-
рення відходів і збільшити обсяг їх пе-
реробки та повторного використання на 
основі інноваційних технологій та вироб-
ництв.

Економічне зростання, якого всі в кра-
їні прагнуть і на яке розраховує суспіль-
ство, неминуче призведе до збільшення 
обсягів використання природних ресурсів 
і відходів споживання, що своєю чергою 
посилюватиме антропогенне навантажен-
ня на навколишнє природне середовище. 
Розуміння значущості впровадження від-
повідального споживання та виробництва 
в країні є, але збалансоване врегулюван-
ня цих питань потребує виважених і дов-
готривалих політичних та економічних 
зусиль, сфокусованих як на виробництві, 
так і на споживанні.

У формуванні ВВП України ключову 
роль відіграють ресурсоємні та енергоємні 
галузі. Саме тому пріоритетами держав-
ної політики в цьому контексті є, по-пер-
ше, оптимізація використання природних 
ресурсів та зниження енергоємності, а 
по-друге – мінімізація негативного впливу 
на довкілля шляхом переходу до моделі 
«зеленої» економіки [3].

Забезпечення зростаючих соціальних 
потреб населення України за рахунок 
ефективної економічної діяльності не має 
виходити за межі екологічної ємності до-
вкілля. Саме моделі сталого виробництва 
і споживання можуть забезпечити сталість 
розвитку суспільства. Як зазначено в На-
ціональній доповіді, основою національної 
політики має стати Десятирічна стратегія 
дій з переходу до використання моделей 
сталого споживання і виробництва (Ріо, 
2012 р.) [3], яка є глобальною платфор-
мою для формування потенціалу і парт-
нерства у сфері сталого виробництва і 
споживання. 

Законом України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політи-
ки України на період до 2020 р.» від 21 
грудня 2010 р. одним із основних завдань 
визначено створення системи екологічно 
збалансованого використання природних 
ресурсів. Проектом Стратегії сталого роз-
витку України до 2030 р. передбачено до-
сягнення збалансованого та ефективного 
використання природних ресурсів і зни-
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ження ресурсоємності ВВП на 40%. Разом 
із тим формування системи екологічно 
збалансованого використання природних 
ресурсів можливе, насамперед, за умови 
впровадження положень концепції в стра-
тегічних і програмних документах. 

У зв’язку із цим постає потреба в нау-
ковому дослідженні суті і змісту системи 
екологічно збалансованого використан-
ня природних ресурсів, визначенні умов 
і виокремленні основних принципів, на 
яких має базуватися ця система.

У 1972 р. Генеральний секретар 
Стокгольмської конференції М. Стронг, 
висвітлюючи суть концепції екологічно-
го розвитку, вперше на офіційному рівні 
висунув вимогу збалансованості викори-
стання природних ресурсів, можливість 
економічного зростання в межах допу-
стимого еколого-економічного балансу, 
коли суспільство контролює нормативний 
баланс «між сумарними антропогенними 
впливами на природне середовище з її са-
мовідновлювальною здатністю, з її витри-
валістю по відношенню до цих впливів» 
[4, c. 95].

Наукове визначення екологічно збалан-
сованого використання природних ресур-
сів вперше було висвітлено в працях вче-
ного-економіста П.Г. Олдака. Науковець 
охарактеризував рівноважне (збалансо-
ване) використання природних ресурсів 
як таке, при якому «суспільство контро-
лює всі сторони свого розвитку, домага-
ючись того, щоб сукупне антропогенне 
навантаження на середовище не переви-
щувало самовідновлювального потенціалу 
природних систем» [5, c. 24].

У подальшому екологічно збалансоване 
використання природних ресурсів (ресур-
сокористування) тлумачилося як: система 
заходів щодо використання, збереження і 
збагачення природних ресурсів [6, c. 41]; 
високоефективне, екологічно обґрунтова-
не господарювання, що не призводить до 
різких змін природно-ресурсного потенціа-
лу, підтримує або підвищує продуктивність і 
привабливість природних систем [7, c. 36];  
діяльність, що спрямована на економічне 
(економне) використання природних ре-
сурсів, ефективний режим їх відтворення, 
запобігання або послаблення можливих 
негативних наслідків (екологічних ризи-

ків); збалансована взаємодія суспільства і 
природи, що забезпечує досягнення ком-
промісу між потребами суспільства і здат-
ністю природи задовольнити їх без суттєвої 
шкоди для свого нормального функціону-
вання [8, c. 193, 198]; використання при-
родних ресурсів, яке передбачає не по-
рушення балансу між їх використанням і 
можливостями природного самовідновлен-
ня ресурсів з метою забезпечення ними 
наступних поколінь [9, c. 59].

Дослідженням проблем формування 
системи екологічно збалансованого вико-
ристання природних ресурсів (ресурсоко-
ристування) займається М.М. Приходько. 
Вчений зазначає, що екологічно збалан-
соване використання природних ресурсів 
– це рівноважне співвідношення між ви-
користанням відновлювальних природних 
ресурсів та інтенсивністю їх відновлення, а 
також ощадливе використання не віднов-
лювальних природних ресурсів [2, c. 93].

Приходько М.М. також визначає дослі-
джуваний термін через використання та-
ких категорій, як: «екологічний баланс», 
«екологічна рівновага» і «екологічний по-
тенціал». Екологічно збалансоване вико-
ристання природних ресурсів (ресурсоко-
ристування) – це процес контрольованого 
безперервного використання природних 
ресурсів, за якого максимальний еконо-
мічний ефект досягається за умов збере-
ження екологічного балансу і екологічно-
го потенціалу в екосистемах; зменшується 
ймовірність виникнення та розвитку еко-
логічних ризиків; забезпечуються без-
печні умови функціонування екосистем 
і життєдіяльності людей [2, c. 94]. При 
цьому екологічний баланс – це кількісне 
поєднання складових екосистем (сонячна, 
вітрова енергія, газовий склад атмосфери, 
вода, ґрунти, біологічні організми тощо), 
яке забезпечує екологічну рівновагу, що 
дає можливість внаслідок процесів само-
регуляції і самовідновлення формувати-
ся і підтримуватися екосистемам певного 
типу; екологічна рівновага – стан динаміч-
ного балансу екокомпонентів (рівноваж-
ного співвідношення взаємопов’язаних 
частин) і природних процесів в екосисте-
мах із збереженням основних кількісних та 
якісних характеристик екосистем; еколо-
гічний потенціал – це здатність екосистем  
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задовольняти потреби людини у всіх не-
обхідних природних ресурсах без нега-
тивних для навколишнього природного 
середовища наслідків [2, c. 94].

Науковці звертають увагу, що в кон-
тексті екологічно збалансованого викори-
стання природних ресурсів дуже важли-
вим є дотримання нормативного балансу 
між наявною кількістю природних ресур-
сів (ресурсним потенціалом) і допустимою 
для використання їх кількістю, яка визна-
чається екологічним потенціалом екосис-
тем, їх самовідновлювальною здатністю 
[2, c. 94]. 

Згідно з правилом «одного процента» 
допустима кількість використання чистої 
(первинної) продукції біоти не повин-
на перевищувати 1%. Правилом «одного 
процента» обмежується кількість природ-
них ресурсів, яка може бути вилучена з 
екосистем без порушення їх квазістаціо-
нарного стану [10, c. 390]. 

У спеціальній довідковій літературі «бі-
ота» розглядається як: історично сфор-
мований комплекс живих організмів, що 
мешкають на певній території, ізольо-
ваній будь-якими бар’єрами; сукупність 
організмів, що населяють певний регі-
он незалежно від функціонального та іс-
торичного зв’язку між собою [10, c. 50]; 
стала сукупність живих організмів, що 
об’єднані спільною територією поширення  
[11, c. 49]; а первинна продуктивність  
біоти – це біомаса живих організмів, а та-
кож їх енергія, на одиниці площі за одини-
цю часу [10, c. 414].

Отже, екологічно збалансоване викори-
стання природних ресурсів має базувати-
ся на веденні господарської діяльності за 
циклом «добування природних ресурсів – 
ресурсоощадливе виробництво з низькою 
ресурсоємністю – економне використання –  
розширене відтворення – утилізація від-
ходів».

У зв’язку із цим екологічно збалансова-
не використання природних ресурсів має 
відповідати таким умовам: використання 
природних ресурсів з мінімальними витра-
тами праці, з одночасним внеском коштів 
на їх відтворення й вжиття охоронних за-
ходів; повне використання природних ре-
сурсів (без втрат під час вилучення, тран-
спортування, переробки); відновлення 

природної екосистеми, з якої добувають 
природний ресурс; використання віднов-
лювальних природних ресурсів тільки в 
обсязі їх щорічного приросту; використан-
ня невідновлювальних природних ресур-
сів тільки для задоволення найневідклад-
ніших потреб; безвідходне виробництво 
[12, c. 270].

У науковій галузевій літературі виокрем-
люють і принципи, на яких має базувати-
ся екологічно збалансоване використання 
природних ресурсів: принцип системного 
підходу до використання природних ре-
сурсів; принцип врахування зональності 
природних умов і ресурсів; принцип інте-
грованого управління природними ресур-
сами; принцип збереження, відновлення і 
відтворення природності та біорізноманіття; 
принцип невиснажливості (щорічне вико-
ристання відновлювальних природних ре-
сурсів має не перевищувати 10% їх загаль-
ної кількості); принцип мінімізації відходів 
(впровадження маловідходних виробництв, 
використання відходів втор сировини, ути-
лізація відходів); принцип дотримання за-
конів, правил і принципів використання 
природних ресурсів [2, c. 95].

Значну увагу дослідженням методо-
логічних принципів, що характеризують 
екологічно збалансоване використання 
природних ресурсів, приділяють вчені – 
представники природничих наук, зокрема 
М.С. Кубарєв і М.М. Ігнатьєва. Науковці 
виділяють принципи, які приведені нижче.

Єдність системи, в якій всі живі орга-
нізми, в тому числі й люди, взаємодіють 
один з одним і з навколишнім природним 
середовищем. Стійкість існування системи 
біосфери (біота – середовище) не підлягає 
обговоренню. Людина породжена біос-
ферою і вписана в глобальний біотичний 
кругообіг. У даний час людська цивілізація 
порушує замкнутість біотичного кругообі-
гу, створена ним техносфера робить все 
більший антропогенний тиск на природу. 
Наслідки руйнування глобальних екосис-
тем охопили вже 63% території суші. Ви-
явилися перевищені всі екологічні межі 
впливу на біосферу.

Перехід від конфронтації людини (су-
спільства) і природи, протиставлення сві-
ту людини світу природи до компромісу і 
більш того – підпорядкування людського 
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суспільства законам живої природи. Об-
рання нової стратегії розвитку вимагає 
визнання неможливості управління при-
родою, біосферними процесами з боку 
людини. Будь-яка діяльність повинна 
розглядатися з позиції включення її у бі-
осферні цикли, що робить необхідним 
вивчення законів живої природи і дотри-
мання їх. Очевидно, що постає завдання 
зниження антропогенного впливу на на-
вколишнє природне середовище з ураху-
ванням законів природи.

Визнання наявності механізму біотичної 
регуляції під час використання природних 
ресурсів, що підтримує стійкість навко-
лишнього природного середовища, і, у 
свою чергу, виключає обурливу реакцію 
екосистем й забезпечує захищеність на-
вколишнього середовища людини, захи-
щеність його життєво важливих інтересів. 
Згідно з біотичною концепцією існування 
життя на Землі можливо тільки за умови 
підтримки біотою всіх тих характеристик 
навколишнього природного середовища, 
які були сформовані самою біотою. Заміна 
біотичної регуляції технічною, створеною 
людиною, неможлива.

Дотримання «порогу витривалості» під 
час використання природних ресурсів 
згідно з правилом «одного процента».

Зміцнення механізму біотичної регуля-
ції. Паралельно з діяльністю щодо підви-
щення екологічності виробництва, забез-
печення екологічної безпеки використання 
природних ресурсів має застосовуватися 
система заходів, спрямована на зміцнення 
механізму біотичної регуляції, що вимагає 
збереження природних екосистем, не по-
рушених господарською діяльністю, і від-
новлення порушених [4, c. 97].

Висновки і пропозиції. На почат-
ку ХХІ ст. Україна все ще посідає одне з 
перших місць у світі за рівнем споживан-
ня природних ресурсів на одиницю ВВП і 
має найбільший показник обсягів промис-
лових відходів на душу населення. Як на-
слідок – у нашій країні надзвичайно дегра-
дований природно-ресурсний потенціал. 
Проте механізми регулювання природних 
основ життя не є ефективними та дієвими  
[1, c. 8]. Тому підриваються природні ос-
нови соціально-економічного розвитку, 
швидко погіршуються екологічні умови 

життєдіяльності людини та стан її здоров’я. 
Водночас природно-ресурсний потенціал 
України оцінюється як один із найбільших 
на планеті. Встановлено, що за умов ефек-
тивного користування українські землі 
здатні прогодувати в 6 разів більше насе-
лення, ніж маємо сьогодні. Проте, займа-
ючи всього 6% території Європи, Україна 
має 35% її різноманіття [1, c. 9].

Тому найголовніше завдання – опти-
мально і раціонально скористатись цим 
потенціалом в інтересах добробуту ниніш-
нього й прийдешніх поколінь. Мова йде 
про можливість збалансованого еколо-
гічного розвитку України на основі інно-
ваційної моделі економічного розвитку. 
Вона повинна включати останні досягнен-
ня науки, сучасні наукоємні високотехно-
логічні галузі, прогресивні енерго- та ре-
сурсозберігаючі технології та передбачати 
застосування екологічно обґрунтованих 
принципів розвитку.

Прийшов час сформувати систему при-
родокористування, забезпечивши її стра-
тегічну орієнтацію на принципи збалансо-
ваного розвитку. Основним стратегічним 
напрямом розвитку України має стати 
екологічна реструктуризація економіки і 
першочергове усунення надмірних техно-
генних навантажень на довкілля [1, c. 9]. 
Екологічно збалансоване використання 
природних ресурсів є вирішальним факто-
ром збереження життя і здоров’я кожної 
людини, забезпечення національної без-
пеки країни.
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Дейнега М. А. Правовые проблемы формирования системы экологически 
сбалансированного использования природных ресурсов

Статья посвящена анализу правовых основ и теоретических подходов к формиро-
ванию системы экологически сбалансированного использования природных ресурсов. 
Определению ее сути и содержания, выделению условий и принципов ее функциони-
рования. Освещению предложений для устранения правовых проблем в сфере разра-
ботки и реализации концепции экологически сбалансированного использования при-
родных ресурсов.

Ключевые слова: природопользование, использование природных ресурсов, 
устойчивое развитие, сбалансированное природопользование, экологически сбаланси-
рованное использование.

Deineha M. Legal problems of formation of system of ecologically balanced use 
of natural resources

The article is devoted to the analysis of legal principles and theoretical approaches to 
the formation of a system of ecologically balanced use of natural resources. To determine 
its essence and content, to distinguish the conditions and principles of its functioning. To 
highlight the proposals for elimination of legal problems in the field of development and im-
plementation of the concept of ecologically balanced use of natural resources.

Key words: nature management, use of natural resources, sustainable development, 
balanced use of nature, ecologically balanced use.
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охорони атмосферного повітря, озонового шару, клімату у світлі загальної теорії юри-
дичної відповідальності. Наводиться порівняльно-правова характеристика регулювання 
питань юридичної відповідальності у сфері правового регулювання охорони атмосфер-
ного повітря, озонового шару, клімату за законодавством України і права ЄС.

Ключові слова: право на безпечне навколишнє середовище, юридична відпові-
дальність, негативна відповідальність, відповідальність за шкоду навколишньому при-
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Постановка проблеми. Закон Украї-
ни «Про охорону атмосферного повітря» 
спрямований на збереження та віднов-
лення природного стану атмосферного 
повітря, створення сприятливих умов для 
життєдіяльності, забезпечення екологічної 
безпеки та запобігання шкідливому впливу 
атмосферного повітря на здоров’я людей 
та навколишнє природне середовище [1]. 
До інших законів, які регламентують ви-
моги щодо охорони атмосферного повітря, 
відносяться Закон України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» 
та Закон України «Про Основні засади дер-
жавної екологічної політики України на пе-
ріод до 2020 року». У Повітряному кодексі 
України, який встановлює правові основи 
діяльності в галузі авіації, містяться окре-
мі природоохоронні норми. Щодо міжна-
родних договорів у сфері охорони повітря, 
Україна є учасницею Конвенції про тран-
скордонне забруднення повітря на великі 
відстані від 13 листопада 1979 р.

Відповідно до Закону України «Про охо-
рону атмосферного повітря» атмосферне 
повітря розглядається як життєво важли-
вий компонент навколишнього природно-
го середовища, який являє собою природ-
ну суміш газів, що знаходиться за межами 
жилих, виробничих та інших приміщень.

Під охороною атмосферного повітря 
слід розуміти систему заходів, пов’язаних 

із збереженням, поліпшенням та віднов-
ленням стану атмосферного повітря, запо-
біганням та зниженням рівня його забруд-
нення та впливу на нього хімічних сполук, 
фізичних та біологічних факторів.

Метою статті є проведення порівняль-
но-правового аналізу регулювання питань 
юридичної відповідальності за шкоду ат-
мосферному повітрю в Україні та в ЄС.

Виклад основного матеріалу. Відпо-
відно до ст. 27 Закону України «Про охо-
рону атмосферного повітря» контроль 
у галузі охорони атмосферного повітря 
здійснюється з метою забезпечення дотри-
мання вимог законодавства про охорону 
атмосферного повітря місцевими органа-
ми виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, посадовими особами цих 
органів, а також підприємствами, устано-
вами, організаціями та громадянами. Зако-
ном України «Про охорону атмосферного 
повітря» визначено три форми контролю в 
галузі охорони атмосферного повітря: дер-
жавний, виробничий, громадський. Дер-
жавний нагляд (контроль) за додержанням 
вимог законодавства щодо охорони атмос-
ферного повітря здійснює Державна еко-
логічна інспекція України [2].

У Концепції реформування системи дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері охо-
рони навколишнього природного сере-
довища, затвердженою Розпорядженням 
Кабінету Міністрів від 31 травня 2017 р.,  
поставлена мета створення та закріплен-
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ня на законодавчому рівні системи оцін-
ки якості атмосферного повітря (ство-
рення інфраструктури для проведення 
оцінки якості атмосферного повітря, мо-
ніторингу якості повітря, що відповідає 
вимогам Директиви 2008/50/ЄС Європей-
ського Парламенту та Ради від 21 травня 
2008 р. про якість атмосферного повітря 
та чистіше повітря для Європи, зокре-
ма кількість пунктів заміру, розширення 
переліку показників моніторингу тощо); 
запровадження автоматизованої системи 
моніторингу якості атмосферного повітря 
для зон і агломерацій, де рівень забруд-
нення перевищує граничну/цільову вели-
чину [3]. На сьогодні триває робота над 
розробкою проектів розпорядження КМУ 
«Про державну систему моніторингу пові-
тря» та «Про схвалення Концепції рефор-
мування державної системи моніторингу 
довкілля» [4].

В еколого-правовій літературі недостат-
ньо досліджено правові питання охорони 
озонового шару атмосфери, не визначено, 
чи повинен бути озон самостійним пред-
метом правового регулювання, чи можли-
во достатнім буде вирішення питання про 
охорону атмосферного повітря, складовим 
елементом якого є озоновий шар. Водно-
час правова охорона озонового шару в 
Україні потребує істотного вдосконален-
ня, адже чинне законодавство майже не 
приділяє уваги цьому специфічному еле-
менту атмосфери [5, c. 167].

Україна ратифікувала низку міжнарод-
но-правових актів у сфері охорони озоно-
вого шару. У 1985 р. у Відні на міжнарод-
ній конференції була прийнята Конвенція 
про охорону озонового шару (чинна з 
1988 р.). Вона передбачає зобов’язання 
загального характеру з контролю за його 
станом і співробітництва в розробці заходів 
щодо захисту озонового шару. У 1987 р.  
був підписаний Монреальський протокол 
щодо речовин, які призводять до висна-
ження озонового шару. Протоколом уво-
дяться обмеження на виробництво речо-
вин, що негативно впливають на озоновий 
компонент атмосфери. Україна є учасни-
цею обох угод [6, c. 180].

З метою забезпечення узгодження по-
ложень законодавства України з вимогами 
Регламенту 2037/2000/ЄC про речовини, 

які руйнують озоновий шар, необхідно 
вдосконалити систему обліку рівня вироб-
ництва озоноруйнуючих речовин, яка на 
сьогодні є частиною обліку небезпечних 
забруднюючих речовин, викиди яких в 
атмосферне повітря підлягають регулю-
ванню; закріпити вимогу на рівні Зако-
ну України щодо поступового зменшення 
використання озоноруйнуючих речовин; 
встановити правовий механізм поступо-
вого зменшення розміщення цих речовин 
на ринку (з цією метою необхідно розро-
бити правила маркування продукції, що 
містить у собі озоноруйнуючі речовини) 
[7, c. 604].

Проблемам глобального потепління між-
народна спільнота досить давно приділяє 
особливу увагу. 9 травня 1992 року була 
прийнята Рамкова конвенція Організації 
Об’єднаних Націй про зміну клімату [8]. 
Україна на Конференції ООН з навколиш-
нього середовища в м. Ріо-де-Жанейро під-
писала даний документ 11 червня 1992 р., 
однак цей документ було ратифіковано 
Верховною Радою України тільки Законом 
від 20 жовтня 1996 р. Метою цієї конвен-
ції є досягнення стабілізації концентрацій 
парникових газів в атмосферному басейні 
на такому рівні, що не допустив би шкід-
ливого антропогенного впливу на кліма-
тичну систему планети. Такий рівень має 
бути досягнутий у строки, необхідні для 
природної адаптації екосистем до зміни 
клімату, що дасть можливість не ставити 
під загрозу виробництво продовольства 
і сприятиме забезпеченню подальшого 
економічного розвитку на стійкій основі. 
Проте зазначена Конвенція має декла-
ративний характер, адже не встановлює 
юридичної відповідальності за порушення 
її певних статей [5, c. 168].

Конкретизація вимог, які були постав-
лені до держав-учасниць підписання Рам-
кової конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про зміну клімату, здійснена в Кіот-
ському протоколі до вказаного міжнарод-
но-правового акту, який було підписано 
11 грудня 1997 р. (Україна ратифікувала 
04.02.2004) [9].

Із часу ратифікації Рамкової конвенції 
та Кіотського протоколу в Україні досі не 
прийнято на рівні закону жодного нор-
мативно-правового акту у сфері зміни 
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клімату. Протягом кількох років держа-
ва робила перші кроки щодо юридично-
го врегулювання питання зміни клімату 
в Україні, а також антропогенних вики-
дів парникових газів, розробивши проек-
ти законів України: «Про регулювання та 
управління викидами та абсорбцією по-
глиначами парникових газів», «Про еко-
логічний ринок України «,«Про регулю-
вання у сфері енергозбереження», «Про 
парникові гази». Втім, у всіх законопро-
ектах основний акцент робиться не на 
зменшенні викидів парникових газів, а на 
міжнародній торгівлі квотами та проектах 
спільного впровадження. Відсутня само-
стійна ініціатива держави в зменшенні не-
гативного впливу на клімат [10]. 

З метою створення ефективної системи 
забезпечення населення України гідроме-
теорологічною інформацією і прогнозами 
про можливі екологічні та соціально-еко-
номічні наслідки коливань і змін клімату 
затверджено Кліматичну програму України 
[11], виконання якої покладено на уповно-
важені органи. Тому з метою адаптації за-
конодавства України до вимог Директиви 
2003/87/ЄС розроблено та прийнято за ос-
нову проект Закону України «Про регулю-
вання у сфері енергозбереження», в окре-
мому розділі якого врегульовано порядок 
набуття прав на викиди парникових газів 
і їх розподіл між операторами установок, 
визначено принципи розподілу прав на 
викиди, порядок отримання прав на них, 
порядок прийняття та період дії Національ-
ного плану розподілу прав на викиди [12].

Одним з основоположним документів 
ЄС у сфері охорони атмосферного пові-
тря та нормування його якості є Директи-
ва 2008/50/ЄС «Про якість атмосферного 
повітря та чистіше повітря для Європи», 
яка спрямована на забезпечення охорони 
здоров’я населення на місцевому рівні в 
країнах-членах і Євросоюзі в цілому шля-
хом боротьби з викидами забруднюючих 
речовин у джерелах їх утворення. Дирек-
тивою затверджені значення граничних 
рівнів (концентрацій) забруднюючих ре-
човин, тобто цільових нормативів, вста-
новлених на основі наукової інформації з 
метою попередження або скорочення не-
гативного впливу на здоров’я людини та 
(або) на стан навколишнього середовища 

в цілому. Ці нормативи підлягають досяг-
ненню у визначені періоди часу, після слід 
підтримувати якість атмосферного повітря 
на досягнутому рівні [13, c. 7].

Відповідно до Директиви держави-чле-
ни на всіх відповідних рівнях мають при-
значити компетентні органи і установи, 
що несуть відповідальність за: оцінку 
якості атмосферного повітря; ухвалення 
систем вимірювань (методів, обладнан-
ня, мережі та лабораторій); забезпечення 
точності вимірювань; аналіз методів оці-
нювання; координацію на своїй території, 
якщо програми контролю якості на рівні 
Співтовариства організовуються Комісією; 
співпрацю з іншими державами-членами 
та Комісією.

Під час оцінки якості атмосферного по-
вітря має враховуватися кількість насе-
лення та екосистем, які впливають на за-
бруднення повітря. Тому держави-члени 
по всій своїй території мають встановити 
зони та агломерації, які відтворюють гус-
тоту населення [14].

Директива 2004/107/EC Європейсько-
го Парламенту і Ради від 15 грудня 2004 
р. щодо миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та 
поліциклічних ароматичних вуглеводнів 
в атмосферному повітрі безпосередньо 
пов’язаною з Директивою 2008/50/EC про 
якість атмосферного повітря.

Завдання Директиви – доповнити прі-
оритетний перелік забруднюючих речо-
вин для спостереження і регулювання 
найбільш важливими важкими металами 
(миш’як, кадмій, ртуть та нікель) та полі-
циклічними ароматичними вуглеводнями 
(ПАВ), що визначаються в перерахунку на 
бенз(а)пірен. За встановленою Рамковою 
Директивою системою необхідно: встано-
вити цільові значення щодо концентрації 
миш’яку, кадмію, нікелю та бенз(а)пірену 
в атмосферному повітрі; забезпечити на-
лежну якість атмосферного повітря щодо 
миш’яку, кадмію, нікелю та ПАВ; визна-
чити загальні методи і критерії для оцін-
ки концентрації миш’яку, кадмію, ртуті, 
нікелю та ПАВ в атмосферному повітрі, а 
також їх осадження; забезпечити доступ 
громадськості до належної інформації про 
концентрацію миш’яку, кадмію, ртуті, ні-
келю та ПАВ в атмосферному повітрі, а та-
кож про їх осадження [15].
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Країни Європейського Союзу керують-
ся також наступними Директивами щодо 
забруднення атмосферного повітря:

– Директива 2010/75/ЄС3 про промис-
лові викиди (інтегроване запобігання та 
контроль забруднення). Вона регулює 
зменшення шкідливих промислових ви-
кидів, зокрема шляхом кращого застосу-
вання найкращих доступних технологій 
(НДТ), що сприяє як здоров’ю громадян, 
так і навколишньому середовищу;

– Директива 2001/81/ЄК щодо держав-
них граничних норм для певних забруд-
нювачів атмосфери. Директива встанов-
лює обмеження на загальні викиди для 
чотирьох забруднювачів – діоксиду сірки, 
оксидів азоту, летких органічних сполук 
та аміаку. Дії ЄС продовжують бути необ-
хідними через тривалий транскордонний 
характер цих забруднюючих речовин;

– Директива ЄС 2016/2284 про скоро-
чення викидів окремих атмосферних за-
бруднюючих речовин на національному 
рівні на 2020 та 2030рр. відповідно до ці-
лей Гетерборзького протоколу [16].

Ряд директив регулюють гранично до-
пустимий вміст летючих органічних спо-
лук для фарб, лаків та лакофарбової про-
дукції, якість палива, реалізацію бензину 
та викидів транспортних засобів.

Директива 2004/42/ЕС Європейсько-
го Парламенту і Ради від 21 квітня 2004 р. 
про обмеження викидів летючих органічних 
сполук за рахунок використання органічних 
розчинників у деяких фарбах і лаках та про-
дукції для транспортних засобів та внесення 
змін і доповнень до Директиви 1999/13/EC 
спрямована на обмеження загального вмісту 
летючих органічних сполук (ЛОС) у фарбах 
та лаках із метою попередження або змен-
шення забруднення атмосферного повітря 
та утворення тропосферного озону.

Метою прийняття Директиви Ради 
98/70/ЕC від 21 квітня 1998 р. щодо яко-
сті бензину та дизельного палива та вне-
сення змін до Директиви Ради 93/12/ЕЕС є 
забезпечення здоров’я населення та охо-
рони навколишнього середовища. Дирек-
тива встановлює технічні вимоги до якості 
бензину і дизельного палива під час їх за-
стосування транспортними засобами, щоб 
скоротити викиди забруднюючих речовин 
під час спалювання моторних палив.

Дія Директиви Європейського парла-
менту і Ради 94/63/EC від 20.12.1994 р. 
стосовно контролю летючих органічних 
сполук (ЛОС) поширюється на операції, 
споруди, транспортні засоби і резервуари, 
що використовуються для зберігання, пе-
ревантаження і транспортування бензину 
з одного терміналу в інший або від термі-
налу до станцій технічного обслуговуван-
ня [14].

Одним із базових напрямів охорони 
клімату вважається моніторинг парни-
кових газів, врегульований Регламентом 
Європейського Парламенту та Ради ЄС 
525/2013 щодо механізму моніторингу та 
звітності щодо парникових газів. Зазначе-
ний Регламент створює систему загально-
го збору інформації країн ЄС для подання 
звітності до секретаріату Рамкової кон-
венції ООН про зміну клімату. Ціллю рег-
ламенту є створення окремого звіту дер-
жав-членів ЄС та підготовка відповідного 
звіту на рівні ЄС [17].

Кліматичні та енергетичні ініціативи ЄС 
– це низка обов’язкових правових актів, 
спрямованих на забезпечення виконання 
Європейським Союзом своїх амбітних ці-
лей у сфері клімату та енергетики на пе-
ріод до 2020 року. Ці цілі, відомі як цілі 
«20-20-20», передбачають три основні 
завдання на 2020 рік:

– скорочення на 20% викидів парни-
кових газів в ЄС від рівня 1990 року зав-
дяки розвитку відновлювальної енергети-
ки згідно з Директивою 2009/28/ЄС;

– збільшення частки споживання енер-
гії в ЄС, виробленої з відновлюваних ре-
сурсів до 20% завдяки функціонуванню 
Європейської системи торгівлі викидами 
згідно з Директивою 2009/29/ЄС;

– підвищення ефективності вико-
ристання енергії в ЄС на 20% завдяки 
Рі-шенню № 406/2009/ЄС;

– прагнення до створення низьковуг-
лецевої економіки згідно з Директивою 
2009/31/ЄС.

Основу превентивно-стимулюючо-
го механізму охорони клімату складає 
широке використання відновлювальної 
енергії, що є предметом регулювання 
Директиви 2009/28/ЄЄ Європейського 
парламенту і Ради ЄС про забезпечення 
використання енергії з відновлювальних 
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джерел, що змінює та заміщає Директи-
ви 2001/77/ЕЄ і 2003/30/ЕЄ від 23 квіт-
ня 2009 р. За цією Директивою до 2020 
року частка відновлювальних джерел в 
Європейському Союзі має становити 20% 
загального споживання енергії, зокре-
ма 10% у транспортній галузі. Держави 
мають розрахувати свою цільову частку 
відновлювальної енергії та визначити її в 
національному плані дій із відновлюваної 
енергетики разом із процедурами реалі-
зації. Надаючи певну гнучкість у вико-
нанні зобов’язань, Директива дозволяє 
обмінюватися квотами на відновлювальну 
енергію та реалізовувати спільні проекти 
країнам-членам ЄС між собою та з третіми 
країнами. Для цілей Директиви заборо-
няється використовувати біопаливо, яке 
не відповідає «критеріям сталості». Важ-
ливо, що вимоги Директиви 2009/28/ЄС 
поширюються на біопаливо, вироблене в 
третіх країнах, що вимагає імплементації 
критеріїв сталості в національне законо-
давство не лише держав-членів ЄС, а й 
держав-імпортерів біопалива на європей-
ські ринки, до числа яких відноситься й 
Україна [18, c. 73].

Висновки. Відповідальність за шкоду 
навколишньому природному середовищу 
має всі ознаки, характерні для будь-яко-
го різновиду юридичної відповідально-
сті. В окремий різновид відповідальності 
її дозволяє віднести особливий харак-
тер відносин між державою і суб’єктами, 
які порушили норми екологічного пра-
ва. Ці відносини виникають на підставі 
юридичних фактів, а саме юридичних 
діянь, які порушують вимоги екологіч-
ного права і завдають (або загрожують 
завдати) шкоду навколишньому природ-
ному середовищу, в результаті чого до 
правопорушника застосовується примус 
із використанням державного механізму. 
Специфічною ознакою юридичної від-
повідальності за шкоду навколишньому 
природному середовищу також виступає 
її комплексний характер – цей інститут 
об’єднує в собі норми не тільки екологіч-
ного, але й цивільного, адміністративно-
го, кримінального права тощо. При цьо-
му юридична відповідальність за шкоду 
навколишньому природному середовищу 
в механізмі правового регулювання ви-

конує такі функції: 1) стимулююча до 
дотримання норм екологічного права;  
2) превентивна (забезпечує попере-
дження нових порушень в екологічній 
сфері); 3) компенсаційна, спрямована 
на відшкодування нанесеної шкоди на-
вколишньому середовищу протиправною 
поведінкою; 4) каральна, яка полягає в 
покаранні особи, яка вчинила неправо-
мірне діяння.
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В статье рассматривается юридическая ответственность в сфере правового регули-
рования охраны атмосферного воздуха, озонового слоя, климата в свете общей теории 
юридической ответственности. Приводится сравнительно-правовая характеристика ре-
гулирования вопросов юридической ответственности в сфере правового регулирования 
охраны атмосферного воздуха, озонового слоя, климата согласно законодательству 
Украины и праву ЕС.
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Koshelenko K. Legal responsibility in the sphere of legal regulation of protection 
of atmospheric air, ozone layer, climate

The article deals with legal responsibility in the field of legal regulation of protection of 
atmospheric air, ozone layer, climate in the light of the general theory of legal responsibility. 
The comparative legal characteristic of regulation of questions of legal responsibility in the 
sphere of legal regulation of protection of atmospheric air, ozone layer, climate according to 
the legislation of Ukraine and EU law is given.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ 
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ 
ЯК СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТ НАСЕЛЕННЯ

У даній науковій статті акцентовано увагу на проблемних питаннях виокремлення 
окремих категорій населення як соціально незахищених верст населення. Наведено су-
часні концепції щодо виокремлення моделей інвалідності. Звернуто увагу на проблемах 
життєдіяльності таких соціально незахищених верст населення, як: учасники бойових 
дій, пенсіонери, діти, сексуальні меншини, фінансово незабезпечені особи тощо.

Ключові слова: адміністративно-правовий захист, соціально незахищені верстви 
населення, соціальний захист, соціальне забезпечення, заходи соціального захисту.

Постановка проблеми. ХХІ століття є 
століттям масштабних політичних реформ, 
геополітичних перетворень, періодом 
об’єднання та, водночас, періодом проти-
стоянь держав. Зазначені перетворення 
в більшій мірі впливають на якісні показ-
ники життя населення, що, на жаль, не 
завжди має позитивне значення. Так, на-
приклад, у процесі здійснення АТО на схо-
ді України в декілька десятків разів збіль-
шилася кількість соціально незахищених 
осіб. Якість життя населення міжнародним 
співтовариством визнано одним із голов-
них показників, що характеризують роз-
виток країн і народів. При цьому слід від-
значити, що якісні показники впливають 
не лише на економічну складову частину 
буття, але й на зміни в соціально-куль-
турній, політичній, духовній сферах. По-
шук нових шляхів економічного розвитку 
призвів до усвідомлення, що тільки якість 
життя може найбільшою мірою вислов-
лювати мету світової спільноти, оскільки 
людство стоїть на порозі переходу в нову 
цивілізацію – «цивілізацію якості». Запо-

рукою даної сентенції є підвищення рівня 
добробуту кожного індивіда та всього су-
спільства в цілому.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Окремі питання досліджуваної 
проблематики були предметом досліджен-
ня М.П. Гурковського, О.М. Доброва, Т.В. 
Мехтієва, Ю.М. Мільшина, В.О. Спасенко, 
А.Л. Правдюка, С.С. Савченко.

Метою статті є акцентування про-
блемних питань виокремлення окремих 
категорій населення як соціально незахи-
щених верст населення.

Виклад основного матеріалу. Дис-
кусія щодо визначення розуміння катего-
рії «соціально незахищена верста насе-
лення» виникла в результаті активізації 
інвалідності в Сполучених Штатах та Спо-
лученому Королівстві в 1970-х роках, ко-
тра заперечувала, що медична концепція 
інвалідності повинна панувати в сприй-
нятті та дискурсі про людей з інвалідні-
стю. Дебати про належну термінологію 
продовжуються в громадах з обмежени-
ми можливостями та в академічній сфері 
досліджень інвалідності. У деяких країнах 
закон вимагає, щоб інвалідність була за-
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документована медичним працівником, 
щоб оцінити кваліфікацію для допомоги з 
інвалідності.

Р. Донован відзначає, що соціальна 
модель інвалідності розглядає «інвалід-
ність» як соціально створену проблему та 
питання повної інтеграції окремих осіб у 
суспільство. У цій моделі інвалідність не є 
атрибутом особистості, а скоріше склад-
ним набором умов, створених соціальним 
середовищем. Управління проблемою ви-
магає соціальних дій, і колективна відпо-
відальність суспільства – створити сус-
пільство, в якому обмеження для людей з 
обмеженими можливостями є мінімальни-
ми. Інвалідність як культурна, так і іде-
ологічна у творінні. Відповідно до соці-
альної моделі рівний доступ для когось із 
порушеннями / інвалідністю є проблемою 
прав людини [1]. 

Т. Шекспір визначає, що соціальна 
модель інвалідності піддається критиці. 
Визнаючи важливість соціальної моделі, 
підкреслюючи відповідальність суспіль-
ства, вчені, включаючи Тома Шекспіра, 
вказують на межі моделі та закликають до 
необхідності створення нової моделі, яка 
дозволить подолати дихотомію «медичний 
або соціальний» [2]. 

Р. Маллон та Н. Едвард визначають, що 
соціальне спорудження інвалідності – це 
думка про те, що інвалідність будується 
соціальними очікуваннями та інституція-
ми, а не біологічними відмінностями. Ви-
світлення того, як суспільство та інститути 
будують інвалідність, є одним з основних 
напрямків цієї ідеї [3]. 

З початку 1970-х років соціологи, зо-
крема Еліот Фрідсон, почали стверджу-
вати, що теорія маркування та соціальна 
девіантність може бути застосована до 
досліджень інвалідності. Це призвело до 
створення соціальної конструкції теорії 
інвалідності. Соціальне побудова інва-
лідності – це ідея про те, що інвалідність 
будується як соціальна відповідь на від-
хилення від норми. Медицина є творцем 
соціальної ролі хворих і інвалідів. Медич-
ні фахівці та установи, які володіють до-
свідом у галузі охорони здоров’я, мають 
можливість визначати здоров’я, фізичні та 
психічні норми. Коли особа має функцію, 
яка створює збитки, або функція є не пов-

ною чи обмеженою щодо досягнення со-
ціального визначення здоров’я, така осо-
ба позначається як особа з інвалідністю. 
Однак у даному випадку інвалідність не 
визначається фізичними особливостями 
тіла, а відхиленням від соціальної конвен-
ції здоров’я [4].

Отже, медична модель уявлення інва-
лідності про те, що інвалідність є пору-
шенням, обмеженням або неповнотою, 
є неправильною. Тобто інвалідність – це 
лише різниця в індивідуальному з того, 
що вважається «нормальним» у суспіль-
стві. Відмінність цього «індивідуального» і 
надає можливість відносити осіб з інвалід-
ністю до категорії соціально незахищених 
верств населення, що потребують спеці-
ального захисту з боку публічної адміні-
страції.

Проект Pew Global Attitudes 2002, про-
ведений дослідницьким центром Pew 
Research, показав, що в кожній із західно-
європейських країн більшість людей вва-
жає, що гомосексуальність повинна бути 
прийнята суспільством, тоді як більшість 
росіян, поляків та українців не погоджу-
ються з такими висновками [5]. 

Євробарометр у 2006 році, який про-
водив опитування понад 30 тисяч осіб із 
кожної країни Європейського Союзу, по-
казав розбіжність думок серед тодішніх  
27 держав-членів із питання про одно-
статеві шлюби. Більша частина підтрим-
ки була отримана в Нідерландах (82%), 
Швеції (71%), Данії (69%), Бельгії (62%), 
Люксембурзі (58%), Іспанії (56%), Фін-
ляндії (54%), Німеччині (52%) та Чехії 
(52%). Усі інші країни ЄС мали підтримку 
нижче 50%: Греція (15%), Литва (17%), 
Польща (17%), Угорщина (18%) [6]. 

У квітні 2014 року опитування громад-
ської думки Центром досліджень громад-
ської думки показало Польщі (CBOS), що 
70% поляків вважають, що сексуальна 
активність одностатевої діяльності є мо-
ральною неприйнятною, тоді як лише  
22% вважають, що це є морально при-
йнятним [7]. 

Таким чином, можемо відзначити, що з 
роками ставлення до сексуальних меншин 
змінюється в бік покращення, більшість 
людей починають із розумінням ставитись 
до них. З даних, що наведені в таблиці 2,  
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ми можемо стверджувати, що не в усіх 
країнах світу таку соціально незахищену 
верству населення, як сексуальні менши-
ни, сприймає закон. Отже, нерівність пе-
ред законом, несприйняття суспільством, 
обмеження прав наділяє публічну адміні-
страцію правом із більшою увагою стави-
тись до захисту цієї верстви населення.

Специфічною категорією соціально не-
захищених осіб є емігранти, особи, що 
стали жертвою расизму, сектизму або ін-
шої форми дискримінації; мігранти та бі-
женці. 

У багатьох випадках мігранти добре ін-
тегровані в економіку та суспільство кра-
їни призначення. Тим не менше, ті, хто 
працює в неформальному секторі та ті, 
хто перебуває в нерегулярних ситуаціях, 
часто є одними з найбільш уразливих. Не-
обхідно розробити підхід до прав людини 
для глобального управління міграцією, 
щоб забезпечити захист прав людини всіх 
мігрантів та їх сімей.

Питання, пов’язані із здійсненням еко-
номічних, соціальних та культурних прав, 
особливо важливі для багатьох мігрантів. 
Дуже часто вони стикаються із суворою 
дискримінацією в житлово-комунально-
му, освітньому, медичному, робочому та 
соціальному забезпеченні. Закони, що 
розрізняють іноземців, а також програми 
та політику, які не відповідають їхнім спе-
цифічним потребам та вразливим місцям, 
часто призводять до того, що мігранти та 
їхні сім’ї не можуть отримати доступ до 
базових послуг або тільки в змозі робити 
це на рівні, який не відповідає міжнарод-
ним нормам прав людини. Для мігрантів, 
які перебувають у нестабільній ситуації, їх 
вразливість ускладнюється, оскільки до-
ступ до засобів правового захисту часто 
недоступний через їх статус.

У Росії і на Україні дослідження пока-
зали, що 10%-15% дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
здійснюють суїцид до досягнення вісім-
надцятирічного віку. Ці дослідження та-
кож показують, що 60% дівчаток стають 
повіями, а 70% хлопчиків стають запекли-
ми злочинцями [8].

Отже, «майбутнє» людства зростає в 
жахливих умовах. Статистичні дані не-
втішні. Виключно публічна адміністрація, 

в тому числі й соціальний захист вказаної 
верстви населення, в змозі зробити необ-
хідне – захистити майбутнє дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання через нормативно-правове регулю-
вання адміністративно-правового захисту, 
контроль та нагляд із боку публічної адмі-
ністрації.

Ми стикаємося з безліччю ситуацій і 
фаз в нашому житті. Деякі з них позитив-
ні, усталені і приносять нам радість, у той 
час як інші важкі, навіть складні. Вчені 
зазначають про деякі ознаки, що вказу-
ють про настання важкої життєвої ситуа-
ції: неадекватність алгоритмів звичного 
соціальної поведінки; порушення поточ-
ної соціальної діяльності; невизначеність 
перспектив розвитку подій; виникнення 
нової системи вимог до суб’єкта, виник-
нення стресових станів людини [9]. Тобто 
це ситуація, за якої настає соціальна не-
стабільність, як кризова (фінансова), не-
визначена (в часі) і критична (для особи). 
У таких важких ситуаціях вкрай необхідна 
допомога публічної адміністрації, спрямо-
вана на захист людини або цілої сім’ї.

Таким чином, аналіз чинного законо-
давства і правозастосовчої практики по-
казує, що змістовно поняття «соціально 
незахищені категорії громадян» включає 
групи населення, які в силу віку, стану 
здоров’я тощо не в змозі забезпечити собі 
(своїм сім’ям) гідний рівень матеріального 
добробуту. У цьому сенсі поняття соціаль-
но незахищені категорії громадян іден-
тично поняттю незаможних громадян (у 
соціологічній і політологічній літературі –  
«бідних»). У новітніх дослідженнях кате-
горії бідні і незаможні розцінюються як си-
ноніми.

Так, в Українському законодавстві ви-
користовується формулювання «малоза-
безпечена сім’я» як сім’я, яка з поважних 
або незалежних від неї причин має се-
редньомісячний сукупний доход нижчий 
від прожиткового мінімуму для сім’ї [10]. 
Тобто це сім’я, яка тимчасово опинилась 
у складній життєвій ситуації. Але при цьо-
му жоден закон або нормативно-правовий 
акт органів виконавчої влади не надає 
визначення та трактування малозабез-
печеної особи. Так, під час призначення 
субсидій на оплату житлово-комунальих 
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послуг виходять із розміру прожиткового 
мінімуму для однієї працездатної особи, 
що станом на 01.01.2018 року становить 
1762,00 грн. [11]. Не завжди в скрутному 
становищі опиняється сім’я, але й одино-
кі особи, яких законодавством не можна 
ідентифікувати за ознаками соціально не-
захищеної особи, однак їх можна віднести 
до осіб у стані нужденності (в разі якщо 
дохід відповідної особи становить менше, 
ніж прожитковий мінімум на одну працез-
датну особу у відповідному періоді). Неза-
лежно від соціального статусу, особливих 
заслуг перед державою, статі, віку, на-
явності роботи або дітей, стану здоров’я 
така особа повинна отримувати захист із 
боку публічної адміністрації. Така ситуація 
може виникнути в разі втрати годуваль-
ника або низького рівня професійної під-
готовки тощо. І лише поняття скрутного 
становища (постійного чи тимчасового) 
повинно надавати гарантії захисту публіч-
ною адміністрацією як особі, що є соціаль-
но незахищеною. 

У Кодексі штату Вірджинія (США) на-
дано досить змістовне тлумачення мало-
забезпеченої особи: це людина, яка веде 
домашнє господарство з валовим річним 
доходом, який дорівнює або є меншим за 
125% від визначеного стандарту бідності, 
що прийнятий федеральним агентством 
для визначення межі бідності [12]. 

У цілому з огляду на викладене може-
мо зробити висновок, що до малозабез-
печених осіб та малозабезпечених сімей 
можна віднести тих, чий середній дохід 
на одну особу нижчий за величину про-
житкового мінімуму, встановленого зако-
нодавцем. Отже, малозабезпечені сім’ї та 
особи відносяться до соціально незахище-
них верств населення, які, таким чином, 
являють собою збірне поняття і яке визна-
чається в сукупності різних норм законо-
давства.

Не лише низький дохід сім’ї є критерієм, 
за яким таку сім’ю чи особу можна відне-
сти до соціально незахищених верств на-
селення. ВІЛ-інфіковані люди та їх сім’ї; 
особи, які мають соматичні (тілесні) чи 
психічні захворювання або інвалідність; 
залежні від алкоголю, наркотиків та їхні 
родини; особи, що порушили закон і були 
за це покарані; бездомні особи; особи із 

затримками розвитку (інваліди розвит-
ку) та їхні родини – всі ці категорії також 
відносяться до соціально незахищених 
верств населення в силу обставин, що 
стались в їх житті, через фактори, що не-
гативно впливають на їх суспільний роз-
виток.

Також до соціально незахищених 
верств населення ми можемо віднести по-
дружні пари, які мають серйозні подружні 
конфлікти; родини, в яких є проблеми ди-
тячої занедбаності; гомосексуалістів, ле-
сбіянок, транссексуали, бісексуали (далі 
– сексуальні меншини), які мають особи-
сті або сімейні проблеми; родини, в яких 
є сексуальні або фізичні зловживання сто-
совно дитини або одного з партнерів; ро-
дини, в яких дитину виховує лише один 
із батьків та в яких мають місце серйозні 
конфлікти; вагітні дівчата-підлітки. 

У звіті, зробленому Робочою групою з 
питань домашнього насильства в Квинс-
ленді 1988 року, зазначено, що 90 відсо-
тків дітей, присутніх у будинках, де здій-
снювалось насильство, стали свідками 
такого насильства, що вчинені проти їх 
матері [13]. У дослідженні, проведеному 
Австралійським криміналістичним інститу-
том, 15 відсотків опитаних молодих людей 
зазнали насильства в сім’ї та 32 відсотки 
молодих людей знали когось, хто зазнав 
домашнього насильства [14]. 

Закони про домашнє насильство за-
лежать від країни. Хоча це зазвичай за-
боронено в західному світі, але дозволе-
но в багатьох країнах, що розвиваються. 
Наприклад, у 2010 році Верховний Суд 
Об’єднаних Арабських Еміратів визнав, 
що чоловік має право фізично дисциплі-
нувати свою дружину та дітей, якщо він 
не залишає фізичних знаків [15]. Соціаль-
на прийнятність домашнього насильства 
також відрізняється по країнам. Хоча в 
більшості розвинених країн домашнє на-
сильство вважається неприйнятним для 
більшості людей, у багатьох регіонах світу 
погляди різні: за даними опитування ЮНІ-
СЕФ, відсоток жінок у віці 15-49 років, які 
вважають, що чоловік був правий в нападі 
або побитті його дружини за певних обста-
вин, становить, наприклад: 90% в Афга-
ністані та Йордані, 87% в Малі, 86% у Гві-
неї та Тіморі-Лешті, 81% у Лаосі та 80% в 
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Центральноафриканській Республіці [16] . 
Відмова від бажання чоловіка є загальною 
причиною, яка дається для обґрунтування 
насильства в країнах, що розвиваються: 
наприклад, 62,4% жінок у Таджикистані 
виправдовують чоловіка, який б’є їх, якщо 
дружина виходить, не говорячи про це чо-
ловікові; 68% – якщо вона сперечається 
з ним; 47,9% – якщо вона відмовляється 
займатися сексом із ним [17]. 

Ще однією категорією осіб, яку, на нашу 
думку, варто віднести до соціально-не-
захищених верст населення, є занедбані 
діти – це діти, за якими не доглядають їх 
сім’ї, родичі, друзі та які потребують до-
помоги державних та соціальних установ. 
Вони можуть бути фізично забутими: за-
лишені одними, не належним чином го-
дуватись або одягатись, ніколи не мити 
і змушені жити в брудних умовах. Вони 
можуть бути психологічно занедбаними: 
ззовні вони добре виглядають, але ніколи 
не отримують любові чи уваги своїх бать-
ків або опікунів.

Особливе місце в системі соціально не-
захищених осіб займають лесбіянки, геї, 
бісексуали та транссексуали. В Європі 15 
з 25 країн, які легалізували одностатевий 
шлюб у всьому світі, знаходяться в Єв-
ропі; ще тринадцять європейських країн 
легалізували громадянські об’єднання або 
інші форми визнання одностатевих пар. 
Швейцарія розглядає законодавство щодо 
введення одностатевого шлюбу. Словенія 
провела референдум для легалізації одно-
статевих шлюбів у грудні 2015 року, які не 
досягли успіху. У липні 2017 року Мальта 
та Німеччина прийняли закони про одно-
статеві шлюби, які вступили в силу через 
пару місяців. Одностатевий шлюб буде 
правовим в Австрії з 2019 року. Вірменія 
та Естонія є єдиними в Європі країнами, 
які визнають законно здійснені одностате-
ві шлюби за кордоном, але не реєструють 
їх. Конституції Вірменії, Болгарії, Хорватії, 
Грузії, Угорщини, Латвії, Молдови, Чорно-
горії, Польщі, Сербії, Словаччини та Укра-
їни визнають шлюб лише як об’єднання 
одного чоловіка та однієї жінки [18].

Висновки. Отже, на підставі вищеви-
кладеного, вважаємо, що соціально не-
захищені верстви населення можна кла-
сифікувати таким чином: 1) залежно від 

тривалості статусу: тимчасовими – грома-
дяни, які можуть втратити цей статус за 
умови зникнення чинника, що призвів до 
його набуття (особи, які тимчасово втра-
тили працездатність; малозабезпечені 
особи та сім’ї; подружні пари, які мають 
серйозні подружні конфлікти; особи, що 
мають наркотичну або алкогольну залеж-
ність та інші); постійні – особи, що після 
набуття статусу соціально незахищених 
громадян не втрачають його (пенсіоне-
ри; особи з інвалідністю; ВІЛ-інфіковані 
особи; особи, що втратили годувальника; 
діти-сироти та діти, позбавлені батьків-
ського піклування; сексуальні меншини 
та інші); 2) залежно від фізіологічних осо-
бливостей: - непрацездатні особи (особи, 
що тимчасово тратили працездатність; 
особи з інвалідністю, що не мають змоги 
працювати через фізичні вади; особи, що 
мають психічні і психологічні проблеми; 
особи що визнані недієздатними); - пра-
цездатні особи (особи, що через низький 
кваліфікаційний рівень не мають змоги 
працевлаштуватись; особи, що опинились 
у скрутному життєвому становищі тощо); 
3) залежно від життєвих поглядів: - осо-
би, що відчувають себе вільно в суспіль-
стві (мають однакові погляди з більшістю 
соціуму); - особи, що стикаються з осудом 
(пригнічення через релігійні, сексуальні 
уподобання); 4) залежно від місця прожи-
вання: - особи, що є корінними жителями 
(ті, хто народились, навчались та прожи-
вають в одній країні); - особи, що змінили 
місце проживання (особи, що через певні 
обставини змінили країну свого прожи-
вання).
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Артеменко А. В. Проблемные вопросы выделения отдельных категорий 
населения как социально незащищенных слоев населения

В данной научной статье акцентировано внимание на проблемных вопросах выделе-
ния отдельных категорий населения как социально незащищенных слоев населения. 
Приведены современные концепции относительно выделения моделей инвалидности. 
Обращено внимание на проблемы жизнедеятельности таких социально незащищен-
ных слоев населения, как участники боевых действий, пенсионеры, дети, сексуальные 
меньшинства, финансово необеспеченные лица и тому подобное.

Ключевые слова: административно-правовая защита, социально незащищенные 
слои населения, социальная защита, социальное обеспечение, меры социальной за-
щиты.

Artemenko A. Problematic issues of isolating certain categories of the population 
as socially unprotected versts of the population

In this scientific article attention is focused on problematic issues of the selection of sep-
arate categories of the population as socially unprotected versts of the population. Modern 
concepts concerning the selection of disability models are presented. The attention is paid to 
the problems of the life of such socially vulnerable versts of the population as: participants 
in combat operations, pensioners, children, sexual minorities, financially deprived persons, 
and others like that.

Key words: administrative-legal protection, socially unprotected layers of population, 
social protection, social security, measures of social protection.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

У даній науковій статті розкрито особливості адміністративної відповідальності у сфе-
рі безпечності та якості харчових продуктів. Виокремлено та розкрито склад адміністра-
тивного правопорушення у сфері безпечності та якості харчових продуктів. Розкрито 
зміст елементів складу адміністративного правопорушення у сфері безпечності та якості 
харчових продуктів.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, правопорушення, проступок, 
харчові продукти, суб’єкт правопорушення.

Постановка проблеми. Аналізуючи 
ст. 9 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, що закріплює поняття 
адміністративного правопорушення (про-
ступку), можна назвати такі його ознаки: 
діяння, протиправність, суспільна шкідли-
вість, винуватість та караність. Усі ці озна-
ки властиві також адміністративним пра-
вопорушенням, що посягають на суспільні 
відносини у сфері забезпечення безпеч-
ності та якості харчових продуктів. Осо-
бливістю адміністративної відповідально-
сті у сфері безпечності та якості харчових 
продуктів є те, що вона урегульована не 
лише Кодексом України про адміністратив-
ні правопорушення, а й іншими законами 
України, наприклад, Законом України «Про 
державний контроль за дотриманням за-
конодавства про харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин». Утім, 
на сьогодні питання змісту елементів ад-
міністративного правопорушення у сфері 
безпечності та якості харчових продуктів 
недостатньо розкрито.

Метою статті є розкриття особливос-
тей адміністративної відповідальності у 
сфері безпечності та якості харчових про-
дуктів.

Виклад основного матеріалу. На 
сьогодні норми Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення містить ст. 
ст. 42, 42-1, 42-2, 107, 166-22, 188-22, 
які передбачають посягання на здоров’я 

громадян шляхом порушення санітарних 
норм, порушення правил заготівлі, пере-
робки або збуту радіоактивно забруднених 
продуктів харчування чи іншої продукції, 
порушення вимог законодавства про без-
печність та окремі показники якості хар-
чових продуктів [1]. Водночас більш ши-
рокий перелік складів адміністративних 
правопорушень законодавства про харчо-
ві продукти та корми передбачено ст. 65 
Закону України «Про державний контроль 
за дотриманням законодавства про харчо-
ві продукти, корми, побічні продукти тва-
ринного походження, здоров’я та благо-
получчя тварин».

Розглянемо більш детально ознаки ад-
міністративних правопорушень у сфері 
безпечності та якості харчових продуктів.

1. Діяння, тобто акт зовнішнього вияв-
лення ставлення особи до реальної дійс-
ності, інших людей, держави, суспільства. 
Тобто протиправна поведінка є зовнішньо 
вираженою дією особи. Діяння виявляєть-
ся у двох формах: дії та бездіяльності, де 
дія – це активна поведінка особи, а без-
діяльність – це вчинки особи, які виража-
ються в тому, що вона мала, відповідно до 
вимог законодавства, здійснити визначені 
дії, але не зробила цього [2, с. 89]. 

У сфері безпечності та якості харчових 
продуктів протиправність виявляється як в 
дії, так і бездіяльності. У дії виражаються адмі-
ністративні правопорушення шляхом: 1) по- 
рушення встановлених законодавством 
гігієнічних вимог до виробництва та/або  
обігу харчових продуктів або кормів;  
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2) виробництва та/або обігу харчових про-
дуктів або кормів із використанням неза-
реєстрованої потужності; 3) виробництва, 
зберігання харчових продуктів або кормів 
без отримання експлуатаційного дозволу 
на відповідну потужність, якщо обов’яз-
ковість його отримання встановлена за-
коном; 4) реалізації харчових продуктів 
або кормів, маркування яких не відповідає 
законодавству; 5) порушення вимог щодо 
забезпечення простежуваності, передба-
чених законодавством про харчові продук-
ти та корми; 6) використання, реалізації 
незареєстрованих об’єктів санітарних за-
ходів або кормових добавок; 7) пропону-
вання до реалізації або реалізація непри-
датних харчових продуктів або кормів;  
8) пропонування до реалізації або реалі-
зація харчових продуктів або кормів, які є 
шкідливими для здоров’я людини або тва-
рини; 9) пропонування до реалізації або 
реалізація харчових продуктів або кор-
мів, що не є швидкопсувними, мінімальні 
строки зберігання яких закінчилися, якщо 
внаслідок цього харчові продукти або кор-
ми не стали шкідливими для здоров’я лю-
дини або тварини; 10) порушення значень 
параметрів безпечності об’єктів санітарних 
заходів або кормів, встановлених законо-
давством про харчові продукти та корми; 
11) реалізації продуктів, які ввезені (перес-
лані) на митну територію України як торго-
вельні (виставкові) зразки або об’єкти на-
укових досліджень; 12) відмови в допуску 
посадової особи компетентного органу або 
його територіального органу до здійснення 
державного контролю з підстав, не перед-
бачених законом, або інше перешкоджан-
ня її законній діяльності. 

А також бездіяльності: 1) невиконання 
обов’язку щодо відкликання або вилучен-
ня з обігу небезпечних харчових продуктів 
або кормів; 2) невиконання визначеного 
законом обов’язку щодо впровадження на 
потужностях постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю в кри-
тичних точках (НАССР); 3) невиконання 
рішення посадової особи компетентного 
органу, його територіального органу про 
знищення небезпечного харчового про-
дукту, допоміжних матеріалів для пере-
робки, небезпечних кормів або кормових 

добавок; 4) ненадання, несвоєчасне на-
дання, надання недостовірної інформації 
на вимогу посадової особи компетентного 
органу або його територіального органу; 
5) невиконання, несвоєчасне виконання 
рішення головного державного інспекто-
ра (головного державного ветеринарного 
інспектора) про тимчасове припинення 
виробництва та/або обігу харчових про-
дуктів та/або кормів; 6) невиконання, 
несвоєчасне виконання законних вимог 
(приписів) посадової особи компетентного 
органу, його територіального органу щодо 
усунення порушень цього Закону, законо-
давства про харчові продукти та корми.

2. Протиправність адміністративних 
правопорушень означає, що дію чи без-
діяльність, які посягають на суспільні і 
публічні інтереси, прямо заборонено адмі-
ністративно-правовими нормами. Ознака 
протиправності вказує також на неприпу-
стимість аналогії закону, що сприяє зміц-
ненню законності, виключає можливість 
притягнення до адміністративної відпові-
дальності за діяння, не передбачені за-
конодавством про адміністративні право-
порушення [3, с. 162]. Отже, не будь-яке 
суспільно небезпечне діяння буде проти-
правним, оскільки законодавець не вста-
новив правової заборони на його вчинен-
ня. Навіть вчинення об’єктивно шкідливого 
діяння, не забороненого адміністратив-
но-правовою нормою, не можна розгля-
дати як адміністративне правопорушення  
[4, с. 22–23]. Адміністративні правопору-
шення, що вчиняються у сфері безпечності 
та якості харчових продуктів, передбача-
ють вчинення конкретних протиправних 
дій, які проявляються в порушенні адмі-
ністративно-правових норм, що гаранту-
ють громадянам відповідність харчових 
продуктів вимогам безпечності та якості. 
Відповідно, порушуючи дані норми, пра-
вопорушник створює умови для настання 
негативних наслідків, які можуть завдати 
шкоди життю і здоров’ю громадян.

Таким чином, зазначені в ст. ст. 42, 
42-1, 42-2, 107, 166-22, 188-22 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення та ст. 65 Закону України «Про дер-
жавний контроль за дотриманням зако-
нодавства про харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринного походження, 
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здоров’я та благополуччя тварин» діяння 
є протиправними.

3. Суспільна шкідливість, тобто вчи-
нення адміністративного правопорушення 
є суспільно шкідливим діянням, тоді як 
злочин є суспільно небезпечним.

Адміністративні правопорушення в до-
сліджуваній сфері все ж таки є суспільно 
шкідливими, а коли рівень шкідливості 
спричиняє шкоду життю людини, то тоді 
слід вести мову про суспільну небезпеку, 
наприклад, зі змісту ст. 42-2 очевидно, 
що заготівля, переробка з метою збуту 
або збут продуктів харчування чи іншої 
продукції, радіоактивно забруднених по-
над рівні, що допускаються, за відсутності 
ознак діяння, передбаченого Криміналь-
ним кодексом України, є адміністративним 
правопорушенням у сфері безпечності та 
якості харчових продуктів, тобто суспіль-
но шкідливими діяннями.

Таким чином, протиправні діяння, 
зазначені в ст.ст. 42, 42-1, 42-2, 107, 
166-22, 188-22 Кодексу України про  
адміністративні правопорушення та ст. 65 
Закону України «Про державний контроль 
за дотриманням законодавства про харчо-
ві продукти, корми, побічні продукти тва-
ринного походження, здоров’я та благопо-
луччя тварин», є суспільно шкідливими, а 
в деяких випадках можуть бути суспільно 
небезпечними. 

4. Вина. Існують різні правові критерії 
визначення вини щодо проступку, вчине-
ного фізичною та юридичною особою. Для 
кваліфікації форм вини в діянні фізичної 
особи насамперед визначають психоемо-
ційне ставлення до факту вчиненого про-
ступку й виокремлюють ознаки умисного 
діяння або вчинення проступку з необе-
режності. Умисел має місце в правопору-
шенні тоді, коли особа, яка його вчинила, 
усвідомлювала протиправний характер 
своєї дії чи бездіяльності, передбачала її 
шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо 
допускала настання цих наслідків (ст. 10 
КУпАП). Умисел може бути прямим чи не-
прямим. Необережність має місце в право-
порушенні тоді, коли особа, яка його вчи-
нила, передбачала можливість настання 
шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяль-
ності, але легковажно розраховувала на їх 
відвернення або не передбачала можли-

вості настання таких наслідків, хоча мала 
і могла їх передбачити (ст. 11 КУпАП).  
Необережність виражається у формі са-
мовпевненості чи недбалості [1].

Ступінь вини враховується під час на-
кладення адміністративного стягнення, 
звільнення від адміністративної відпові-
дальності тощо. Слід відзначити, що адмі-
ністративні правопорушення вчиняються 
у формі умислу.

Отже, адміністративним правопорушен-
ням, яке вчиняється у сфері безпечності 
та якості харчових продуктів, може бути 
тільки винне діяння у формі умислу (пря-
мого чи непрямого), яке свідомо вчинене 
суб’єктом, має характер вольового акту 
протиправної поведінки.

5. Караність. Формою вираження ка-
раності як ознаки адміністративного пра-
вопорушення є накладення на особу пев-
ного виду адміністративного стягнення. 
Причому слід відзначити, що в Кодексі 
України про адміністративні правопору-
шення відсутнє правове розуміння поняття 
«караність», натомість вживається понят-
тя «адміністративне стягнення», визна-
чаються види адміністративних стягнень. 
Таким чином, складається думка, що за-
конодавець вважає, що ці терміни є сино-
німічними поняттями, водночас можливо 
припустити, що «покарання» і «стягнен-
ня» несуть різне змістовне навантаження, 
де перше притаманне кримінальній відпо-
відальності, а друге – адміністративній.

Таким чином, караність є одною з не-
обхідних ознак поняття адміністративного 
правопорушення. Усі адміністративні пра-
вопорушення, що вчиняються у сфері без-
печності та якості харчових продуктів, є 
караними, тобто за вчинення будь-якого 
адміністративного правопорушення в до-
сліджуваній сфері уповноважений суб’єкт 
накладає адміністративне стягнення у ви-
гляді штрафу чи конфіскації

6. Суб’єкт адміністративного пра-
вопорушення. Залежно від ознак, якими 
наділені суб’єкти, які вчиняють адміністра-
тивні правопорушення в досліджуваній 
сфері, їх можна поділити на: загальні та 
спеціальні. 

Загальний суб’єкт адміністративного пра-
вопорушення характеризується наявністю 
загальних ознак. У першу чергу, до них на-
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лежать вік і осудність. Вони закріплені стат-
тями 12 і 20 Загальної частини КУпАП. Спе-
ціальними визнаються такі, які вказують на 
особливості правового становища суб’єктів 
і дозволяють диференціювати відповідаль-
ність різних категорій осіб, забезпечуючи 
тим самим справедливу правову оцінку ско-
єного діяння, наприклад, фізична особа – 
підприємець, посадова особа.

Наведені та розкриті вище ознаки є 
найбільш характерними й істотними, при-
таманними будь-якому адміністративному 
правопорушенню (проступку), що харак-
теризують фактичну підставу адміністра-
тивної відповідальності та становлять її 
матеріальне вираження.

Таким чином, можна констатувати, що 
склади правопорушень, зазначені в ст. ст. 42,  
42-1, 42-2, 107, 166-22, 188-22 Кодексу 
України про адміністративні правопорушен-
ня та ст. 65 Закону України «Про держав-
ний контроль за дотриманням законодав-
ства про харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, здоров’я 
та благополуччя тварин», є адміністратив-
ними правопорушеннями, які посягають на 
публічно-правові відносини. 

Отже, адміністративні правопору-
шення, які посягають на відносини у 
сфері безпечності та якості харчових 
продуктів – це суспільно шкідливі, про-
типравні, винні діяння (дії чи бездіяль-
ність), що посягають на життя, здоров’я 
та безпеку населення і за які законодав-
ством передбачені заходи адміністратив-
ної відповідальності.

Розкривши зміст фактичної і норма-
тивної підстави адміністративної відпові-
дальності, варто звернути увагу на зміст 
юридичної підстави, якою є склад адміні-
стративного проступку, тобто сукупність 
суб’єктивних та об’єктивних ознак вчиню-
ваного діяння.

Для здійснення загальної характеристи-
ки проступків, що посягають на суспіль-
ні відносини у сфері безпечності та якості 
харчових продуктів, необхідно дослідити та 
проаналізувати сутність елементів складу 
адміністративного правопорушення (тобто 
зміст суб’єктивних та об’єктивних ознак).

Елементами складу адміністративних 
проступків, що посягають на суспільні 
відносини у сфері безпечності та якості 

харчових продуктів, є ознаки, що харак-
теризують об’єкт, об’єктивну сторону, 
суб’єктивну сторону і суб’єкта правопору-
шення.

Розглянемо зазначені елементи складів 
адміністративних проступків, що посяга-
ють на суспільні відносини в досліджува-
ній сфері.

Об’єкт адміністративних проступків, що 
посягають на суспільні відносини у сфері 
безпечності та якості харчових продуктів, –  
це те, на що спрямовано посягання. Ним 
можуть бути лише суспільні відносини, 
які охороняються нормативно-правовими 
актами і за порушення яких передбачено 
адміністративне стягнення.

Загальним об’єктом адміністративного 
правопорушення у сфері безпечності та 
якості харчових продуктів є всі суспільні 
відносини, що охороняються за допомо-
гою адміністративно-правових норм.

Родовим об’єктом складів правопору-
шень у цій сфері є суспільні відносини у 
сфері охорони здоров’я населення та тва-
рин, що виникають, діють і припиняють-
ся у сфері безпечності та якості харчових 
продуктів та ґрунтуються на принципах 
системи аналізу небезпечних факторів та 
контролю в критичних точках.

Видовим об’єктом складів правопору-
шень у цій сфері є суспільні відносини, що 
посягають на життя і здоров’я громадян.

Безпосереднім об’єктом складів право-
порушень у цій сфері є суспільні відноси-
ни, передбачені конкретним складом пра-
вопорушення, зокрема, це: 1) суспільні 
відносини, що виникають під час заготів-
лі, переробки або збуту радіоактивно за-
бруднених продуктів харчування чи іншої 
продукції; 2) суспільні відносини, що вини-
кають у процесі виробництва та/або обігу 
та/або зберігання харчових продуктів або 
кормів із використанням незареєстрова-
ної потужності, без отримання експлуата-
ційного дозволу на відповідну потужність, 
якщо обов’язковість її реєстрації та/чи от-
римання дозволу встановлена законом;  
3) суспільні відносини, що виникають у 
зв’язку з невиконанням визначеного за-
коном обов’язку щодо впровадження на 
потужностях постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю в кри-
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тичних точках (НАССР); 4) суспільні відно-
син, що виникають у зв’язку з реалізацією 
харчових продуктів або кормів, маркуван-
ня яких не відповідає законодавству, якщо 
це створює загрозу для життя та/або здо-
ров’я людини або тварини.

Обов’язковою ознакою об’єкта є пред-
мет делікту.

Предметом адміністративних право-
порушень у сфері безпечності та якості 
харчових продуктів є: харчові продукти, 
корми, об’єкти санітарних заходів, допо-
міжних матеріалів для переробки, небез-
печних кормів або кормових добавок.

Об’єктивна сторона як елемент складу 
адміністративного правопорушення вклю-
чає в себе обов’язкові та факультативні 
елементи, що всебічно характеризують 
саме протиправне діяння, тобто дію або 
бездіяльність, яке посягає на об’єкт адмі-
ністративно-правової охорони та підпадає 
під ознаки адміністративного правопору-
шення. До них належать обов’язкові – ді-
яння (дія чи бездіяльність), та факуль-
тативні – шкідливі наслідки, причинний 
зв’язок між діяннями й наслідками, міс-
це, час, обстановка, спосіб, знаряддя та 
засоби вчинення правопорушення. Слід 
відзначити, що склади адміністративних 
правопорушень у досліджуваній сфері не 
визначають такі факультативні ознаки 
об’єктивної сторони, як час, обстановка, 
знаряддя та засоби вчинення правопо-
рушення. Натомість визначають такі фа-
культативні ознаки, як місце та спосіб.

Місцем вчинення даних адміністратив-
них правопорушень є потужності, незаре-
єстровані потужності чи потужності, які не 
мають експлуатаційного дозволу.

Способом вчинення розглядуваних 
правопорушень є усне чи письмове на-
дання інформації чи ненадання інформації 
про якісні та кількісні показники харчових 
продуктів та кормів, а також об’єктів сані-
тарних заходів.

Причинний зв’язок між діяннями та 
шкідливими наслідками проявляється у 
створенні загрози для життя та/або здо-
ров’я людини або тварини. 

Суб’єкт адміністративного проступку як 
елемент складу правопорушення – це осо-
ба, яка скоїла адміністративний проступок 
і яку на підставі чинного законодавства 

можна притягнути до адміністративної від-
повідальності. Суб’єкт адміністративного 
проступку включає в себе такі обов’язкові 
елементи, як вік та осудність. А також у 
розрізі даних адміністративних правопо-
рушень варто говорити про наявність спе-
ціального суб’єкту.

Відповідно до ст. 12 Кодексу України 
про адміністративні проступки адміністра-
тивна відповідальність фізичних осіб може 
наставати лише з досягненням 16-річного 
віку на момент вчинення адміністративно-
го правопорушення. Якщо особа вчинила 
адміністративний проступок у віці від 16 
до 18 років, то справи про такі правопо-
рушення розглядає тільки суд із застосу-
ванням до правопорушника специфічних 
заходів виховного характеру, передбаче-
них ст. 241 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення. 

Громадяни України та особи без грома-
дянства притягаються до відповідальності 
на загальних підставах, зазначених у Ко-
дексі України про адміністративні право-
порушення, а іноземці – лише в тому разі, 
якщо вони не мають дипломатичного іму-
нітету (наприклад, перебувають в Україні 
за особистими чи комерційними справами, 
за приватними візами, туристи тощо). Пи-
тання про відповідальність іноземців, які 
мають дипломатичний імунітет, вирішу-
ється дипломатичним шляхом.

Склади адміністративних правопору-
шень, що посягають на суспільні відноси-
ни у сфері безпечності та якості харчових 
продуктів, передбачено суб’єктом –  
у більшості випадків оператором ринку, 
тобто юридичною особою, але і суб’єкта-
ми також є фізичні особи, фізичні особи –  
підприємці, посадові особи.

Вступаючи в правові відносини, суб’єк-
ти правопорушення (юридичні особи, 
фізичні особи, фізичні особи підприєм-
ці, посадові особи) своїми діями можуть 
реалізовувати надані їм адміністративну 
правоздатність та адміністративну дієз-
датність, тобто здійснювати правомірну 
поведінку, але можуть і порушувати їх, 
тобто здійснювати неправомірну поведін-
ку. У разі виявлення неправомірної пове-
дінки законодавством передбачено при-
тягнення порушника до адміністративної 
відповідальності.
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Отже, суб’єктом складу правопорушен-
ня, що посягають на суспільні відносини у 
сфері безпечності та якості харчових про-
дуктів, можуть бути: 

1) загальний – фізична особа – осудна 
особа, яка досягла віку адміністративної 
відповідальності;

2) спеціальний – оператори ринку – 
юридична особа – суб’єкт господарської 
діяльності, який здійснює первинне ви-
робництво, виробництво, реалізацію та/
або обіг харчових продуктів та/або інших 
об’єктів санітарних заходів (крім матеріа-
лів, що контактують з харчовими продук-
тами) і який відповідає за виконання вимог 
законодавства про безпечність та окремі 
показники якості харчових продуктів; по-
садові особи – уповноважені виконувати 
представницькі функції від імені органу, в 
якому вони працюють.

Суб’єктивна сторона як елемент ад-
міністративного проступку являє собою 
психічне ставлення правопорушника 
до скоєного ним протиправного діяння. 
Суб’єктивна сторона – це внутрішня сто-
рона правопорушення, психічний стан 
суб’єкта проступку, що характеризує його 
волю, яка виявляється в протиправній 
дії, його ставленні до дії, яку він вчинив. 
До ознак, що характеризують суб’єктив-
ну сторону, належать: вина, мотив і мета 
правопорушника. Вина виявляється в 
умислі й необережності.

Висновки. Отже, розкриваючи осо-
бливості адміністративної відповідаль-
ності у сфері безпечності та якості хар-
чових продуктів, слід звернути увагу на 
малодослідженість питання притягнення 
до відповідальності операторів ринку, що 
продиктовано складністю питання адмі-
ністративної відповідальності юридичних 
осіб. У той же час актуальним питанням 
постає співвідношення масштабу завданої 
шкоди величині адміністративного стяг-
нення, що накладається на суб’єкта пра-
вопорушника в разі порушення відповід-
них норм.
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Запотоцкая Е. В. Особенности административной ответственности в сфере 
безопасности и качества пищевых продуктов

В данной научной статье раскрыты особенности административной ответственности 
в сфере безопасности и качества пищевых продуктов. Выделены и раскрыты состав 
административного правонарушения в сфере безопасности и качества пищевых про-
дуктов. Раскрыто содержание элементов состава административного правонарушения 
в сфере безопасности и качества пищевых продуктов.
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Zapototska O. Features of administrative responsibility in the field of safety and 
quality of food products

In this scientific article features of administrative responsibility in the field of safety and 
quality of food products are disclosed. The composition of the administrative offense in the 
field of safety and quality of food products has been identified and disclosed. The contents of 
the elements of the administrative offense in the field of safety and quality of food products 
are revealed.
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ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ВВЕДЕННЯ ПОДАТКУ 
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Стаття присвячена актуальним питанням введення податку на виведений капітал та 
можливим наслідкам реформування системи сплати податків корпораціями. Зроблено ви-
сновки, що запропонована модель для України податку на виведений капітал є револю-
ційною та прогресивною, але є певні недоліки, тому вона вимагає певних доопрацювань. 

Ключові слова: виведений капітал, податок на прибуток, дивіденди, податок на 
виведений капітал, порівняльний аналіз.

Постановка проблеми. В Україні пла-
нується кардинально реформувати корпо-
ративне оподаткування. Але у 2018 році 
відкладено подання до Верховної Ради 
законопроекту про введення податку на 
виведений капітал, яким обкладається 
не фінансовий прибуток, а розподілений 
прибуток та капітал підприємств. Раніше 
була заявлена готовність внести його до 
парламенту, з посиланням на позитивний 
досвід міжнародних партнерів. МВФ на-
полегливо рекомендував не вносити на 
розгляд Верховної ради законопроект про 
заміну податку на прибуток податком на 
виведений капітал.

Сьогодні потрібна дискусія прихильни-
ків і противників податку на виведений 
капітал із залученням іноземних партне-
рів і представників малого і великого біз-
несу. Існує переконання, що нова подат-
кова політика може кардинально змінити 
інвестиційний клімат. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання реформування податку на 
прибуток підприємств є досить спірним і 
викликає значний інтерес як у науковців, 
так і в осіб, які на практиці займаються 
господарською діяльністю. Дане питання 
досліджували: Гречко А.В., Рудковська 
Ю.В., Трубіна М.В., Ковтунович Н.Л., Тап-
тунова І.Л. та інші. Таким чином, обрана 
тема дослідження є актуальною, оскіль-
ки не існує серед науковців єдиної думки 

щодо того, які зміни в законодавстві ефек-
тивно вплинуть на оподаткування податку 
на прибуток підприємств. Оподаткування 
прибутку чи капіталу як напрям дослі-
дження потребує подальшого аналізу та 
вирішення даної проблеми. 

Мета статті. Дослідити вплив зако-
нодавчих змін на податок на прибуток 
підприємств. Об’єктом виступає процес 
формування податку на прибуток та ви-
ведений капітал. Предметом – теорети-
ко-методологічні засади на дослідження 
впливу законодавчих змін на податок на 
прибуток.

Виклад основного матеріалу. Тре-
ба почати діалог із МВФ, який є ключо-
вим кредитором та міжнародним партне-
ром України, і програма співпраці із МВФ 
є важливою для макростабілізації та про-
ведення важливих реформ. Позиція МВФ, 
можливо нажаль, є стриманою та консер-
вативною. За участі авторів законопроек-
ту, Ukrainian Institute for the Future та МВФ, 
продовжується вивчення законопроекту, 
незважаючи на те, що спочатку всі пози-
тивно відреагували на готовність скоро-
чувати державний бюджет, як компенса-
тор запровадження податку на виведений 
капітал протягом перших років. Це дійсно 
нагальна потреба для країни, бо видатки 
зростають швидше доходів. Паралельно 
тривають переговори з асоціаціями, чле-
нами яких є міжнародні транснаціональні 
корпорації, частина з яких виступає проти 
податку на виведений капітал.
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У рамках Закону № 1797 «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України 
щодо покращення інвестиційного клімату 
в Україні», який є частиною антикоруп-
ційного пакету податкових змін, група в 
складі представників Міністерства фінан-
сів України, бізнесу, експертів та народ-
них депутатів підготувала законопроект 
щодо введення податку на виведений ка-
пітал.

Спочатку текст потрібно було узго-
дити із змінами до податкового кодексу, 
які було прийнято із бюджетом в грудні 
2017 р., потім видалити в законі всі псев-
до-компенсатори, які обмежували бізнес, 
потрібно було викреслити надмірні повно-
важення ДФС, узгодити з НБУ як запрова-
дити автоматизований процес сплати ПВК 
в момент проведення транзакції. Нарешті, 
юристи повинні були опрацювати закон 
щодо стандартів нормотворення та юри-
дичних узгоджень.

Головна мета – запровадити оподатку-
вання прибутку підприємств, розподіле-
ного у формі дивідендів чи прирівняних до 
них платежів та відмовитися від податку з 
доходів нерезидентів.

 Запровадження податку на виведений 
капітал замість податку на прибуток здійс-
нюється з метою допомогти бізнесу реін-
вестувати кошти в розвиток. Одночасно 
очікується, що це спростить правила опо-
даткування та процедуру адміністрування 
і покращить інвестиційний клімат в країні.

Проте, як зазначають науковці та 
фахівці фіскальної служби, реалізація 
норм законопроекту найближчим часом  
може привести до втрат державного бю-
джету в сумі 26,0 млрд. грн. та місцевих 
бюджетів – 5,4 млрд. грн [1].

Міністерство фінансів, очікуючи таке 
недоотримання надходжень до бюдже-
ту, підтримує запровадження податку на 
виведений капітал лише за умови, якщо 
державний бюджет залишиться збалансо-
ваним. Тому розглядаються можливі шля-
хи компенсації бюджетних втрат, такі як 
значне підвищення ставок податків або 
скорочення видатків. Міністерство фінан-
сів виступає категорично проти підви-
щення ставок податків та вважає єдиним 
шляхом для пошуку компенсаторів скоро-
чення державних витрат та більш ефек-

тивне використання бюджетних коштів.
 Сплата податку на виведений капітал 

передбачає, що такі кошти підприємство 
має сплатити державі, коли почне виводи-
ти гроші, сплачуючи дивіденди. Дивіден-
ди – частина чистого доходу підприємства 
(після всіх виплат, зокрема й заробітних 
плат своїм працівникам), прибуток якого 
розподіляється між акціонерами такого 
підприємства. Розмір їхніх виплат зале-
жить не тільки від чинного статуту такої 
фірми, а й від зборів акціонерів, тобто 
що вони вирішать. У нас часто такі збори 
вирішують взагалі не сплачувати жодних 
дивідендів. Ось із таких операцій і стягу-
ватиметься новий податок у розмірі 15%.

Є платежі, прирівняні до дивідендів, і їх 
також обкладатимуть податком на виведе-
ний капітал. Якщо компанія або підприєм-
ство захотіло виплатити роялті (своєрідну 
плату у вигляді відсотків комусь за його 
роботу, яку той робив для цього підпри-
ємства), виплатити своїм нерезидентам 
якісь гроші (тобто юридичним особам, у 
яких їхнє підприємство не зареєстровано 
в Україні), донарахувати щось за транс-
фертним ціноутворенням (це перерозподіл 
загального прибутку групи осіб, що пере-
бувають у державах з нижчими доходами) 
або інвестувати що-небудь за кордон, то в 
цьому разі компанія повинна буде сплачу-
вати такий податок на виведений капітал 
у розмірі 20%.

З одного боку, виходять із того, що під-
приємство дозволить собі накопичувати 
кошти, не сплачуючи податку на прибу-
ток. З іншого боку, більшість експертів та 
підприємці побоюються того, що вони не 
знають, що може бути взагалі зарахова-
но до таких дивідендів і їхній список може 
бути значно розширений, і тоді доведеться 
сплачувати податок на виведений капітал 
із набагато більшого переліку операцій.

У деяких країнах світу, зокрема в Ес-
тонії, є позитивний досвід упроваджен-
ня цього податку. Податок на виведений 
капітал дає змогу активно боротися з 
ухильниками від сплати коштів до скарб-
ниці. Це й засвідчив досвід Естонії. У цій 
країні не використовували в таких вели-
чезних масштабах, як в Україні, практи-
ку виведення грошей в офшори. Тому для 
нас такий податок дозволить її практично 
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викорінити. Адже ті заходи, що сьогодні 
розписано в законопроекті про податок на 
виведений капітал, будуть мати негативні 
наслідки саме для таких компаній.

Адміністрування податку полягає в пе-
ревірці вузького, конкретного переліку 
операцій, що обмежені виключно операці-
ями платника податку на виведений капі-
тал з неплатником.

Крім Естонії, де аналогічна система пра-
цює і має позитивні наслідки вже 17 років, 
є позитивний досвід Гонконгу — принцип 
звільнення від оподаткування реінвесто-
ваних коштів там посприяв економічному 
ривку. З 2017 р. на такий податок пере-
йшла Грузія, яка вже отримала 1,2% до-
даткового зростання ВВП. Також податок 
на виведений капітал з 2018 р. застосовує 
Латвія, яка, до речі, взяла за основу ту 
модель, яку запропонували впровадити в 
Україні вітчизняні економісти в співпраці з 
європейськими колегами.

Противники введення в практику по-
датку на виведений капітал кажуть, що 
естонський досвід сьогодні є мало не 
єдиним позитивним. При цьому відзнача-
ють, що всі країни, що впроваджували в 
практику цей податок, зіткнулися в пер-
ші два-три роки з величезним недоотри-
манням бюджету. Різко знизилися обсяги 
надходжень від сплати податків. Не було 
й різкого надходження іноземних інвес-
тицій уже після трирічної перерви. Те, що 
таке сталося в Естонії, свідчить більше, 
що саме після входження цієї країни до ЄС 
туди просто «потекли» європейські інвес-
тиції, як у нову країну спільноти. Тобто од-
нозначно запевняти, що саме податок на 
виведений капітал привів до естонського 
«дива», не можна. Від цього податку, до 
речі, свого часу відмовилися Швейцарія, 
США, Македонія, Молдова й інші країни.

Не виключено, що підприємства вко-
тре підвищення ПДВ покладуть на пле-
чі споживачів, збільшивши ціни на свою 
продукцію. Як вважають окремі фахівці, 
ніби саме за «допомогою» такого податку 
державі легше буде розпочати скасування 
єдиної, тобто спрощеної, системи оподат-
кування.

До аргументів за податок на виведений 
капітал відносять, наприклад, те, що втрати 
бюджету в перші роки функціонування по-

датку на виведений капітал не перевищать 
певної межі і можна знайти досить просто 
джерела перекриття втрат. Так, це може 
бути прибуток НАК «Нафтогаз України» 
(там саме 25 млрд. грн, які забирає держав-
ний бюджет у вигляді податків). Можна та-
кож упорядкувати ринок землі, додатково 
заробивши на земельному податку 5 млрд. 
грн, закрити схеми з блокуванням податко-
вих накладних – 10-12 млрд. грн. 

У 2017 р. надходження від податку на 
прибуток підприємств становили близь-
ко 64 млрд. грн, або лише трохи більше 
10% від загальної суми податкових над-
ходжень. Це саме пов’язано з тим, що від 
цього податку відносно просто ухилятися 
підприємствам. 

Розглянемо, яка ціна питання заміни 
податку на прибуток. Податок на прибу-
ток дає в бюджет близько 2% ВВП або до 
9% від усіх податкових надходжень до 
бюджету. Зокрема, в 2017 році він забез-
печив понад 64 млрд. гривень. Вже в по-
точному році, згідно з прогнозами Кабіне-
ту міністрів, надходження зростуть ще на 
22%. Таким чином, в уряді очікують от-
римати від податку на прибуток 82 млрд. 
гривень [2].

Введення ПВК докорінно змінить кор-
поративне оподаткування. З економічної 
точки зору ПВК є податком на розподіле-
ний прибуток у вигляді дивідендів та при-
рівняних до них платежів, а не фінансових 
прибутків, як у випадку ППП. Вживання 
поняття «податок на виведений капітал» 
замість поняття «податок на дивіденди» 
означає, що з метою запобігання ухи-
лянню від сплати податків будь-який рух 
капіталу від платників ПВК неплатникам 
ПВК буде обкладатися ПВК.

ПВК базується на міжнародному нестан-
дартному виді корпоративного оподатку-
вання. Вперше він був запроваджений в 
Естонії у 2000 році. Такий податок вводи-
ли в низці країн, зокрема, в Македонії й 
Молдові, але згодом його скасували. Ес-
тонія залишається єдиною країною, в якій 
цей податок працює багато років. Грузія 
практикує схожий до естонського податок 
понад десять років.

Існують дві причини, які спонукають 
до докорінної реформи податкової сис-
теми. Перша – збільшення інвестицій. 
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Оскільки нерозподілені прибутки не опо-
датковуються, це повинно сприяти інвес-
тиційній діяльності. Друга – зменшення 
адміністративного навантаження. Замість 
фінансових прибутків податковою базою 
є операційні доходи. Вважається, що опо-
даткування операційних доходів полег-
шує адміністративне навантаження під-
приємств та податкових органів.

Ключовою відмінністю між ПВК та ППП є 
те, що база оподаткування, тобто вартість 
активів об’єктів оподаткування, склада-
тиметься не із скоригованих фінансових 
прибутків підприємств, а з окремих опе-
рацій, що підлягають оподаткуванню. Це 
радикальна відмінність, адже відтепер по-
даткове регулювання буде спрямоване на 
окремі платежі, а не на перевірку всієї фі-
нансової звітності платників податків.

ПВК матиме дві основні ставки:  
15% – для розподілу прямих прибутків, 20% –  
для розподілу прихованих прибутків –  
«умовних дивідендів». Це стимулюватиме 
платників використовувати для розподілу 
прибутку «нормальні» дивіденди.

Хоча ці ставки ПВК начебто наближа-
ються до поточної ставки ППП у розмірі 
18%, ПВК передбачатиме зменшення по-
даткових ставок на розподілений прибу-
ток. Оскільки з дивідендів не будуть стягу-
ватися податок на доходи фізичних осіб та 
військовий збір, ставка знизиться до 11% 
для прибутків, розподілених між фізични-
ми особами через дивіденди, але за умов-
ними дивідендами ставка зросте на 2%.

Підприємства, що підпадають під дію 
ПВК, повинні будуть звітувати лише про 
оподатковувані операції, а не подавати 
податкову декларацію на основі повної 
фінансової звітності. Звіти про виплату 
дивідендів та операції з виведення капі-
талу повинні надаватися щомісяця, якщо 
протягом цього місяця такі операції відбу-
лися.

Більшість концепцій запобігання ухи-
лянню від сплати податків, які використо-
вуються в рамках ППП, такі як контроль 
трансфертного ціноутворення або моні-
торинг відсоткових платежів, залишаться 
актуальними і в рамках ПВК.

Ті, хто є прихильниками податку на ви-
ведений капітал, впевнені, що всі розмови 
про масові негативні сторони податку на 

виведений капітал поширюються від імені 
керівників ДФС (адже роботу після скасу-
вання податку на прибуток можуть втра-
тити чимало співробітників інспекцій, що 
адміністрували його) та великих компаній, 
які щільно «сидять» на офшорах.

Маніпуляції в нарахуванні та сплаті по-
датку на прибуток зустрічаються досить 
часто. Є думка, що нерідко підприємці 
взагалі не знають, як і що вони платять за 
цим видом податку. 

Висновки і пропозиції. Отже, одно-
значної відповіді щодо запобігання від 
хронічного недофінансування бюджету, 
прискореного розвитку підприємств та ін-
ших економічних «див» від впроваджен-
ня в практику податку на виведений ка-
пітал немає. Дискусія триває, й експерти 
зобов’язані ретельно вивчити всі питання, 
пов’язані і з чинним податком на прибу-
ток, і з поки що новим для України подат-
ком на виведений капітал.

Очевидно, що потрібна допомога в пе-
реконанні МВФ та інших міжнародних 
партнерів, а також інвесторів та трансна-
ціональних корпорацій у важливості впро-
вадження ПВК. Відкладання прийняття 
закону про податок на виведений капітал 
– вимушена пауза, адже в поточній ситу-
ації рішення і роль МВФ у проведенні ре-
форм дуже важлива.

Крім того, зміна системи оподаткування 
не зменшує потребу в проведенні значно 
актуальнішої реформи, яка полягає в доко-
рінній перебудові податкової системи, під-
вищенні потенціалу Державної фіскальної 
служби та боротьбі з корупцією.
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возможные последствия реформирования корпоративного налогообложения

Статья посвящена актуальным вопросам введения налога на выведенный капитал 
и возможным последствиям реформирования корпоративного налогообложения. Сде-
ланы выводы, что предложенная модель для Украины налога на выведенный капитал 
является революционной и прогрессивной, но есть определенные недостатки, поэтому 
она требует доработок.
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Kalinichenko Z. Draft law on the introduction of tax on the withdrawal of capital 
and the possible consequences of corporate tax reform

The effect of the legislative changes in the corporate income tax, reviewed and analyz-
ed the bill of the new model of tax on capital derived, made a comparative analysis of the 
proposed model for Ukraine with the existing model in Estonia. It is concluded that the pro-
posed model for Ukraine is a revolutionary and progressive, its implementation could lead 
to a simplification administration and reducing discretion, provided that the bill will not be 
added to the other disputed rules, there are some disadvantages, so it is necessary to cor-
rect them and to make changes to the bill before registering and acceptance.

Key words: income tax bill, model, tax on capital derived, comparative analysis.
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У статті проаналізовано значення застосування в публічному управлінні інноваційних 
соціальних технологій та встановлена їх сутність. Визначено необхідність правового за-
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Постановка проблеми. Трансформа-
ційні процеси в суспільному розвитку та 
побудова демократичної, правової, соціаль-
но-орієнтованої держави в Україні спону-
кають до оновлення доктринальних засад 
сфери державного управління в контексті 
євроінтеграційних вимог. 

Модернізація соціальної реальності, гло-
балізація сучасних політико-економічних 
відносин, перманентне оновлення суспіль-
ства, демократизація суспільних систем, 
становлення людиноцетристської органі-
зації суспільства, технологізація суспіль-
ного простору, загострення глобальних 
проблем сучасної цивілізації потребують, 
передусім, вивчення і подальшого рефор-
мування існуючої системи управління. Чис-
ленні форми і методи, які використовува-
лись протягом десятиліть, виявляються 
невиправданими і малоефективними в но-
вих соціальних реаліях. 

У таких умовах результативність управ-
ління на державному та муніципальному 
рівнях потребує застосування соціальних 
інновацій, зокрема комунікаційних техно-
логій публічного управління. Відтак зазна-
чена проблема є актуальною та важливою 
як для науковців, так і для українського су-
спільства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Різні аспекти правового забезпечен-
ня соціальних технологій публічного управ-
ління відображено в працях таких учених, 

як: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Би-
тяк, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, І.Б. 
Коліушко, О.А. Банчук, Н.М. Мельтюхова, 
А.А. Пухтецька, В.П. Тимощук, Ю.П. Шаров 
та інші. 

Мета статті полягає у встановленні сут-
ності інноваційних соціальних технологій 
та стану правового забезпечення комуні-
каційних технологій публічного управлін-
ня в Україні на основі аналізу норматив-
но-правових актів і наукових джерел, а 
також у розробленні пропозицій для вдо-
сконалення законодавства щодо публічних 
консультацій.

Виклад основного матеріалу. Управ-
лінська діяльність держави завжди була і є 
однією з передумов ефективного існуван-
ня суспільства. У процесі цивілізаційного 
розвитку традиційні механізми управління 
трансформувалися урядами держав у мо-
дель публічного управління, яка передба-
чає посилення комунікації органів публічної 
влади і громадськості шляхом використання 
інноваційних технологій задля забезпечен-
ня, передусім, прав і свобод людини. 

Словник української мови термін «техно-
логія» (від грец. «technё» – мистецтво, май-
стерність, вміння) визначає як: 1) сукупність 
знань, відомостей про послідовність окре-
мих виробничих операцій у процесі вироб-
ництва чого-небудь; 2) сукупність способів 
обробки або переробки матеріалів, виготов-
лення виробів, проведення різних виробни-
чих операцій тощо [1, с. 106]. Таке тракту-
вання поняття зумовлюється досить довгим 
використанням його для характеристики  
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процесів у сфері техніки, і лише з ІІ пол. 
ХХ ст. його почали застосовувати для оці-
нювання суспільних процесів. Категорію 
«соціальна технологія» ввів у науковий світ 
англійський учений-соціолог Карл Поппер.

Так, Ю. Сурмін та Н. Туленков визнають, 
що в науковій літературі поняття соціаль-
на технологія використовується в таких 
значеннях: 1) сукупність засобів, методів, 
предметів і способів впливу на суспільні 
процеси і систему в цілому; 2) опис зазначе-
них способів у текстах і методиках; 3) сфе-
ра знань, яка досліджує процеси створен-
ня, розповсюдження і застосування засобів 
суспільних перетворень; 4) характеристи-
ка людської діяльності щодо цілеспрямо-
ваного перетворення соціальних суб’єктів  
[2, с. 38]. Отже, соціальна технологія – це 
система форм і методів, які використовують 
суб’єкти відносин для оптимізації розвитку 
суспільства шляхом якісних перетворень. 

Різновидом соціальних технологій є тех-
нології публічного управління, сутність яких 
полягає в застосуванні найбільш ефектив-
них способів, методів, форм щодо об’єк-
ту перетворень, яким виступає людина, 
громадські об’єднання, публічні інституції 
і загалом суспільство з метою гармонізації 
відносин між публічною адміністрацією та 
людиною.

Справді, потреби в змінах технологій 
«найбільш голосно заявляють про себе в 
кризові періоди, коли системи державного 
управління не можуть забезпечити ефек-
тивності управлінського впливу, не встига-
ючи адекватно реагувати на трансформацію 
соціально-економічних відносин» [3]. По-
треба в ефективному управлінні в сучасних 
умовах передбачає подальшу технологіза-
цію управлінського процесу з використан-
ням інноваційного інструментарію, зокрема 
комунікаційних технологій. 

Основний зміст інновації (від англ. 
«nnovation» – нововведення) складають 
зміни. Закон України «Про інноваційну ді-
яльність» від 4 липня 2002 р. визначає, що 
інновації – це новостворені і (або) вдоскона-
лені конкурентоздатні технології, продукція 
або послуги, а також організаційно-техніч-
ні рішення виробничого, адміністративно-
го, комерційного або іншого характеру, 
що істотно поліпшують структуру та якість 
виробництва і (або) соціальної сфери [4]. 

Соціальні інновації як засоби взаємодії ор-
ганів влади і суспільства мають сприяти за-
безпеченню європейських стандартів щодо 
інституціональних і процесуальних засад 
функціонування публічної адміністрації, які 
базуються на фундаментальних цінностях 
свободи, демократії і верховенства права 
[5, с. 110].

Комунікація (від лат. «communico» – 
спілкуюся з кимсь) – це спілкування, пе-
редача інформації, процес інформування 
широких мас із використанням технічних 
засобів, засобів масової комунікації (преси, 
радіо, телебачення) [6]. Упровадження ко-
мунікаційних інновацій сприяє посиленню 
активності громадськості, залученню в про-
цес вирішення соціальних проблем широ-
ких верств населення.

Відповідно до Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» від 21 травня 
1997 р. основними формами безпосеред-
ньої комунікації влади та громадськості є: 
місцевий референдум (ст. 7), загальні збори 
громадян (ст. 8), місцеві ініціативи (ст. 9),  
громадські слухання (ст. 13). Зокрема, те-
риторіальна громада має право проводити 
громадські слухання, тобто зустрічатися з 
депутатами ради та посадовими особами 
місцевого самоврядування, під час яких 
члени територіальної громади можуть за-
слуховувати їх, порушувати питання та 
вносити пропозиції щодо питань місцевого 
значення, що належать до відання місце-
вого самоврядування. Громадські слухання 
проводяться не рідше одного разу на рік. 
Пропозиції, які вносяться за результатами 
громадських слухань, підлягають обов’яз-
ковому розгляду органами місцевого са-
моврядування. Порядок організації гро-
мадських слухань визначається статутом 
територіальної громади [7].

Дієвою формою комунікації-взаємо-
дії публічного управління є консультації з 
громадськістю. Вітчизняне законодавство 
не має спеціального закону, який би вре-
гульовував це явище. Постанова Кабіне-
ту Міністрів України «Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань фор-
мування та реалізації державної політики» 
від 3 листопада 2010 р. № 996 [8] унор-
мовує проведення консультацій лише ор-
ганами виконавчої влади з громадськістю у 
формі публічного громадського обговорен-
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ня, електронних консультацій (безпосеред-
ні форми) та вивчення громадської думки 
(опосередкована форма), однак не визна-
чає санкції за порушення зазначеної норми, 
хоча питання відповідальності у сфері пу-
блічного управління продовжує залишати-
ся актуальним [9, с. 471–506]. Так, Закон 
України «Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяль-
ності» від 11 вересня 2003 р. передбачає 
обов’язковість підготовки публічною адміні-
страцією проектів регуляторних актів лише 
через проведення публічного обговорення 
безпосередньо із суб’єктами господарської 
діяльності [10]. 

За таких умов існує нагальна потреба в 
прийнятті закону, який би регулював ор-
ганізацію та проведення консультацій з 
громадськістю органами державної влади 
та місцевого самоврядування. Так, на ви-
конання завдань, визначених пунктом 4 
розділу ІV Плану дій із впровадження Іні-
ціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 
2014–2015 роках, затвердженого розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від  
26 листопада 2014 року № 1176, пунктом 5 
розділу II «Запобігання корупції» додатка 2  
до Державної програми щодо реалізації 
засад державної антикорупційної політи-
ки в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015–2017 роки, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 року № 265, підпунктом 1 пункту 48  
Плану заходів з реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини на період до 
2020 року, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2015 року № 1393., у Верховній Раді Украї-
ни було зареєстровано проект Закону Укра-
їни «Про публічні консультації» № 7453 від 
27.12.2017 р., внесений Кабінетом Міністрів 
України. 

Законопроект, який уряд розробляв кіль-
ка років, передбачав, що проекти норматив-
них актів мають бути відкриті на веб-сайтах 
розробників, аби всі зацікавлені громадяни 
мали можливість із ними ознайомитися та 
відреагувати. Відповідно до законопроекту 
пропонувалося встановити загальні стан-
дарти проведення державними органами 
та органами місцевого самоврядування пу-
блічних консультацій з метою участі гро-
мадськості та інших заінтересованих осіб у 

процесі формування державної, регіональ-
ної політики, вирішення питань місцевого 
значення (концепцій, стратегій, програм, 
планів заходів тощо), врахування інтересів 
та потреб усіх заінтересованих осіб під час 
розроблення та прийняття рішень суб’єктів 
владних повноважень. Законопроект пе-
редбачав проведення публічних консульта-
цій у формі: 1) електронних консультацій 
шляхом оприлюднення консультаційно-
го документа, проекту акта на офіційному 
веб-сайті суб’єкта владних повноважень 
для отримання пропозицій і зауважень;  
2) публічного обговорення шляхом про-
ведення публічних заходів (засідань за 
круглим столом, слухань, конференцій, 
фокус-груп, зустрічей, інтернет-, відео-
конференцій тощо). Крім того, електронні 
консультації визнавалися обов’язковою 
формою проведення публічних консульта-
цій, а публічне обговорення – додатковою 
до електронних консультацій за рішенням 
суб’єкта владних повноважень (ст. ст. 9, 10)  
[11]. Однак Комітет Верховної Ради Укра-
їни з питань державного будівництва, ре-
гіональної політики та місцевого самовря-
дування ухвалив висновок рекомендувати 
Верховній Раді України проект Закону Укра-
їни про публічні консультації, внесений 
Кабінетом Міністрів України, за наслідка-
ми розгляду в першому читанні повернути 
суб’єкту права законодавчої ініціативи на 
доопрацювання.

Отже, небажання законодавця приймати 
Закон України «Про публічні консультації», 
який спрямований також на впровадження 
реформи державного управління, уповіль-
нює становлення громадянського суспіль-
ства, не сприяє прозорості в прийнятті рі-
шень публічною адміністрацією та зберігає 
їх корупційну складову частину. 

Висновки і пропозиції. Процеси мо-
дернізації системи державного та муніци-
пального управління, активізовані в Україні 
у відповідь на внутрішні та зовнішні викли-
ки, передбачають використання інновацій-
них комунікаційних технологій, які сприя-
ють гармонізації відносин між публічною 
адміністрацією та людиною і є запорукою 
реформування суспільства в контексті єв-
ропейської інтеграції. 

Прийняття Закону України «Про публічні 
консультації» сприятиме запровадженню в 
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Україні ефективного механізму взаємодії ін-
ститутів громадянського суспільства з дер-
жавними органами та органами місцевого 
самоврядування на засадах партнерства і 
взаємної відповідальності, гуманізації пу-
блічно-правових відносин, за яких людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю.

Відтак сучасне публічне управління, яке 
трансформувалося на сьогодні у врядуван-
ня, вимагає медіації різних інтересів в су-
спільстві з метою досягнення загального 
консенсусу щодо найкращого інтересу всієї 
спільноти та засобів його досягнення.
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В статье проанализировано значение применения в публичном управлении инно-
вационных социальных технологий и установлена их сущность. Определена необ-
ходимость правового обеспечения использования коммуникационных технологий, в 
частности публичных консультаций, для гармонизации отношений между публичной 
администрацией и человеком.
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Kapitanenko N. Communication technologies of public administration: the legal 
aspect

The article analyzes the significance of the application of innovative social technologies in 
public management and establishes their essence. The necessity of legal support of the use 
of communication technologies, in particular, public consultations, for the harmonization of 
relations between the public administration and the person is determined.
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ОСОБЛИВІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
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В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОСОЮЗУ 

Стаття присвячена питанню правового забезпечення системи управління морськи-
ми портами. У статті аналізується сучасний стан реформування та методи управління 
морською інфраструктурою. Проводиться аналіз діючих методів управління морськими 
портами деяких європейських країн та питання доцільності прийняття досвіду в націо-
нальну систему.
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цесія.

Постановка проблеми. Питання ре-
формування діяльності портів, управління 
морською інфраструктурою розпочалось із 
прийняттям Закону України «Про морські 
порти». Але гостро постало питання щодо 
залучення та захисту приватних інвестицій 
у портову інфраструктуру, оскільки біль-
шість портів до прийняття нового Закону 
були державними підприємствами. З укла-
данням Угоди про асоціацію з Євпропей-
ським Союзом перед Україною відкрились 
нові можливості, але залишалось питання 
щодо реформування моделі управління 
морськими та річковими портами.

Метою даною статті є аналіз норматив-
но-правових актів та аналіз поглядів фа-
хівців у цій галузі, які відіграють важли-
ву роль у процесі реформування системи 
управління морськими портами.

Виклад основного матеріалу. Перш 
ніж перейти до дослідження особливостей 
адміністративно-правового забезпечен-
ня діяльності морських портів в Україні 
та особливостей процесу реформування 
в цій галузі, необхідно визначитися з ка-
тегоріальним апаратом, з’ясувати сутність 
адміністративно-правового забезпечен-
ня як цілісної категорії, розкрити ступінь 
його співвідношення з поняттям «адміні-
стративно-правове регулювання».

Сфера правового забезпечення – це су-
купність правил порядку управління, які 
можна і необхідно впорядкувати за до-
помогою норм права і правових засобів. 
К.В. Барсуков розглядає поняття «забез-
печення» у двох значеннях. По-перше, 
як діяльність уповноважених державою 
органів щодо здійснення своїх функцій. 
По-друге, як результат цієї діяльності, що 
виражається у фактичній реалізації право-
вих приписів, прав і свобод громадян [1].

Адміністративно-правове регулювання 
діяльності морських портів в Україні здійс-
нюється з використанням цілого комплек-
су адміністративно-правових засобів із 
метою захисту прав та свобод людини та 
громадянина. У цьому зв’язку треба вра-
хувати думку науковця, який адміністра-
тивно-правове регулювання розглядає як 
цілеспрямований вплив норм адміністра-
тивного права на суспільні відносини з 
метою забезпечення за допомогою адміні-
стративно-правових заходів прав, свобод 
і публічних законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб, нормального функці-
онування громадянського суспільства та 
держави [2].

Об’єктом адміністративно-правового 
забезпечення в портовій інфраструкту-
ри є суспільні відносини суспільні відно-
сини або діяльність організацій, установ, 
які потребують державного регулювання. 
Отже, можна погодитись із думкою, що під 
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адміністративно-правовим забезпеченням 
діяльності морських портів в Україні слід 
розуміти сукупність актів адміністративно-
го законодавства, норми яких визначають 
ключові засади функціонування портової 
інфраструктури в Україні, регулюють осо-
бливості адміністративно-правових відно-
син, в яких здійснюється процес реформу-
вання [2]. 

Процес реформування портової інфра-
структури розпочався з прийняттям За-
кону України «Про морські порти» в 2013 
році. Структура управління морськими 
портами в Україні до червня 2013 р. була 
стандартною для країн пострадянського 
простору, коли порти були суто держав-
ними установами та мали монополію на 
надання портових послуг. До 2013 року 
порт у Кодексі торговельного мореплав-
ства до 2013 року визначався як державне 
транспортне підприємство. Ст. 73 Кодексу 
торговельного мореплавства в редакції до 
2013 року визначав, що морський порт є 
державним транспортним підприємством, 
призначеним для обслуговування суден, 
пасажирів і вантажів на відведених порту 
території та акваторії, а також перевезен-
ня вантажів і пасажирів на суднах, що на-
лежать порту [3]. 

Центральний орган державної влади, 
що наділений повноваженнями у сфері 
реалізації державної політики на морсько-
му транспорті (Міністерство транспорту, 
потім Міністерство інфраструктури Украї-
ни), мав у безпосередньому підпорядку-
ванні всі державні морські порти, на які 
було накладено мораторій на привати-
зацію, і комплексно впливав на їх діяль-
ність. Але визначення порту як державно-
го транспортного підприємства з появою 
приватних причалів, в яких на той час 
не був визначений правовий статус, вже 
втратило сенс.

Отже, з набуттям чинності нового зако-
ну «Про морські порти» та відповідно до 
найкращого досвіду організації управлін-
ня галуззю в європейських країнах світу, 
досвід яких під час складанні закону про 
морські порти вивчався і аналізувався фа-
хівцями, з’явилася нова структура – Адмі-
ністрація морських портів України (АМПУ) 
– державне підприємство, що забезпечує 
функціонування морських портів, утриман-

ня та використання об’єктів портової інф-
раструктури державної форми власності, 
виконання інших покладених на нього за-
вдань безпосередньо і через свої філії, що 
утворені в кожному морському порту [4].

Державне підприємство «Адміністрація 
морських портів України» взяло на себе 
функції регулятора галузі; підприємство, 
яке відповідає за інфраструктуру загаль-
ного користування, за акваторії, за під’їзд-
ні шляхи, за причальний фронт. Функція 
стивідорної діяльності – навантажувати, 
перевантажувати вантажі в портах – була 
залишена державним стивідорним компа-
ніям.

Згідно із законом України «Про морські 
порти України» (ст. 1 п. 6) морський порт –  
це визначені межами територія та аквато-
рія, обладнані для обслуговування суден і 
пасажирів, проведення вантажних, тран-
спортних та експедиційних робіт, а також 
інших пов’язаних із цим видів господар-
ської діяльності. У кожному порту, де пра-
цюють приватні та державні стивідорні 
компанії, інфраструктурою опікується фі-
лія державного підприємства АМПУ. Тоб-
то фактично центральний апарат АМПУ 
самостійно не веде роботу в конкретному 
порту, а це здійснюється через філію.

Існуюча система управління та право-
вого регулювання у сфері функціонуван-
ня та розвитку морських портів перед-
бачає участь органів державної влади в 
прийнятті рішень щодо розпорядження 
державним майном, узгодження із місце-
вими органами влади питань земельного 
забезпечення, що робить прийняття таких 
рішень довготривалим. У таких умовах 
приватне інвестування в розвиток дер-
жавних підприємств є вкрай ускладненим 
порівняно з іншими країнами, що мають 
більш спрощену та прозорішою систему 
прийняття рішень.

Якщо порівнювати систему управління 
портами в Україні та в європейських кра-
їнах, то, на відміну від вітчизняної моде-
лі управління господарською діяльності в 
портах і управління майном, де головними 
є державні стивідорні організації, майно 
яких належить державі, в європейських 
портах місцева влада в особі регіональ-
ної адміністрації або муніципалітету мають 
акції в портових адміністраціях і входять 
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до складу наглядових рад портів, завдя-
ки чому можуть впливати на стратегію їх 
розвитку. В європейських портах місцева 
влада в особі регіональної адміністрації 
або муніципалітету мають акції в портових 
адміністраціях і входять до складу нагля-
дових рад портів, впливаючи на стратегію 
їх розвитку. Найкращий приклад європей-
ської моделі управління морською галуз-
зю – це порти Антверпен чи Роттердам, це 
«номер один» і «номер два» в Європі, в 
цих портах портова адміністрація питання-
ми вантажоперевалки чи фінансово-гос-
подарських показників портових операто-
рів не займається. Їх завдання – це якісно 
відремонтований причальний фронт, це 
глибини біля причалів, підхідних каналів, 
це інфраструктура загального користу-
вання, але не перевалка вантажів.

Типовим прикладом такого порту є 
порт Роттердам. Адміністрація Порту Рот-
тердам здійснює управління, експлуата-
цію та займається розвитком портового і 
промислового району Роттердама і несе 
відповідальність за безпечне проведення 
вантажних операцій. Адміністрація Порту 
Роттердам – акціонерне товариство з обме-
женою відповідальністю. Частка в Управ-
лінні Роттердамського порту знаходить-
ся в муніципалітету Роттердама (близько 
70%) та уряду Нідерландів (близько 30%) 
[5]. Ми бачимо, що порт Роттердам – це не 
державне підприємство, а підприємство з 
приватними інвестиціями.

Фахівці вважають, що українським дер-
жавним стивідорним компаніям і портовим 
адміністраціям можна поступово перейти 
до моделі європейського корпоративного 
управління шляхом створення акціонер-
них товариств. Під час їх формування не-
обхідно розглянути можливість передачі 
частини акцій муніципалітетам та/або об-
ласним адміністраціям у рахунок передачі 
у власність або управління припортових 
земель, які перебувають зараз у власно-
сті держави або органів місцевого само-
врядування. На рівні законодавства необ-
хідно дозволити портовим адміністраціям 
розпоряджатися землями (якщо вони не 
знаходяться в приватній власності) в ме-
жах порту [6]. 

Позитивною практикою повинні стати: 
залучення компаній-світових лідерів для 

обміну практикою в портах, наприклад, 
із проведення днопоглиблювальних робіт 
у портах на підходах до порту. Вкрай не-
обхідна для реалізації проектів в Україні 
взаємодія місцевої влади з іншими галузе-
вими установами, а також необхідно спри-
яння з боку держави щодо розвитку інтер-
модальних перевезень, наземних і водних 
шляхів сполучення.

Корисний європейський досвід робо-
ти портових адміністрацій із зарубіжни-
ми портами-партнерами також може бути 
впроваджений у нас – практично в кожно-
му з великих європейських портів створені 
відповідні підрозділи, які надають послуги 
з розробки планів з розвитку, консульту-
ють із питань вантажопотоків, особливос-
тей роботи з контейнерними лініями і т. ін. 
Ці послуги з отримання консультацій до-
ступні і для вітчизняних суб’єктів портової 
галузі.

Враховуючи перспективний досвіт роз-
винених портів, необхідне повноцінне на-
ділення портових адміністрацій функцією 
«лендлорда» і надання статусу розпоряд-
ника своїми портових зборів, залучен-
ня до управління місцевої влади повинні 
створити сприятливі умови для управління 
своїми активами шляхом створення нових 
інвестиційних майданчиків для інвесторів, 
швидкого проходження погоджувальних 
процедур і зниження всеосяжного на сьо-
годні впливу фіскальних і контролюючих 
органів.

Модель управління портом за типом 
лендлорд (від англ. Landlord – орендода-
вець) – це коли адміністрація порту здає 
територію в оренду операторам терміна-
лів, і вона є найбільш поширеною формою 
участі приватного сектора в роботі порту.

Лендлорд – це хороша можливість для 
порту, якому належать земля, причали, 
а все інше – складські приміщення, тер-
мінали і т. ін. – повинні облаштовувати 
орендарі, приймаючи зобов’язання забез-
печити певне завантаження. При цьому 
передбачається, що порт не відповідає за 
ризики, пов’язані власне з бізнесом. Порт 
здає землю, а вже клієнт вільний чинити 
з нею як заманеться: захоче – бочки під 
нафтопродукти поставить, захоче – побу-
дує термінал. Так, у порту Таллінн модель 
лендлорд вважається пасивною, оскільки,  
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на думку начальника даного порту, ця 
модель не передбачає якісного розвитку 
портової інфраструктури [7].

Модель управління «лендлорд», як 
правило, передбачає передачу землі заці-
кавленим особам у тимчасове користуван-
ня. Логічним завершенням реформування 
галузі морських портів буде перехід на єв-
ропейську прозору форму господарюван-
ня в портах за моделлю «лендлорд», коли 
портова адміністрація відповідає за землю 
в межах порту, за акваторію, за під’їздні 
залізничні шляхи. А стивідорною діяльніс-
тю займається приватний бізнес, побуду-
вавши свій власний термінал або взявши 
в оренду чи концесію існуючі потужності. 
Або розвивати державний актив шляхом 
приватизації.

Одним із шляхів наближення до євро-
пейської моделі управління діяльністю 
портом лендлорд є концесії. Земельні кон-
цесії в європейських портах віддалено на-
гадують орендні відносини в українських 
портах, різниця лише в тому, що в Україні 
в процедурі передачі земельних ділянок і 
майна портові адміністрації займають дру-
горядну роль.

Більшість успішних європейських пор-
тів працюють за моделлю земельних кон-
цесій, коли портова адміністрація (port 
authority) виступає в ролі лендлорда, в 
розпорядженні якого знаходяться землі в 
межах акваторій портів. При цьому при-
ватні портові оператори займаються сти-
відорної діяльністю на землях і причалах, 
отриманих у концесію до 40 років з пра-
вом подальшого продовження. Портова 
адміністрація розраховує тариф на конце-
сію, виходячи з площі земельної ділянки 
з урахуванням певних параметрів. Напри-
клад, у порту Антверпен враховується: 
розташування ділянки – так, у причальної 
стінки ставки будуть нижчими, ніж у тилу 
причалів із метою стимулювання зростан-
ня обсягів перевалки вантажів; покрит-
тя – за бетонні плити або асфальтовані 
покриття доведеться заплатити більше, 
ніж за грунтові майданчики; вид діяль-
ності концесіонера – за вантажні операції 
(трансшипмент, або виробництво на тери-
торії порту з подальшим експортом) став-
ка концесії буде нижче, ніж за сервісне 
обслуговування. [6].

Концесія – це механізм, який успішно 
працює в багатьох країнах світу. Як пра-
вило, концесіонер зацікавлений в інвесту-
ванні, в розвітку портової інфраструктури. 
І, як підсумок, вартість портових послуг 
– конкурентоспроможна, якість портової 
інфраструктури приведена до світового 
рівня, а потужності терміналів збільшуєть-
ся подекуди в декілька разів [8].

При цьому, як вважають фахівці, конце-
сія – набагато більш вигідний для держа-
ви механізму управління державною влас-
ністю, ніж, наприклад, оренда. Концесія 
усуває можливість так званої «прихованої 
приватизації», коли орендар державного 
майна юридично оформлює право власно-
сті на невіддільні покращення і фактично 
вимагає від держави компенсації вартості 
цих покращень, або не повертає об’єкт під 
контроль держави. У випадку концесії та-
кий варіант виключений – тут всі капіта-
ловкладення належать державі, оскільки 
договір концесії не передбачає проведен-
ня капітальних вкладень [9]. 

Висновки. Для втілення моделі ленд-
лорд у портах Україні та для ефективних 
взаємовідносин між управлінням порту та 
приватними інвестиціями необхідно сут-
тєво змінити законодавство. По-перше, 
необхідно визначити, на яких правових 
засадах будуються відносини між адмі-
ністрацією порту та інвестором. Якщо це 
концесія, яка так розповсюджена в євро-
пейських портах, то необхідно привести 
діючий Закон «Про концесії» у відповід-
ність з європейськими стандартами або 
треба прийняти новий [10]. Так, 3 квіт-
ня 2018 року Верховна Рада прийняла 
проект закону «Про концесії» № 8125 у 
першому читанні. Зараз в Україні діє за-
кон «Про концесії», прийнятий ще в 1999 
році.

Концесія припускає, що держава пе-
редає об’єкти, які є в державній власно-
сті, приватному бізнесу в оренду з метою 
залучення приватних інвестицій для мо-
дернізації, створення нової інфраструк-
тури і надання якісних суспільно значу-
щих послуг. Вважається, що саме модель 
порт-лендлорд, коли порт, а точніше Адмі-
ністрація морських портів України, надає 
в оренду або в концесію майно (причали, 
складські приміщення, земельні ділянки 
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тощо), сприятиме розвитку портів та за-
лученню інвестицій у цю галузь. Тим са-
мим буде забезпечуватись розвиток тран-
спортної інфраструктури портів. 
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The article is devoted to the question of legal provision of the system of management 
of sea ports. The article analyzes the current state of reform and methods of management 
of maritime infrastructure. The analysis of existing methods of managing seaports of some 
European countries and the question of expediency of taking experience in the national sys-
tem is underway.
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Постановка проблеми. Одним із важ-
ливих напрямів державної політики Укра-
їни є професійна освіта, оскільки саме на 
неї покладено завдання з формування та 
розвитку людського потенціалу країни, 
примноження інтелектуального ресурсу 
нації, створення умов для духовного са-
моствердження особистості. Роль освіт-
ньої системи в Україні зростає і полягає 
в забезпеченні всіх сфер життєдіяльності 
держави кваліфікованими кадрами, не-
обхідними для реалізації національних 
інтересів у контексті розвитку України як 
демократичної, правової держави. Цей 
напрям державної політики поширюється 
і на органи прокуратури.

Стан організації професійної освіти, 
повнота реалізації задач у сфері навчан-
ня кадрового складу органів прокурату-
ри, а отже, підвищення професійної май-
стерності прокурорів залежать передусім 
від суб’єктів, яким надані повноваження 
з управління професіональною освітою в 
органах прокуратури.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питання, пов’язані з управлін-
ням кар’єрним зростанням прокурорів, 
підвищенням їхньої кваліфікації, порядком 
оцінювання професійної майстерності, а 
також загальні питання кадрової політи-
ки були предметом дослідження таких на-
уковців, як: М.М. Бурбика, В.В. Сухонос, 
О.М. Бандурка, Є.М. Попович, М.І. Мичко, 
В.В. Мурза, М.К. Якимчук, О.М. Литвак, 

М.В. Косюта, В.Я. Тацій, О.М. Толочко, 
О.Р. Михайленко, М.В. Руденко, І.В. На-
заров та ін.

Проте ґрунтовно питання стосовно 
суб’єктів, які здійснюють управління про-
фесійною освітою в органах прокурату-
ри, їхньої систематизації та визначення 
ролі кожного в зазначених процесах не 
вивчено. Водночас вищезазначені про-
блеми становлять науковий інтерес, а їх 
вирішення має значення для дослідження 
механізмів управління в цій сфері з метою 
їх удосконалення.

Метою статті є аналіз чинного законо-
давства, зокрема відомчих актів, та визна-
чення суб’єктів, що беруть участь в управ-
лінні системою професійного навчання 
прокурорів, їх систематизація, досліджен-
ня їхніх повноважень та ролі в процесі 
навчання прокурорських працівників. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Підготовка та подальша про-
фесійна освіта працівників є невід’ємним 
складником повноцінної діяльності органів 
прокуратури України, який безпосередньо 
впливає на якісну реалізацію конституцій-
них функцій органів прокуратури.

Процес професійної освіти в органах 
прокуратури регламентується передусім 
Законом України «Про прокуратуру», Поло-
женням про організацію роботи з кадрами 
в органах прокуратури України, затвер-
дженим наказом Генерального Прокурора 
України № 371 від 18 грудня 2017 р., за-
реєстрованим в Міністерстві юстиції України 
26 січня 2018 р. за № 113/31565, Порядком 
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проходження кандидатами на посаду про-
курора спеціальної підготовки та методикою 
її оцінювання, затвердженими рішенням 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про-
курорів від 13 вересня 2017 р. № 25зп-17, 
наказами Генерального Прокурора України 
й іншими нормативно-правовими актами.

Варто зазначити, що категорією «про-
курори» охоплюються всі працівники ор-
ганів прокуратури України, які мають ста-
тус прокурора відповідно до ст. 15 Закону 
України «Про прокуратуру» [1].

Професійна освіта прокурорів відбува-
ється у два етапи. Перший – це спеціаль-
на підготовка кандидатів на посаду про-
курорів, другий – підвищення кваліфікації 
прокурорів. Якщо перший етап завершу-
ється складанням кандидатом на посаду 
прокурора іспиту у вигляді анонімного 
тестування та практичного завдання, то 
другий – триває протягом усього періоду 
професіональної діяльності прокурора.

Сучасні потреби кадрового забезпечен-
ня органів прокуратури України та тен-
денції організації роботи з кадрами в орга-
нах прокуратури зумовлюють необхідність 
проведення безперервного професійно-
го навчання як невід’ємної складової ча-
стини професійної діяльності прокурорів 
та обов’язкової умови їхнього кар’єрного 
зростання.

Навіть більше, за приписами ст. 15 
Кодексу професійної етики та поведін-
ки прокурорів, затвердженого всеукраїн-
ською конференцією прокурорів 27 квітня  
2017 р., кожний прокурор зобов’язаний 
здійснювати власні повноваження ком-
петентно й усвідомлювати, що його ді-
яльність оцінюється з урахуванням рівня 
підготовки, а отже, постійно підвищувати 
свій професійний рівень [4].

Суб’єктів, що здійснюють управління 
системою професійної освіти в органах 
прокуратури, залежно від їхнього впливу 
на процес професійної освіти можна роз-
ділити на зовнішніх (опосередкованих) та 
внутрішніх (безпосередніх). 

До зовнішніх суб’єктів належать ті, які 
не входять до структури органів прокура-
тури України, не залучені безпосередньо 
до професійної освіти, але через специфі-
ку своїх повноважень впливають на вка-
заний процес зовні. До таких суб’єктів на-

лежить Верховна Рада України, Президент 
України, Кабінет Міністрів України, міжна-
родні організації.

Так, у Законі України «Про прокурату-
ру», ухваленому Верховною Радою Укра-
їни (у редакції від 14 жовтня 2014 р., зі 
змінами та доповненнями), прописана 
процедура проведення спеціальної під-
готовки кандидатів на посаду прокурорів 
(ст. 33 Закону), визначений статус Наці-
ональної академії прокуратури України  
(ст. 80 Закону), регламентована діяль-
ність Кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії прокурорів (гл. 3 р. VIII Закону) [1].

Роль Президента України як суб’єкта 
управління професійною освітою в ор-
ганах прокуратури полягає в ухваленні 
нормативних актів, які визначають стра-
тегічні напрями реформування й удоско-
налення системи професійної підготовки 
кадрів. Так, Указом Президента України 
від 20 травня 2015 р. № 276/2015 схвале-
но Стратегію реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інсти-
тутів на 2015–2020 рр., якою передбачена 
низка заходів щодо узгодження повнова-
жень та діяльності органів прокуратури 
України з європейськими стандартами, до 
яких включені вказані питання [6].

Певна роль в управлінні системою 
професійної освіти в органах прокурату-
ри належить Кабінету Міністрів України  
(далі – КМУ). Відповідно до компетенції, 
визначеної п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону Укра-
їни «Про Кабінет Міністрів України», КМУ 
встановлюються рівень посадових окладів 
працівників прокуратури, інші виплати со-
ціального напряму [7]. Крім того, постано-
вою КМУ від 25 жовтня 2002 р. № 1582 при 
Генеральній Прокуратурі України утво-
рено Національну академію прокуратури 
України [8]. Статус Національної акаде-
мії надано указом Президента України від  
25 жовтня 2007 р. № 1013/2007 [9].

Як вбачається з наведеного, зазначені 
органи державного управління застосо-
вують нормативно-правовий механізм пу-
блічного управління та є безпосередніми 
зовнішніми суб’єктами управління систе-
мою професійної освіти в органах про-
куратури.

У контексті реалізації в Україні великої 
кількості проектів міжнародних організа-
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цій, присвячених адаптації законодавства 
та впровадженню антикорупційних стан-
дартів, втіленню європейських демокра-
тичних стандартів у різних сферах життя 
суспільства, питанням реформування су-
дової влади та поширенню екологічних 
підходів у політиці органів державної вла-
ди, не можна не зазначити проект Ради 
Європи «Подальша підтримка реформи 
кримінальної юстиції в Україні», що фінан-
сується урядом Данії. 

Проект стартував в Україні 1 вересня 
2015 р. та буде тривати до 28 лютого 2019 р.  
У проекті передбачена серія заходів, 
спрямованих на підвищення професійної 
майстерності кадрового складу органів 
прокуратури. Так, вже протягом поточно-
го року в його межах спільно Національ-
ною академією прокуратури України та 
Генеральною Прокуратурою України про-
ведено навчання для очільників 155 міс-
цевих прокуратур з усіх регіонів України. 
До впровадження навчальної програми 
також долучилися проект Європейського 
Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції 
в Україні», посольство Сполучених Штатів 
Америки (далі – США) в Україні (Департа-
мент юстиції США), Консультативна місія 
Європейського Союзу [10].

У лютому поточного року відбувся кру-
глий стіл «Управління кар’єрним зрос-
танням прокурорів: вдосконалення укра-
їнської системи у світлі європейських 
стандартів та передового досвіду», орга-
нізований Радою Європи в межах проек-
ту «Подальша підтримка реформування 
кримінальної юстиції в Україні» за участю 
представників органів прокуратури, Ради 
прокурорів України, Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії прокурорів, представ-
ників міжнародних організацій, а також 
міжнародних і національних експертів. 
Серед тем, що обговорювалися, були, зо-
крема, справедливий відбір персоналу 
високого професійного рівня та доброчес-
ності, а також просування працівників на 
підставі їхніх досягнень [10].

Отже, у сучасних умовах реформування 
всієї системи правоохоронних органів, зо-
крема органів прокуратури, міжнародни-
ми організаціями вживаються заходи, які 
впливають на професійної освіту співро-
бітників органів прокуратури, тому їх мож-

на вважати не тільки зовнішніми суб’єкта-
ми управління професійною освітою, а й 
учасниками самого процесу навчання.

На внутрішньому рівні до суб’єктів, що 
здійснюють управління професійною осві-
тою в органах прокуратури, належать 
Генеральна Прокуратура України, Квалі-
фікаційно-дисциплінарна комісія проку-
рорів, Національна академія прокурату-
ри України, керівники прокуратур різного 
рівня, серед яких Генеральний Прокурор 
України, структурні підрозділи, метою 
створення й основним призначенням яких 
є робота з кадрами.

Важливе місце серед внутрішніх суб’єк-
тів управління професійною освітою в ор-
ганах прокуратури посідає Кваліфікацій-
но-дисциплінарна комісія прокурорів, яка 
керує процесом добору кандидатів на по-
саду прокурора та визначає рівень їхньої 
фахової підготовки.

Положенням про порядок складання 
кандидатами на посаду прокурора кваліфі-
каційного іспиту та методику його оціню-
вання, розробленим відповідно до ст. 31 
Закону України «Про прокуратуру» та за-
твердженим рішенням Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії прокурорів 2 серпня 
2017 р. № 22зп-17, передбачено, що іспит 
складають кандидати на посаду прокуро-
ра, які допущені Кваліфікаційно-дисциплі-
нарною комісією прокурорів до його скла-
дання відповідно до ст. ст. 29–31 Закону 
України «Про прокуратуру» [1; 3].

Метою проведення іспиту є перевірка 
рівня теоретичних знань у галузі права, 
європейських стандартів у галузі захисту 
прав людини, володіння державною мо-
вою, аналітичних здібностей і практичних 
навичок кандидатів.

Повноважними суб’єктами з питань за-
безпечення організаційної підготовки до 
проведення іспиту та виконання функцій 
адміністративно-розпорядчого та іншого 
характеру є члени Кваліфікаційно-дисци-
плінарною комісії прокурорів. Уповнова-
женими представниками також є праців-
ники Національної академії прокуратури 
України, визначені ректором Академії й 
погоджені з Комісією, та визначені Комісі-
єю працівники секретаріату Комісії.

Процедура проведення іспиту склада-
ється з таких етапів:
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– організаційна підготовка іспиту;
– складання іспиту кандидатами;
– опрацювання результатів іспиту;
– визначення й оприлюднення резуль-

татів іспиту.
Успішне проходження кваліфікаційного 

іспиту та спеціальної перевірки, передба-
ченої ст. 32 Закону України «Про прокура-
туру», яку також організовує Кваліфіка-
ційно-дисциплінарна комісія прокурорів, 
дає змогу кандидатам буди зарахованими 
до резерву на заміщення вакантних посад 
прокурорів [1]. 

На цій стадії формується контингент 
слухачів для спеціальної підготовки в На-
ціональній академії прокуратури Украї-
ни з метою отримання знань та навичок 
практичної діяльності на посаді прокуро-
ра, складання процесуальних докумен-
тів, вивчення правил прокурорської етики 
та засвоєння правил особистої безпеки. 
Навчальний план, порядок проходження 
кандидатами на посаду прокурора спе-
ціальної підготовки та методика її оці-
нювання затверджуються Кваліфікацій-
но-дисциплінарною комісією прокурорів. 
Спеціальна підготовка кандидатів на по-
саду прокурорів закінчується складанням 
іспиту. Кандидат на посаду прокурора 
вважається таким, що успішно пройшов 
спеціальну підготовку, якщо за резуль-
татами іспиту отримав понад 50% макси-
мально можливих балів.

Надалі, передбаченим ст. 34 Закону 
України «Про прокуратуру» порядком, 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 
проводить конкурс на заняття вакантних 
посад прокурора на підставі рейтингу 
кандидатів [1]. 

Отже, Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія прокурорів як суб’єкт управління 
професійною освітою в органах прокура-
тури організовує початковий етап такої 
освіти.

Відповідно до ст. 80 Закону України «Про 
прокуратуру», а також Статуту, затвердже-
ного Радою прокурорів України 1 листопада 
2017 р., Національна академія прокуратури 
України є державною установою зі спеці-
альним статусом у системі правосуддя, що 
здійснює спеціальну підготовку кандидатів 
на посаду прокурора та підвищення квалі-
фікації прокурорів [1, с. 11].

Крім означеного, основними завдан-
нями Національної академії прокуратури 
України є:

– впровадження в процес навчання по-
зитивного досвіду прокурорської діяльно-
сті (зокрема, досвіду іноземних держав), 
інноваційних форм викладання;

– організація та проведення наукових 
досліджень у галузі права з метою впро-
вадження результатів наукової роботи та 
їх подальшого використання в прокурор-
ській діяльності;

– взаємодія з державними органами, 
навчальними та науковими установами, 
зокрема міжнародними, для організації 
науково-методичного забезпечення про-
курорської діяльності та діяльності дер-
жавних службовців прокуратури;

– сприяння в діяльності органів проку-
рорського самоврядування та Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

– налагодження міжнародних зв’язків і 
здійснення міжнародної діяльності;

– участь у підготовці нормативно-пра-
вових актів, спрямованих на регулюван-
ня діяльності прокуратури, за доручен-
ням Генеральної Прокуратури України 
та зверненнями інших уповноважених  
органів [11].

Отже, Національна академія прокура-
тури України є суб’єктом управління са-
мим процесом професійної освіти в орга-
нах прокуратури як на етапі спеціальної 
підготовки кандидатів на посаду прокуро-
рів, так і під час підвищення кваліфікації 
прокурорів, яке, відповідно до Положення 
про організацію кадрової роботи в орга-
нах прокуратури, проводиться не рідше 1 
разу на 3 роки [2]. 

Згідно з наказом Генерального Проку-
рора України від 11 квітня 2016 р. № 148 
«Про організацію взаємодії органів про-
куратури України з Національною акаде-
мією прокуратури України», безпосередня 
організація навчального процесу, забез-
печення його якості й орієнтування на ре-
альні потреби діяльності органів прокура-
тури покладені на ректора Національної 
академії прокуратури України [5].

З метою належного виконання зазна-
ченого завдання тематика занять форму-
ється відповідно до категорії слухачів та з 
урахуванням проблем, актуальних питань 
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прокурорської діяльності, у навчально-
му процесі використовуються позитивний 
досвід організації прокурорської діяльно-
сті, інноваційні технології, сучасні засоби 
електронної комунікації, забезпечується 
своєчасна й якісна підготовка навчальних 
і тематичних планів, навчальних посібни-
ків, підручників, вивчається практика ді-
яльності органів прокуратури для подаль-
шого використання в навчальному процесі 
й аналітичній роботі тощо.

Працівниками Національної академії 
прокуратури України забезпечується ме-
тодичний супровід та участь у навчальних 
заходах (тренінгах), що проводяться без-
посередньо у відповідних прокуратурах [5].

Отже, Національна академія прокурату-
ри України здійснює управління процесом 
професійної освіти та ставить за мету нав-
чання під час проходження програми спе-
ціальної підготовки високопрофесійних 
кадрів для органів прокуратури, а також 
забезпечення постійного процесу підви-
щення професійної майстерності прокуро-
рів відповідно до європейських стандартів 
та передового досвіду.

Про результати діяльності, зокрема 
щодо якості навчального процесу, наявні 
проблемні питання та шляхи їх вирішення 
ректор Національної академії прокуратури 
України не рідше ніж двічі на рік інформує 
Генерального Прокурора України [5].

Генеральна Прокуратура України здійс-
нює не тільки контрольні функції в цій 
сфері, вона як суб’єкт управління в зазна-
ченій сфері виконує організаційні та коор-
динаційні функції.

Так, згідно з п. п. 4–4.2 наказу Гене-
рального Прокурора України від 11 квітня 
2016 р. № 148 «Про організацію взаємо-
дії органів прокуратури України з Націо-
нальною академією прокуратури України», 
структурними підрозділами Генеральної 
Прокуратури України у взаємодії з Націо-
нальною академією прокуратури України 
складаються календарні плани навчання 
та плани набору слухачів за навчальними 
семестрами, які затверджуються заступни-
ком Генерального Прокурора України згід-
но з розподілом обов’язків між керівниц-
твом Генеральної Прокуратури України.

Крім того, Генеральна Прокуратура взя-
ла на себе обов’язок сприяти Національній 

академії прокуратури України в укомплек-
туванні її складу висококваліфікованими 
кадрами, а також забезпечити щорічне 
стажування в Генеральній Прокуратурі 
України працівників Національної академії 
прокуратури України, які беруть безпосе-
редню участь у навчальному процесі, про-
водять аналітичну роботу та розробляють 
методики діяльності прокурорів [5].

Організаційні та координаційні функції в 
процесі управління вказаними процесами 
притаманні і прокуратурам інших ланок.

Так, відповідно до ст. ст. 9, 11, 13 За-
кону України «Про прокуратуру», керів-
ник кожної прокуратури на власному рівні 
забезпечує виконання вимог щодо підви-
щення кваліфікації прокурорів [1].

Отже, відповідальність за організацію 
підвищення кваліфікації прокурорів, їх-
нього професійного навчання покладаєть-
ся на Генерального Прокурора України, 
керівників регіональних і місцевих про-
куратур. Вказане твердження кореспон-
дує із приписами п. п. 7, 8 Положення про 
організацію роботи з кадрами в органах 
прокуратури України, затвердженого на-
казом Генерального Прокурора України № 
371 від 18 грудня 2017 р., де вказано, що 
відповідальними за організацію роботи з 
підвищення кваліфікації прокурорів є за-
ступники Генерального Прокурора, згідно 
з розподілом обов’язків, керівники регіо-
нальних та місцевих прокуратур, ректор 
Національної академії прокуратури Укра-
їни, а координація роботи з підвищення 
кваліфікації забезпечується кадровими 
підрозділами регіональних прокуратур та 
Генеральної Прокуратури України [2].

Під час керівництва основною діяльніс-
тю підлеглих працівників, структурного 
підрозділу чи органу прокуратури певної 
ланки, керівник досліджує рівень профе-
сійної майстерності своїх підлеглих залеж-
ності від якості виконання поставлених 
перед ними завдань, ефективності їхньої 
роботи, проявленої ініціативи, виявляє 
потреби в заходах, спрямованих на підви-
щення кваліфікації. Керівники прокуратур 
усіх рівнів під час формування пропозицій 
із підвищення кваліфікації підлеглих про-
курорів мають застосовувати індивідуаль-
ний підхід, з огляду на реальні потреби 
працівників у підвищенні кваліфікації.
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Варто зазначити, що діяльність з орга-
нізації навчання Генерального Прокурора 
України як на нормативно-правовому рівні 
загалом для всіх органів прокуратури, так 
і як керівника Генеральної Прокуратури 
України, а також керівників регіональних 
та місцевих прокуратур є вкрай важливою.

Водночас системне підвищення квалі-
фікації вважається невід’ємною частиною 
професійних обов’язків кожного проку-
рорсько-слідчого працівника. У ст. 19 За-
кону України «Про прокуратуру» закріпле-
но обов’язок прокурорів удосконалювати 
свій професійний рівень і підвищувати 
кваліфікацію [1]. Це означає, що, крім 
навчання в Національній академії про-
куратури України не менше як один раз 
на три роки, прокурор повинен самостій-
но постійно працювати над підвищенням 
рівня власної професійної компетентності.

У результаті аналізу нормативно-пра-
вової бази, яка регулює правовідношення 
у сфері професійної освіти в органах про-
куратури, у статті наведено систему суб’єк-
тів, що здійснюють управління професій-
ною освітою прокурорів, висвітлено їхню 
діяльність у цьому напрямі та взаємодію.

Викладений матеріал дозволив зробити 
такі висновки:

1. Система суб’єктів, які здійснюють 
управління професійною освітою в ор-
ганах прокуратури, складається із двох 
рівнів – зовнішнього та внутрішнього. До 
суб’єктів, які на зовнішньому рівні здій-
снюють управління професійною освітою 
прокурорів, належать: Верховна Рада 
України, Президент України, Кабінет Міні-
стрів України, які в межах власних повно-
важень за допомогою нормативно-право-
го механізму управління врегульовують 
процеси, які відбуваються у сфері про-
фесійної освіти. Останнім часом, у зв’язку 
зі сприянням європейських об’єднань ре-
формам, що проводяться державою в пра-
воохоронній та судовій системах, міжна-
родні організації стають також суб’єктами 
зовнішнього рівня, що здійснюють управ-
ління професіональною освітою в органах 
прокуратури шляхом організації та реалі-
зації відповідних навчальних проектів.

2. Суб’єктами, які здійснюють управ-
ління професійною освітою в органах 
прокуратури на внутрішньому рівні, є: 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 
прокурорів, Національна академія про-
куратури України, керівники органів 
прокуратури різного рівня, серед яких 
Генеральний Прокурор України, який 
у вказаній сфері діє не лише як керів-
ник Генеральної Прокуратури України, 
а й як суб’єкт нормотворчої діяльності, 
регламентує своїми наказами порядок 
організації та проведення підвищення 
кваліфікації прокурорів. Кваліфікацій-
но-дисциплінарна комісія прокурорів як 
суб’єкт управління професійною осві-
тою прокурорів відіграє провідну роль на 
початковому етапі професійної освіти в 
органах прокуратури, формує водночас 
кадровий склад органів прокуратури і 
слухачів Національної академії прокура-
тури України. Остання ж у взаємодії з Ге-
неральною Прокуратурою України керує 
навчальним процесом. Окремо зауважи-
мо роль керівника прокуратури в управ-
лінні професійною освітою своїх підлег-
лих працівників. Відповідальний підхід 
до вказаного питання сприятиме якнайш-
видшому становленню освіченого та про-
фесійного прокурорського корпусу, під-
вищенню рівня ефективності діяльності 
органів прокуратури загалом. 
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Плуталова Е. Г. Субъекты управления профессиональным образованием  
в органах прокуратуры

В статье проанализировано действующее законодательство, регулирующее правоот-
ношения в сфере управления профессиональным образованием в органах прокуратуры 
Украины. Определен круг субъектов управления профессиональным образованием в 
органах прокуратуры Украины, изучены их роли, полномочия и взаимодействие между 
собой. Предложена система субъектов управления в зависимости от их влияния на про-
цесс профессионального образования прокуроров. 

Ключевые слова: профессиональное образование прокуроров, субъекты управле-
ния, повышение профессионального мастерства, механизмы управления, прокурор.

Plutalova Ye. Entities to manage professional education in prosecution authorities 
The article analyzes the current governing laws for legal relationship in the management 

sphere of professional education in prosecution authorities of Ukraine. A pool of the entities 
to manage professional education in prosecution authorities of Ukraine is identified, their 
roles, powers and coordination among themselves are studied. A system of the manage-
ment entities is suggested in accordance with their impact on the process of prosecutors’ 
professional education. 

Key words: professional education of prosecutors, subjects of management, professional 
advancement, management mechanisms, prosecutor.
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У статті узагальнено сучасну нормативно-правову базу, яка здійснює регулювання 
у сфері дотримання шумового режиму як складового елемента сфери благоустрою на-
селених пунктів. Досліджено вплив шуму на організм людини та навколишнє природне 
середовище. Виявлено прогалини в законодавстві щодо правового регулювання зни-
ження рівня шуму, надано рекомендації щодо їх усунення.
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Постановка проблеми. Законодавство 
визначає поняття благоустрою населених 
пунктів як комплекс робіт з інженерно-
го захисту, розчищення, осушення й озе-
ленення території, а також соціально-е-
кономічних, організаційно-правових та 
екологічних заходів із покращення мікро-
клімату, санітарного очищення, зниження 
рівня шуму, що здійснюються на території 
населеного пункту з метою її раціонально-
го використання, належного утримання й 
охорони, створення умов для захисту та 
відновлення сприятливого для життєдіяль-
ності людини довкілля (ст. 1 Закону) [1]. 
Отже, зниження рівня шуму є складником 
благоустрою населених пунктів. Сьогод-
ні підвищений рівень шуму залишається 
однією з найбільш важливих проблем для 
територій населених пунктів, площа яких 
зазнає постійного наднормованого шумо-
вого впливу автомобільного, залізничного 
транспорту і наземних ліній метрополітену, 
будівельної техніки, інженерного устатку-
вання будівель і споруд, а також шумів по-
бутового походження на територіях квар-
талів житлових будинків, промислових 
підприємств тощо. Шум завжди вважався 
менш небезпечною формою забруднення, 
ніж інші види екологічного забруднення, і 
більшість населення впевнена, що він не 
впливає настільки агресивно на їхній ор-
ганізм, бо люди не відчувають його дії, але 
все не зменшує рівень небезпеки від пору-
шення шумового режиму.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питання правового регу-
лювання зниження рівня шуму вче-
ними не досліджувалося. Декілька 
науковців у галузі медичних та технічних 
наук приділяли увагу впливу рівня шуму 
на організм людини та тварин, зокрема:  
М.В. Вертеленко [2], Н.В. Іванова 
[3], М.С. Козак [4], П.В. Семашко [5],  
О.В. Шумак [6], К.А. Ярмула [7]. Але без 
досконалої правової бази, наявності пев-
них стандартів та нормативів неможливо 
досягти поставленої мети. Зазначене зу-
мовлює актуальність подальшого дослі-
дження з урахуванням сучасних викликів 
суспільства та появи інноваційних техно-
логій у будівництві.

Виклад основного матеріалу. Сьо-
годні правове регулювання зниження рів-
ня шуму в контексті благоустрою населе-
них пунктів здійснюється на підставі таких 
нормативно-правових актів, як: Кодекс 
України про адміністративні правопору-
шення [8], Закон України (далі – ЗУ) «Про 
благоустрій населених пунктів» [1], ЗУ 
«Про забезпечення санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення» [9].

Але в ЗУ «Про благоустрій населених 
пунктів», крім виділення як складника 
«зниження рівня шуму», не згадується 
цей несприятливий чинник середовища 
життєдіяльності людини.

У ст. 1 ЗУ «Про забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуччя насе-
лення» згадуються поняття «шум», «ві-
брації» як фізичні чинники, що впливають 
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або можуть впливати на здоров’я людини 
чи майбутніх поколінь. 

Ст. 24 ЗУ «Про забезпечення санітарно-
го та епідемічного благополуччя населен-
ня» закріплює обов’язки органів виконав-
чої влади та місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій та гро-
мадян, а саме: 

– вживати організаційних, господар-
ських, технічних, технологічних, архітек-
турно-будівельних та інших заходів для 
попередження утворення та зниження 
шуму до рівнів, які встановлені санітарни-
ми нормами;

– дотримуватися рівнів шуму, що не 
перевищують встановлених санітарни-
ми нормами, під час масових святкових, 
розважальних заходів, а також під час ро-
боти закладів громадського харчування, 
торгівлі, побутового обслуговування тощо 
(ст. 24 Закону) [9].

Законодавством встановлено обме-
ження щодо користування звуковідтво-
рювальною апаратурою й іншими дже-
релами побутового шуму, проведення 
салютів, феєрверків, використання піро-
технічних засобів залежно від часу доби, 
зокрема вночі, із двадцять другої до вось-
мої години.

Що стсоується проведення ремонтних 
робіт на захищених об’єктах, якщо це 
супроводжується шумом, то обмеження 
встановлені із двадцять першої до восьмої 
години – у робочі дні, а у святкові та не-
робочі дні проведення таких робіт заборо-
нено цілодобово. 

Вважаємо за доцільне дослідити при-
чину встановлення доволі жорстких за-
конодавчих обмежень щодо проведення 
будівельних або ремонтних робіт (як скла-
дової компоненти благоустрою населених 
пунктів), які супроводжуються шумом.

Шум – хаотична сукупність різних за 
силою і частотою звуків, що заважають 
сприйняттю корисних сигналів, заважа-
ють повноцінно працювати, сприймати 
потрібні звуки, відпочивати. Шум не-
сприятливо впливає на людину і може 
спричинити хворобливі наслідки, як-от: 
симптоми перевтоми, послаблення уваги, 
підвищення нервової збудливості, зни-
ження працездатності, порушення роботи 
шлунково-кишкового тракту. Шуми знижу-

ють працездатність людини, спричиняють 
захворювання органів слуху (глухоту), 
ендокринної, нервової, серцево-судинної 
(гіпертонія) систем. Вченими доведено, 
що гучні звуки, шуми впливають не тіль-
ки на слуховий аналізатор, а й на шкіру, 
серце, органи дихання. Вони збуджують 
людину, спричиняють виділення наднир-
никами у кров великої кількості адреналі-
ну, яке супроводжується почуттям страху, 
небезпеки, провокує агресивність [10]. 

Негативно впливати на людину мо-
жуть і ультразвуки. Зокрема, вони можуть 
спричинити порушення в роботі нерво-
вої, серцево-судинної й ендокринної сис-
тем, слухового і вестибулярного апаратів. 
У людей, які зазнали шкідливого впливу 
ультразвуку, спостерігається астенія, по-
рушення рефлекторних функцій мозку 
(почуття страху в темноті, замкнутому 
просторі, прискорення пульсу, підвищена 
пітливість, спазми в шлунку, кишківнику, 
жовчному міхурі). До того ж ультразвуко-
ві коливання можуть бути причиною зміни 
структури кісткової тканини [11]. 

Рівень шуму та його негативний вплив 
вивчався в багатьох медичних працях. 
Ззокрема, М.С. Козак на підставі прове-
дених експериментів щодо впливу шумо-
вого навантаження на організм людини 
встановлено значні порушення в системі 
кровообігу головного мозку та в елемен-
тах його нервової тканини [4]. М.В. Вер- 
теленко встановлено, що у фахівців, ро-
бота яких пов’язана із впливом шуму, 
спостерігається більш високий рівень за-
хворюваності на хвороби системи крово-
обігу, зокрема на гіпертонічну хворобу, 
сенсоневральну приглухуватість, а також 
відзначаються прискорені темпи старіння 
[2]. К.А. Ярмула за результатами комплек-
сного клінічного, лабораторного й інстру-
ментального дослідження довів наявність 
структурно-функціональних змін кісткової 
тканини (зокрема остеопороз і остеопенії) 
у 79% осіб, що працюють під впливом не-
сприятливих фізичних чинників виробни-
чого середовища (вібрації та шуму) [7].

Отже, без сумніву, шум негативно 
впливає на тільки на стан навколишньо-
го природного середовища, але й на люд-
ський організм, на стан рослин і тварин. 
Саме тому неконтрольований процес його  
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створення може призвести до загрози на-
ціональній безпеці, що зумовлює створен-
ня найефективнішої правової бази. Але, як 
ми побачили вище, правове регулювання 
здійснюється невеликою кількістю норма-
тивно-правових актів, до того ж більшість 
норм містяться в підзаконних нормативних 
актах, як-от: Державні стандарти України 
(далі – ДСТУ), Державні будівельні норми 
(далі – ДБН), санітарні норми тощо.

ДСТУ – це стандарти, які розроблені від-
повідно до чинного національного законо-
давства, що встановлюють для загального 
і багаторазового застосування правила, 
загальні принципи або характеристики, 
які стосуються діяльності чи її результа-
тів (у нашому разі діяльності, пов’язаної із 
благоустроєм населеного пункту). 

Але, на жаль, основною проблемою 
сьогодні залишається відсутність сучасної 
нормативної бази, зокрема тих же ДСТУ, 
тому суб’єкти господарювання застосо-
вують норми, затверджені ще до періо-
ду набуття незалежності країни (70-х,  
80-х рр.). 

ДБН В.1.1–31:2013 «Захист територій, 
будинків і споруд від шуму» поділяє шум 
на такі різновиди: 

– шум імпульсний (непостійний шум, 
який складається з одного, декількох або 
періодичних звукових сигналів (імпуль-
сів), кожен з яких тривалістю менше ніж 
1 с.; 

– шум коливний (непостійний шум, рі-
вень звуку якого безперервно змінюється 
в часі);

– шум непостійний (рівень звуку якого 
змінюється в часі більше ніж на 5 дБА за 
вимірювання шумоміром на часовій харак-
теристиці «повільно» і на частотній харак-
теристиці «А»);

– шум переривчастий (непостійний 
шум, рівень звуку якого змінюється сту-
пінчасто на 5 дБА і більше, водночас три-
валість часових інтервалів, під час яких 
рівень звуку залишається сталим, стано-
вить 1 с. і більше);

– шум повітряний (який випромінюєть-
ся джерелом безпосередньо в повітря, по-
ширюється повітряним шляхом);

– шум постійний (рівень звуку якого 
змінюється в часі не більше ніж на 5 дБА 
за вимірювання шумоміром на часовій ха-

рактеристиці «повільно» і на частотній ха-
рактеристиці «А»);

– шум структурний. Механічна вібра-
ція будівельних конструкцій, яка виникає 
в разі їх збудження динамічними силами, 
поширюється конструкціями будинку і ви-
промінюється ними у вигляді повітряного 
шуму);

– шум тональний (у спектрі якого є ви-
ражені дискретні тони. Тональний харак-
тер шуму встановлюється вимірюванням 
у третиннооктавних смугах частот за пе-
ревищенням рівня шуму в одній смузі над 
сусідніми не менше ніж на 10 дБ);

– шум ударний (повітряний шум, який 
випромінюється огороджувальною кон-
струкцією в разі її збудження динамічними 
силами. Цей термін у будівельній акустиці 
застосовують тільки до міжповерхових пе-
рекриттів, сходових площадок і маршів);

– шум широкосмуговий (шум із безпе-
рервним спектром, шириною більше ніж 
одна октава) [12].

ДБН В.1.1–31:2013 «Захист територій, 
будинків і споруд від шуму» визначає за-
гальні положення із проектування захисту 
від шуму, а саме:

– особливості планування і забудови 
територій населених пунктів, проектуван-
ня будинків і споруд різного призначення, 
лінійних об’єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури щодо забезпечення захи-
сту людей від шкідливого впливу шуму;

– порядок забезпечення шумового ре-
жиму на території житлової забудови, 
промислових підприємств, на ландшаф-
тно-рекреаційних територіях і в примі-
щеннях, де перебувають люди;

– порядок здійснення аналізу й оцінки 
шумового режиму та розроблення заходів 
із захисту від шуму; 

– порядок здійснення кількісної оцінки 
шумового режиму;

– особливості проектування захисту від 
шуму об’єктів цивільного будівництва, від 
транспортного шуму (автомобільних до-
ріг і залізниць загальної мережі, вулично- 
дорожньої мережі тощо), від шуму в цехах 
і на території промислових підприємств 
[12]. 

До того ж ДБН В.1.1–31:2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму» 
встановлює нормовані параметри і допу-
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стимі рівні шуму (у житлових будинках, 
офісних приміщеннях; у готелях залеж-
но від кількості зірок; у закладах громад-
ського харчування; у лікарнях, полікліні-
ках, санаторіях; у навчальних закладах; 
у дитячих дошкільних закладах; у госпо-
дарських та адміністративних будинках 
промислових підприємств) та захист від 
шуму інженерного обладнання житлових і 
громадських будинків.

ДБН В.1.2–8–2008 «Основні вимоги до 
будівель і споруд. Безпека життя і здо-
ров’я людини та захист навколишнього 
природного середовища» встановлює нор-
ми дотримання вимоги з безпеки життя і 
здоров’я людини та захисту навколишньо-
го природного середовища, щодо середо-
вища в приміщенні, а саме: забезпечен-
ня здорового середовища в приміщеннях 
щодо тепла, освітлення, якості повітря, 
вологості, шуму, вібрації, швидкості руху 
повітря, неіонізуючих та іонізуючих ви-
промінювань тощо (п. 5.3 р. 5) [13].

ДБН Б.2.2–5:2011 «Благоустрій тери-
торій» регулює порядок благоустрою те-
риторій загального користування, зокре-
ма встановлює вимоги щодо виділення 
бульвару від іншої частини вулиці смугою 
зелених насаджень із метою захисту від 
шуму та пилу (пп. 5.5.7 р. 5) [14], а та-
кож порядок благоустрою прибудинкових 
територій, зокрема відстань до вікон най-
ближчих житлових будинків фізкультур-
них та ігрових спортивних майданчиків 
(пп. 6.9.5 р. 6) [14].

ДБН Б.2.2–5:2011 встановлює норми 
створення шумозахисних екранів (підпір-
них стінок, земляних насипів, виїмок, які 
розташовуються уздовж магістральних ву-
лиць). Надає перелік зелених насаджень, 
варіантів їх поєднання між собою й умов 
розташування, які можуть бути викори-
стані для захисту від шуму.

До того ж правове регулювання шу-
мового режиму здійснюється на підста-
ві затверджених державних санітарних 
норм, обов’язкових для виконання нор-
мативно-правовими актами центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
охорони здоров’я. Ці норми встановлюють 
медичні вимоги безпеки щодо середовища 
життєдіяльності й окремих його чинників, 

недотримання яких створює загрозу здо-
ров’ю і життю людини та майбутніх поко-
лінь (ст. 1 Закону) [9].

Так, наказом Міністерства охорони здо-
ров’я України «Про затвердження Держав-
них санітарних норм та правил утримання 
територій населених місць» встановлено 
порядок забезпечення шумового комфор-
ту населення під час вивезення побутових 
відходів (п. 2.18 ст. 2 Закону) [15] та ви-
моги щодо обладнання кришками сміттє-
проводів на сходових клітках завантажу-
вальними клапанами з метою герметизації 
та захисту населення житлового будинку 
від шуму (п. 2.18 ст. 2 Закону) [15]. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України «Про затвердження Державних 
санітарних правил планування та забудо-
ви населених пунктів» здійснює правове 
регулювання розташування промислових 
підприємств, зокрема щодо встановлення 
санітарно-захисної зони між цими підпри-
ємствами та межею житлової забудови, 
ділянок громадських установ, будинків і 
споруд, а також територій парків, садів, 
скверів, ділянок оздоровчих та фізкуль-
турно-спортивних установ, місць відпо-
чинку, садівницьких товариств тощо [16].

Крім того, цим нормативно-правовим 
актом закладені правові основи відокрем-
лення житлової забудови від залізничних 
ліній, аеродромів, автомобільних доріг за-
гальної мережі I, II і III категорій із метою 
зменшення шкідливого впливу шуму та ві-
брації на здоров’я населення. 

«Санітарні норми допустимого шуму 
в приміщеннях житлових і громадських 
будівель і на території житлового нала-
штування» встановлюють допустимі рівні 
шуму, що проникає в приміщення житло-
вих і громадських будівель від зовнішніх 
і внутрішніх джерел, та допустимі рівні 
шуму на території житлової забудови [17].

Вимірювання октавних рівнів звукового 
тиску, рівнів звуку, еквівалентних і мак-
симальних рівнів звуку законодавець ре-
комендує здійснювати відповідно до ДЕСТ 
23337–78 «Шум. Методи вимірювання шуму 
на сельбищній території і в приміщеннях 
житлових і громадських будівель» [18].

Допустимі значення октавних рівнів зву-
кового тиску в житлових приміщеннях і гро-
мадських будівлях встановлено залежно  
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від характеру шуму, місцерозташуван-
ня об’єкта для зовнішніх джерел шуму та 
виду самого об’єкта, які поділяються на: 
палати лікарень, санаторіїв, кабінети ліка-
рів, класні приміщення, навчальні кабіне-
ти, вчительські кімнати, конференц-зали, 
зали бібліотек житлові кімнати квартир, 
житлові приміщення будинків відпочин-
ку, пансіонатів, будинків-інтернатів для 
людей похилого віку й інвалідів, спальні 
приміщення в дитячих дошкільних уста-
новах і школах-інтернатах, номери готе-
лів і житлові кімнати гуртожитків, зали 
кафе, ресторанів, столових, торгові зали 
магазинів, пасажирські зали аеропортів і 
вокзалів, приймальні пункти підприємств 
побутового обслуговування, майданчи-
ки відпочинку на території мікрорайонів і 
груп житлових будинків тощо.

Крім того, затверджено низку Дер-
жавних стандартів, що регулюють рівень 
шуму, зокрема: ДЕСТ 12.1.036–81 «Шум. 
Допустимі рівні в житлових і громадських 
будівлях» [19], ДЕСТ 12.1.003–83 «Систе-
ма стандартів безпеки праці. Шум. Загаль-
ні вимоги безпеки» [20] та ДСТУ 2325–93 
«Шум. Терміни та визначення» [21].

Але законодавцем обмежено рівні звуку 
не тільки в приміщеннях житлових і гро-
мадських будівель і на території житлового 
облаштування, але й ті, що створюються 
звуковідтворюючими пристроями, вокаль-
но-інструментальними ансамблями, му-
зичними групами і звукопідсилювальною 
апаратурою в закритих концертних залах 
під час естрадних концертів; у залах дис-
котек, ресторанів, кафе, барів та інших 
підприємств громадського харчування; у 
залах будинків культури, баз відпочинку; 
на відкритих танцювальних майданчиках 
тощо [22].

Принциповим моментом є не тільки зни-
ження рівня шуму, що може спричинюва-
тися будівництвом на будівельних майдан-
чиках, у разі проведення розважальних 
заходів та ін., але й через використання 
автомобільного транспорту, кількість яко-
го щороку постійно збільшується.

З метою гарантування екологічної без-
пеки життєдіяльності людини та захисту 
навколишнього природного середови-
ща від шуму транспортних потоків у зоні 
впливу автомобільних доріг у вересні 

2015 р. видано Галузеві будівельні норми 
(далі – ГБН) В.2.3–37641918–556:201Х 
«Автомобільні дороги. Споруди шумоза-
хисні. Вимоги до проектування» [23]. Ці 
норми встановлюють вимоги до проекту-
вання шумозахисних споруд під час роз-
роблення проектної документації на нове 
будівництво, реконструкцію та капіталь-
ний ремонт автомобільних доріг загально-
го користування. 

Проте норми враховують не тіль-
ки створення безпечних умов у вигляді 
зменшення негативного впливу шуму від 
транспортних потоків, але й архітектур-
но-ландшафтні рішення щодо візуального 
сприйняття конструкцій через зміну фор-
ми й кольору, фактури матеріалів споруд, 
зелених насаджень. Завдяки такому під-
ходу забезпечується гармонійне поєднан-
ня шумозахисних споруд із ландшафтом з 
урахуванням особливостей рельєфу, пла-
ну й профілю дороги.

Питанню створення безпечних умов 
для життєдіяльності людини було при-
свячено й декілька наукових праць. Так,  
Н.В. Івановою запропоновано розрахунко-
ві моделі для збору інформації про джере-
ла шуму, оцінки статистичних параметрів і 
критеріїв оцінки загального шумового ре-
жиму, розрахунку технічних, соціальних 
та економічних ефектів шумозахисного 
комплексу, оцінки очікуваного рівня акус-
тичної комфортності об’єктів [3].

П.В. Семашко розвинув цю тему, він 
вдосконалив критерії гігієнічної оцінки 
акустичного стану житлових приміщень та 
прилеглих до житлових будинків терито-
рій, встановив причини масових порушень 
гігієнічних вимог до їхнього акустичного 
стану. Так, встановлено, що основними 
причинами скарг населення на акустичні 
умови в житлі є: недостатні санітарні роз-
риви від зовнішніх джерел, високі рівні 
звуку на фасадах житлових будинків, ши-
роке застосування в будівництві вікон, які 
мають недостатню звукоізолюючу спро-
можність за зачиненого стану та в режи-
мах вентиляції тощо [5].

О.В. Шумак ґрунтовно дослідив законо-
давчу базу та довів, що встановлені гра-
нично допустимі рівні для житлового шуму 
не задовольняють потреби мешканців ви-
сокоповерхових будинків в акустичному 
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комфорті, оскільки такі будівлі насичені 
великою кількістю інженерно-технічного 
обладнання. Ним запропоновано необхід-
ність удосконалення підходів до оціню-
вання житлового шуму з використанням 
нових критеріїв, як-от оцінювання суб’єк-
тивних реакцій жителів [6].

Але під час вдосконалення наявної нор-
мативної бази та розроблення нової тре-
ба враховувати й міжнародні норми. Так, 
ще 1977 р. ухвалено базову «Конвенцію 
про захист працівників від професійного 
ризику, спричиненого забрудненням пові-
тря, шумом та вібрацією на робочих міс-
цях» [24] та, як результат її реалізації, 
«Рекомендації щодо захисту працівників 
від професійного ризику, спричинюваного 
забрудненням повітря, шумом та вібраці-
єю на робочих місцях» [25]. Пізніше, 1992 
р. видано Положення Всесвітньої медичної 
асоціації «Про шумове забруднення» [26].

Держава гарантує кожній особі, що 
мешкає на її території, безпечні умови 
життя, сюди можна віднести і дотриман-
ня шумового режиму, і це є законодавчою 
нормою, яка визначена в ст. 3 Конститу-
ції України («Людина, її життя, здоров’я, 
<…> безпека визнаються найвищою со-
ціальною цінністю»), у ст. 16 («Забезпе-
чення екологічної безпеки і підтримання 
екологічної рівноваги на території України –  
є обов’язком держави»), у ст. 42 («Дер-
жава захищає права споживачів, здійснює 
контроль за якістю і безпечністю <…> усіх 
видів послуг і робіт»), у ст. 50 («Кожен 
має право на безпечне для життя і здо-
ров’я довкілля <…>») [27].

За порушення шумового режиму зако-
нодавством встановлена адміністративна 
відповідальність. У результаті аналізу змі-
сту статей законодавства можна їх поді-
лити на ті, що забезпечують дотримання 
шумового режиму з використанням ста-
ціонарних джерел забруднення та з ви-
користанням пересувних джерел (як-от 
автомобільний, залізничний, морський, 
авіаційний транспорт). 

Так, ст. 46 ЗУ «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення» передбачено можливість при-
тягнення порушника до адміністративної 
відповідальності та застосування фінан-
сових санкцій за порушення підприєм-

ствами, установами, організаціями або ж 
підприємцями правил додержання тиші й 
обмежень певних видів діяльності, що су-
проводжуються шумом [9].

Ст. 182 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення (далі – КУпАП) пе-
редбачено можливість притягнення осіб 
до відповідальності за вчинення право-
порушення у вигляді недотримання вимог 
законодавства щодо захисту населення 
від шкідливого впливу шуму чи правил 
додержання тиші в населених пунктах і 
громадських місцях [8].

Проте ст. ст. 122, 122.5 КУпАП містять 
склади правопорушень, що пов’язані з пе-
ресувними джерелами забруднення, зо-
крема рух транспортних засобів із вико-
ристанням попереджувальних сигналів під 
час початку руху чи зміни його напрямку, 
у разі їх використання з порушенням від-
повідних стандартів, або ж встановлення 
і використання спеціальних звукових сиг-
нальних пристроїв (тобто звукових при-
строїв, які дозволяєють встановлювати 
лише на оперативні транспортні засоби).

П. 22.3 ст. 22 ЗУ «Про Правила до-
рожнього руху» встановлює обмеження  
на перевезення вантажу, якщо це створює 
шум [28].

Отже, у результаті аналізу змісту ст. 
46 ЗУ «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» та  
ст. 182 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення можна зробити ви-
сновки, що особа може бути притягнута 
до адміністративної відповідальності лише 
в разі створення шуму у вигляді гучно-
го співу і викриків, користування звуко-
відтворювальною апаратурою й іншими 
джерелами побутового шуму, проведення 
салютів, феєрверків, використання піро-
технічних засобів із двадцять другої до 
восьмої години на захищених об’єктах.

Під захищеними об’єктами законода-
вець розуміє: житлові будинки і прибу-
динкові території; готелі, гуртожитки, лі-
кувальні, санаторно-курортні заклади, 
будинки-інтернати, заклади культури, 
освіти; парки, сквери, зони відпочинку, 
розташовані на території мікрорайонів і 
груп житлових будинків тощо.

Отже, для забезпечення власного 
комфорту в житловому приміщенні та  



Право та державне управління

138

створення сприятливих побутових умов 
кожна особа може себе захистити від шу-
мового забруднення, яке створюють су-
сіди багатоповерхового будинку, або 
розташовані поруч розважальні заходи, 
звернувшись до національної поліції, до 
компетенції якої належить: вжиття заходів, 
спрямованих на усунення загроз життю та 
здоров’ю фізичних осіб внаслідок учинен-
ня адміністративного правопорушення, зо-
крема порушення шумового режиму.

Але постає питання можливості притяг-
нення до відповідальності осіб, що користу-
ються звуковідтворювальною апаратурою й 
іншими джерелами шуму під час руху тран-
спортного засобу в нічний час, із двадцять 
другої до восьмої години. Адже немає жод-
ної норми, яка б встановлювала такі об-
меження та захищала жителів населеного 
пункту від гучних звуків, що надходять із 
транспортних засобів у процесі їх руху чи 
зупинки. Тому вважаємо за доцільне вне-
сення змін до окремих нормативно-право-
вих актів щодо обмеження використання 
звуковідтворювальної апаратури та інших 
джерел шуму під час руху транспортного 
засобу в певний час доби. Пропонуємо вне-
сти зміни до ст. 24 ЗУ «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», додати такий абзац:

«Органи виконавчої влади, органи міс-
цевого самоврядування, зобов’язані:

– вживати відповідних заходів для по-
передження утворення та зменшення 
шуму до рівнів, установлених санітарними 
нормами, під час зупинки або руху тран-
спортних засобів із використанням зву-
ковідтворювальної апаратури, від інших 
джерел шуму в нічний час, із двадцять 
другої до восьмої години, на прибудинко-
вих територіях; у парках, скверах, розта-
шованих на території мікрорайонів і груп 
житлових будинків».

Висновки і пропозиції. У статті уза-
гальнено сучасну нормативно-правову 
базу, яка регулює дотримання шумово-
го режиму як складового елемента сфе-
ри благоустрою населених пунктів. До-
сліджено роботи науковців щодо впливу 
шуму на організм людини та навколиш-
нє природне середовище. Доведено, що 
дотримання шумового режиму є нормою 
Конституції, оскільки держава гарантує 

кожній особі, що мешкає на її території, 
безпечні умови життя.

Досліджено порядок притягнення особи 
до адміністративної відповідальності. Ви-
явлено прогалини в законодавстві щодо 
правового регулювання зниження рівня 
шуму та надано рекомендації щодо їх усу-
нення, зокрема шляхом внесення змін до 
ст. 24 ЗУ «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення» 
у частині заборони використання звуко-
відтворювальної апаратури й інших дже-
рел шуму вночі, під час руху або зупинки 
транспортного засобу.
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Покатаев П. С. Правовое регулирование снижения уровня шума как элемента 
благоустройства

В статье обобщена современная нормативно-правовая база, регулирующая соблю-
дение шумового режима в качестве составного элемента сферы благоустройства на-
селенных пунктов. Исследовано влияние шума на организм человека и окружающую 
природную среду. Выявлены пробелы в законодательстве относительно правового ре-
гулирования снижения уровня шума, даны рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: правовое регулирование, снижение уровня шума, благоустройство 
населенных пунктов, шумовой режим.

Pokataiev P. Legal regulation of reducing level as a element of the holidays of 
the population purpose

The article summarizes the modern regulatory framework that regulates the sphere of 
observing the noise regime as an integral part of the sphere of improvement of human set-
tlements. The influence of noise on the human body and the environment is investigated. 
The gaps in the legislation on legal regulation of noise reduction have been revealed and 
recommendations for their elimination are given.

Key words: legal regulation, noise reduction, improvement of settlements, noise regime.
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Стаття присвячена актуальним питанням оптимізації перегляду рішень окружних ад-
міністративних судів в апеляційній інстанції. Критично проаналізовано законодавство 
з питань апеляційного провадження в адміністративних судах, практику його застосу-
вання, наявні наукові погляди, висловлено авторські міркування щодо вирішення ак-
туальних проблем впровадження адміністративно-правового режиму перегляду рішень 
окружних адміністративних судів в апеляційній інстанції.
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Постановка проблеми. Актуальність 
даної проблематики полягає в тому, що 
застосування адміністративно-правових 
режимів у сфері перегляду рішень окруж-
них адміністративних судів в апеляцій-
ній інстанції є однією з малодосліджених 
проблем у загальній теорії права, науці 
адміністративного права, а також, безпе-
речно, у науці адміністративного процесу. 
Розуміння проблематики цього елемента, 
а також недосконалість законодавства і 
правозастосовної практики, необхідність 
узгодження їх з міжнародними стандар-
тами, підвищення ефективності дії наяв-
них правових норм і правових інститутів 
держави; формування позитивної право-
вої свідомості та правомірної поведінки 
як суддів, так і засуджених, вказують на 
своєчасність дослідження адміністратив-
но-правового режиму перегляду рішень 
окружних адміністративних судів в апеля-
ційній інстанції. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Варто зазначити, що проблеми 
адміністративно-правових режимів до-
сліджували як вітчизняні, так і закордонні 
автори, а саме: В. Авер’янов, О. Бандур-
ка, В. Бєлєвцева, Ю. Битяк, О. Братель, 
А. Васильєв, І. Голосніченко, В. Зуй,  
С. Ківалов, Т. Коломоєць, В. Комарниць-
кий, А. Комзюк, С. Кузніченко, С. Могил, 
Т. Мінка, В. Настюк, С. Пєтков, В. Плішкін, 

М. Тищенко й інші. Велику допомогу в 
дослідженні вказаного інституту надало 
вивчення праць таких закордонних і ра-
дянських учених: С. Алексєєва, Ф. Арда-
на, Д. Бахраха, Д. Власова, В. Григор’єва,  
Ж. Гримо, А. Грязнова, В. Гущіна, О. Дубо-
вика, Р. Драго, А. Жалінського, О. Ко-
ренєва, Ю. Козлова, А. Ларіна, С. Лебедь, 
В. Лозбінева, І. Петрухіна, Б. Порфир’єва, 
С. Пчелінцева, В. Рушайло, С. Хазанова й 
інші.

Мета статті – дослідити проблематику 
впровадження адміністративно-правового 
режиму перегляду рішень окружних адмі-
ністративних судів в апеляційній інстанції. 

Виклад основного матеріалу. Ана-
ліз чинного законодавства України свід-
чить про те, що термін «режим» зазви-
чай вивається понятійно, охоплює цілу 
сукупність заходів. У свою чергу, вчений 
Д. Бахрах зазначає у своїх наукових пра-
цях, що адміністративно-правовий режим 
супроводжує діяльність органів і посадо-
вих осіб державної адміністрації під час їх 
взаємодії із громадянами й організаціями, 
а також між її ланками під час реалізації 
ними своїх функціональних обов’язків або 
регулювання різних соціальних об’єктів і 
процесів [1, с. 64–101].

На нашу думку, необхідно дещо роз-
ширити це розуміння, поширивши понят-
тя адміністративно-правового режиму не 
лише на діяльність самої публічної адміні-
страції (посадових осіб і органів державної  
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влади і місцевої самоврядування), але і 
на діяльність інших суб’єктів, що відбу-
вається за участю публічної адміністра-
ції й у межах адміністративно-правових 
відносин, стосвно об’єктів, що охороня-
ються адміністративним правом, а також 
особливим адміністративно-процесуаль-
ним порядком. Так, притягнення осіб до 
адміністративної відповідальності, вжи-
вання адміністративних покарань і без-
посередньо провадження в справах про 
адміністративні правопорушення, поза 
сумнівом, охоплюється сферою діяльно-
сті публічної адміністрації, з урахуванням 
того, що іноді учасником таких відносин є 
апеляційний суд.

Встановлення певного порядку засо-
бами адміністративного права по суті й 
утворює те, що загалом повинне було б, 
на наш погляд, характеризуватися як ад-
міністративно-правовий режим. Хоча саме 
поняття адміністративно-правових режи-
мів для адміністративно-правової науки не 
нове, його застосовність украй обмежена, 
тому гостро постає проблема розроблен-
ня понятійного апарату адміністративного 
права.

З таким традиційним трактуванням ад-
міністративно-правових режимів як осо-
бливого роду заходів, спрямованих на 
подолання істотних негативних ситуацій 
у сфері державного управління, навряд 
чи можна погодитися. На нашу думку, 
обмежувати сутнісну сторону адміністра-
тивно-правових режимів врегулюванням 
ситуацій надзвичайного або загалом неор-
динарного порядку навряд чи правильно. 
Про це свідчать як наявна практика, так 
і теоретичні розроблення. Це підтверджу-
ють наукові праці В. Настюка, В. Бєлєвце-
вої, С. Сарани, Т. Мінки та багатьох інших. 

Чинне національне законодавство 
містить достатньо матеріалу, що дозволяє 
на його основі визначити правову приро-
ду, функції і місце в системі законодав-
ства інституту адміністративно-правового 
режиму. Якщо проаналізувати, як харак-
теризуються адміністративно-правові ре-
жими в науці адміністративного права, то 
доходимо висновку, що всіма дослідника-
ми поділяється думка: такого роду режи-
ми – це щонайменше встановлення осо-
бливого порядку діяльності в тій або іншій 

сфері життя, зокрема, особливий, а інко-
ли, можливо, і звичайний порядок функці-
онування суб’єктів адміністрування. Саме 
завдяки «влиттю» цієї діяльності у форму 
адміністративно-правового режиму вона 
перетворюється на державну діяльність 
як таку, стає індивідуалізованою формою 
існування державної влади в її окремих 
функціях. 

Отже, адміністративно-правові режими 
в загальному вигляді є сукупністю норма-
тивно врегульованих правил, сформульо-
ваних у формі дозволів, заборон і деталь-
них регламентів, яких повинні неухильно 
дотримуватися суб’єкти й об’єкти управ-
лінських відносин у межах цілеспрямова-
ного функціонування системи державного 
адміністрування. Водночас серед адміні-
стративно-правових режимів виділяються 
основні, якими інституюються ті або інші 
державно-управлінські структури, і не-
основні, що забезпечують їхнє внутрішнє 
функціонування. В останньому разі справа 
зовсім не зводиться до утилітарних функ-
цій матеріально-технічного забезпечення 
управлінської діяльності. Йдеться про ре-
жими, які реалізуються за участю суб’єк-
тів управління і забезпечують їх стійке й 
ефективне функціонування.

Так, одним із напрямів діяльності 
суб’єкта управління, досить часто не ос-
новним, може бути застосування заходів 
адміністративної відповідальності до пра-
вопорушників. З метою реалізації дано-
го напряму діяльності суб’єктам необхід-
но виконати деяку послідовність дій, що 
підкоряється певному порядку і вимогам. 
Наприклад, адміністративному органу для 
того, щоб притягнути до відповідальності 
юридичну особу або індивідуального під-
приємця, необхідно звернутися з позовом 
до апеляційного суду. Судді апеляційно-
го суду необхідно також виконати уста-
новленим порядком низку дій із розгляду 
і вирішення справи про перегляд рішень 
окружних адміністративних судів щодо 
притягнення порушника до відповідаль-
ності за участю адміністративного органу. 
У загальних рисах порядок такої діяльно-
сті і закріплює адміністративно-правовий 
режим, що забезпечує ефективну реаліза-
цію адміністративної відповідальності всі-
ма суб’єктами даного напряму діяльності.
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За допомогою адміністративно-право-
вого режиму перегляду рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційній ін-
станції про адміністративні правопору-
шення судова влада впливає на управлін-
ня. Якщо взяти до уваги ці обставини, то 
можна констатувати, що розгляд суддями 
апеляційних судів справ про адміністра-
тивні правопорушення – не лише пра-
вовий, а саме адміністративно-правовий 
режим, що входить до числа множинних 
адміністративно-правових режимів, нале-
жить до особливого їх класу (групи), ві-
діграє специфічну роль у функціонуван-
ні всіх державних органів, встановлений 
порядок здійснення апеляційними суда-
ми нормативної діяльності щодо розгляду 
справ про адміністративні правопорушен-
ня, сформульований у вигляді дозволів, 
заборон і детальних регламентів.

Адміністративно-правовий режим пе-
регляду суддями апеляційних судів справ 
про адміністративні правопорушення 
може бути віднесений до комплексних 
адміністративно-правових режимів, які, у 
свою чергу, є особливим різновидом ад-
міністративно-правових режимів, для них 
характерна нормативність у визначенні 
компонентів системи державних органів, 
що здійснює режим, і принципове закрі-
плення основних компонентів діяльності, 
складовий вміст самого режиму.

У структуру адміністративно-правового 
режиму входить комплекс таких основних 
елементів: а) сукупність норм права, що 
визначають статус суддів апеляційних 
судів, що розглядають справи про адмі-
ністративні правопорушення і регламен-
тують порядок здійснення суддею адмі-
ністративно-процесуальної діяльності;  
б) сукупність відносин, які складаються у 
зв’язку з реалізацією норм права, зокре-
ма норм, що передбачають можливість 
вживання заходів адміністративного й 
іншого державного примусу, призначен-
ня покарання, порядок розгляду справи 
про адміністративне правопорушення, дії 
апеляційного судді, порядок оскарження;  
в) цільова настанова – завдання, для ви-
конання якого вводиться відповідний ад-
міністративно-правовий режим.

Для будь-яких судових органів загалом 
первинне значення має правовий режим 

судової діяльності, на відміну від порядку 
функціонування, наприклад, адміністра-
тивних органів. 

Правовий режим судової діяльно-
сті розглядається як засаднича правова 
категорія, що співвідноситься з адміні-
стративно-правовим режимом діяльності 
суддів як загальне й особливе. Основою 
такого режиму є конституційно-правові 
норми про судову владу, самостійність су-
дів, незалежність суддів і їхній особливий 
правовий статус, конституційні принципи 
судочинства, норми федеральних консти-
туційних законів, як-от Конституція Украї-
ни, Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів».

Специфіку адміністративно-правового 
режиму стосовно загального режиму су-
дової діяльності визначають правила роз-
гляду суддями апеляційних судів справ 
про адміністративні правопорушення, які 
закріплює Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення.

Після того, як зміни до кодексів набу-
ли чинності, справи про адміністративні 
правопорушення розглядаються апеля-
ційними судами в умовах дії змішаного ад-
міністративного процесуально-правового 
режиму – поєднання правил загального 
позовного провадження, провадження в 
справах, що випливають з адміністратив-
них та інших публічних правовідносин, 
врегульованих Кодексом адміністратив-
ного судочинства (далі – КАС) України, і 
провадження в справах про адміністра-
тивні правопорушення, врегульовано-
го Кодексом України про адміністративні 
правопорушення  (далі – КУпАП). 

На дану проблематику неодноразо-
во звертали увагу багато учених-юристів 
(наприклад, Ю. Битяк, Т. Мінка, В. Настюк 
та ін.) і практичні працівники, судді апе-
ляційних судів. 

Зазначимо, що, відповідно до ст. 3 
КАС України, адміністративне судочин-
ство здійснюється згідно з Конституцією 
України, цим Кодексом та міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України. Прова-
дження в адміністративних справах здійс-
нюється відповідно до закону, чинного на 
час вчинення окремої процесуальної дії, 
розгляду і вирішення справи [2].
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Необхідно зазначити, що деякі пробле-
ми у розгляді справ з адміністративних та 
інших публічних правовідносин зараз ви-
никають у зв’язку з тим, що законодавець 
чітко не визначив концептуальної єдності 
з питаннями правил розгляду цих справ в 
апеляційній інстанції. Так, наприклад, від-
повідно до ст. 292 вказаного акта, «судом 
апеляційної інстанції в адміністративних 
справах є апеляційний адміністративний 
суд, у межах територіальної юрисдикції 
якого знаходиться місцевий адміністра-
тивний суд (місцевий загальний суд як 
адміністративний суд чи окружний адмі-
ністративний суд), що ухвалив рішення» 
[2]. Отже, згідно зі ст. 3 КАС України, від-
повідні справи розглядаються за загальни-
ми правилами позовного провадження, з 
особливостями, встановленими в р. IІІ КАС 
України, якщо інші правила адміністратив-
ного судочинства не встановлені законом 
[2]. Чи означає це, зокрема, що до справ 
про притягнення до адміністративної від-
повідальності апеляційним порядком по-
винні насамперед застосовуватися норми  
КУпАП? Адже формулювання ст. 3 КАС 
України встановлює таку «особливість», 
яка виключає керівну роль норм КУпАП 
[3]. Так, вважаємо, що в КАС України нех-
тували вказаною істотною відмінністю, 
зробивши спробу (навмисно або мимоволі) 
у деяких випадках втиснути адміністратив-
не судочинство в межі апеляційного, і про-
понуємо вирішити цю колізію в ст. 292 [2].

Під час розгляду питання про те, які 
процесуальні норми насамперед підляга-
ють застосуванню в разі притягнення до 
адміністративної відповідальності апеля-
ційним порядком, варто звернутися і до 
наукової дискусії щодо дефініцій «адміні-
стративне судочинство», оскільки є різ-
ні підходи до визначення даного понят-
тя. Багато вчених ототожнюють поняття 
«адміністративне судочинство» й «адмі-
ністративна юстиція». Так, Ю. Старилов, 
який розуміє адміністративну юстицію як 
інститут, що виконує функцію судового 
контролю за допомогою судового позову, 
що розглядається за правилами адміні-
стративного судочинства, пропонує за-
мінити термін «адміністративна юстиція» 
поняттям «адміністративне судочинство» 
(правосуддя) [4, с. 47–52]. 

Проте І. Панова не ототожнює поняття 
«адміністративне судочинство» й «адміні-
стративна юстиція» і називає адміністра-
тивним судочинством у власному сенсі 
цього слова лише притягнення до адмі-
ністративної відповідальності за адміні-
стративні правопорушення [5, с. 52–64]. 
За такого підходу і на теоретичному рівні 
не вирішується колізія статей КАС України 
про те, за якими правилами – позовного 
або адміністративного судочинства – пе-
редусім вирішуються справи про адміні-
стративні правопорушення в апеляційній 
інстанції.

Як зазначає Ю. Старилов, якщо уваж-
но вивчити багаточисельні нормативні по-
ложення законодавства, що стосуються 
адміністративного судочинства, то можна 
констатувати дуалізм його правового про-
цесуального змісту [4, с. 47–52]. З одного 
боку, КАС України пов’язує термін «адміні-
стративне судочинство» із провадженням 
про захист прав, свобод та інтересів фі-
зичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб у сфері публічно-правових відносин 
від порушень із боку органів державної 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових і службових осіб, інших 
суб’єктів під час здійснення ними владних 
управлінських функцій на основі законо-
давства, зокрема, на виконання делегова-
них повноважень шляхом справедливого, 
неупередженого та своєчасного розгляду 
адміністративних справ, з іншого – із про-
вадженням у справах про адміністративні 
правопорушення.

На нашу думку, є загальний пріоритет 
процесуальних норм КАС України щодо 
судо-проваджувальних норм КУпАП, який 
пояснюється необхідністю забезпечен-
ня єдиного правового режиму вирішення 
справ усіх видів, що розглядаються апеля-
ційними судами. Звідси інша процесуаль-
на термінологія порівняно з КУпАП, інша 
логіка стадій і процесуальних рішень, інші 
процесуальні засоби, що забезпечують 
дотримання загальних вимог позовного 
провадження. Проте за окремими спеці-
альними питаннями пріоритет може відда-
ватися КУпАП. 

Вважаємо, що процесуальний пріоритет 
КпАП поширюється на статус, процесу-
альні права й обов’язки інших, окрім суду, 
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учасників судочинства, а саме: заявника; 
особи, притягненої до відповідальності; 
потерпілого; органу, що ухвалив поста-
нову; прокурора. Їхні процесуальні мож-
ливості під час розгляду справ про адмі-
ністративні правопорушення практично 
не розкриті в КАС України, що навряд чи 
варто тлумачити як встановлення «інших 
конкретних правил судочинства».

Деяку ясність вносить офіційне тлума-
чення положення ч. 2 ст. 294 «стосовно 
оскарження в апеляційному порядку по-
станови судді у справі про адміністратив-
не правопорушення» в рішенні Конститу-
ційного Суду № 2-рп/2015 від 31 березня 
2015 р. [6]. 

Про співвідношення норм КУпАП і КАС 
України, які регулюють провадження в 
справах про адміністративні правопору-
шення апеляційним порядком, в юридич-
ній літературі висловлюються протилежні 
думки, оскільки між нормами двох Кодек-
сів є багато розбіжностей і суперечностей, 
але і наведене вище роз’яснення рішення 
Конституційного Суду України не усуває 
всіх невідповідностей між положеннями, 
що встановлюють порядок адміністратив-
ного судочинства і провадження в спра-
вах про адміністративні правопорушення.

На нашу думку, Кодексом України про 
адміністративні правопорушення також 
встановлюються певні правила перегля-
ду рішень у справах про адміністративні 
правопорушення апеляційним порядком, 
проте даний акт не містить якого-небудь 
посилання на правила адміністративного 
судочинства, і, можливо, законодавець 
мав на увазі, що всі справи, пов’язані із 
провадженням у справах про адміністра-
тивні правопорушення, повинні розгляда-
тися за загальними правилами, встанов-
леними лише КУпАП. Тобто КАС України є 
спеціальним законом щодо КУпАП, і норми 
останнього застосовуються лише за від-
сутності регламентації відповідного його 
регулювання в КУпАП, тобто мають субси-
діарне значення

Зауважимо, що під час провадження в 
справах про притягнення до відповідаль-
ності за скоєння адміністративного пра-
вопорушення застосуванню підлягають 
передусім норми р. IІІ гл. 1 КАС України 
[2], у другу чергу – норми КУпАП, лише 

після цього – інші норми КАС України, тоб-
то пріоритет мають спеціальні норми КАС 
України і норми КУпАП; під час розгляду в 
апеляційній інстанції справ про перегляд 
рішень адміністративних органів про при-
тягнення до адміністративної відповідаль-
ності першочергово застосовуються норми 
р. ІV КАС України, далі – норми КАС Укра-
їни, і лише якщо які-небудь процесуальні 
відносини не регулюються КАС України, 
можуть застосовуватися норми КУпАП.

Отже, істотні відмінності процедур пе-
регляду рішень апеляційним порядком 
між КУпАП і КАС України стали серйозною 
проблемою, для вирішення якої з погля-
ду становлення судочинства в справах, 
що випливає з адміністративних право-
відносин, в апеляційних судах необхідно 
забезпечити досягнення процесуальних 
цілей, передбачених і в КАС України і в 
КУпАП. Належного результату в апеляцій-
ній практиці можна досягти лише за умови 
дотримання процесуальних заборон і роз-
поряджень, забезпечення процесуальних 
гарантій обох нормативних актів, вибору 
тих судових процедур, які можуть поєдну-
ватися з розглядом справ в апеляційних 
судах. 

Невирішеність даної проблеми може не-
гативно вплинути на єдність правозасто-
совної практики і на дотримання прав осіб, 
які беруть участь у провадженні в справах 
про адміністративні правопорушення.

На нашу думку, у регулюванні пи-
тань застосування адміністративної від-
повідальності суддями апеляційних судів 
варто віддати пріоритет нормам адміні-
стративного права і, враховуючи загаль-
ноюрисдикційні принципи судочинства, 
саме в адміністративному законодавстві 
закріпити особливий процесуальний по-
рядок розгляду суддями справ про адмі-
ністративні правопорушення, яким на-
лежить керуватися (зокрема, і суддям 
апеляційних судів).

Під час дослідження адміністратив-
но-правового режиму перегляду рішень 
окружних адміністративних судів в апеля-
ційній інстанції в справах про адміністра-
тивні правопорушення нагадаємо, що він 
є комплексним адміністративно-правовим 
режимом, для якого характерні не лише де-
тальне закріплення основних компонентів  
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складу самого режиму діяльності, але і 
нормативність у визначенні компонен-
тів системи судових органів, що здійс-
нює вказаний режим. Закон України 
«Про судоустрій і статус суддів» визна-
чає порядок створення і діяльності апе-
ляційних судів, передбачає створення в 
складі апеляційного суду судових палат 
із розгляду окремих категорій справ (п. 4  
ст. 26) [7].

Як суди загальної юрисдикції, так і 
апеляційні суди розглядають адміністра-
тивні справи, але, на відміну від судів 
загальної юрисдикції, у складі апеляцій-
них утворені відповідні судові колегії, що 
мають на меті врахувати специфіку адмі-
ністративного судочинства під час фор-
мування судових складів для перегляду 
рішень окружних адміністративних судів.

Адміністративно-правовий режим пе-
регляду рішень окружних адміністратив-
них судів в апеляційній інстанції, буду-
чи нормативно встановленим порядком 
здійснення даної діяльності, функціону-
вання апеляційних судів при її здійсненні, 
безумовно, регламентує і взаємодію суд-
дів із громадянами, юридичними особами 
й організаціями, а також реалізацію ними 
своїх функціональних повноважень. Вод-
ночас варто зважати на повноваження 
апеляційного суду (ст. 27 Закону України 
«Про судоустрій и статус суддів») [7].

Висновки і пропозиції. У підсумку 
зазначимо, що важко заперечувати на-
явність такого правового явища, як ад-
міністративно-правові режими у сфері не 
лише екстраординарного, але і звичай-
ного функціонування органів влади, зо-
крема судовою, оскільки має місце вста-
новлення певного порядку діяльності, що 
здійснюється за участю адміністративних 
органів засобами адміністративного пра-
ва з використанням заборон, дозволів і 
детальних розпоряджень (регламентів, 
інструкцій).

Конкретизуванням адміністратив-
но-правового режиму, що є режимом 
повсякденної дії і загального поширен-
ня, стосовно вузької сфери перегляду 
рішень окружних адміністративних судів 
в апеляційній інстанції, держава прагне 
досягти максимальної впорядкованості 
комплексних за своїм соціальним і пра-

вовим змістом відносин, що виникають у 
зв’язку з реалізацією вказаного виду ді-
яльності. Таке прагнення цілком зрозумі-
ле і пояснюється бажанням упорядкувати 
найбільш важливих з погляду практично-
го втілення і значущості видів діяльності, 
додати відчутнішу прагматичність пере-
творенням, що проводяться сьогодні, а 
також спробувати усунути більш-менш 
явні причини кризисного розвитку еконо-
міки й української держави загалом.

Отже, перегляд рішень окружних адмі-
ністративних судів в апеляційній інстанції –  
комплексний адміністративно-правовий 
режим, що являє собою встановлений 
порядок здійснення суддями апеляцій-
них судів адміністративно-деліктної ді-
яльності, нормативно-сформульований 
у вигляді дозволів, заборон і детальних 
розпоряджень у правилах позовного 
провадження, провадження в справах, 
що випливають з адміністративних та 
інших публічних правовідносин в апе-
ляційно-процесуальному законодавстві, 
у правилах провадження в справах про 
адміністративні правопорушення в адмі-
ністративному законодавстві. 
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Поляков И. С. Административно-правовой режим пересмотра решений 
окружных административных судов в апелляционной инстанции 

Статья посвящена актуальным вопросам оптимизации пересмотра решений окруж-
ных административных судов в апелляционной инстанции. Критически проанализиро-
вано законодательство по вопросам апелляционного осуществления в административ-
ных судах, практика его приложения, существующие научные взгляды.  Приведены 
авторские предложения относительно решения актуальных проблем внедрения адми-
нистративно-правового режима пересмотра решений окружных административных су-
дов в апелляционной инстанции. 

Ключевые слова: административно-правовой режим, апелляционная инстанция, 
апелляционное осуществление, окружной административный суд, пересмотр судебных 
решений. 

 
Polyakov I. Administrative legal regime of decisions to revise of circuit 

administrative courts in an appellate 
The article is devoted to the pressing questions of optimization of decisions to revise of 

circuit administrative courts in an appellate instance. A legislation on questions appellate 
realization in administrative courts, practice of his application, existent scientific looks is 
critically analyzed and the author reasoning are expressed in relation to the decision of is-
sues of the day of introduction of the administrative legal regime of revision of decisions of 
circuit administrative courts in an appellate instance 
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ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Суспільні відносин у сфері інформаційних технологій та в кіберсфері органічно роз-
виваються відповідно до вимог часу. Але водночас правового регулювання як на міжна-
родному, так і на державному рівнях не вистачає для вирішення всіх правових питань 
у сфері використання інформаційних технологій. Поруч із виробленням правил приват-
ного використання інформаційно-комунікаційних технологій постають питання викори-
стання останніх органами державної влади, питання здійснення захисту від кібератак 
і співпраці між державним та приватним секторами в цій сфері. Необхідне вироблення 
механізмів адміністративно-правового регулювання кібербезпеки.

Ключові слова: громадянське суспільство, кіберзахист, адміністративно-правове 
регулювання кібербезпеки.

Постановка проблеми. Питання кібе-
ратак на ресурси державних та приватних 
організацій є одним з актуальних. Приват-
ні організації і державні органи однаково 
страждають від впливу хакерів, кібершпи-
гунів та кібердиверсій. Різниться ж значу-
щість наслідків: для приватних компаній 
в основному це матеріальні збитки, тоді 
як для органів державної влади – ризик 
завдання шкоди державі та громадянам. 

Об’єктивною реальністю є те, що при-
ватні компанії й організації випередили 
органи державної влади у сфері захисту 
від кібератак та їх відбиття. Причиною та-
кої ситуації є низка об’єктивних чинників: 
краща матеріально-технічна база, краще 
фінансування, зацікавленість компаній у 
власній репутації та збережені комерцій-
ної таємниці. 

Але водночас кіберпростір є неподіль-
ним, а кібератаки можуть здійснюватися 
одночасно і на приватні організації і на 
органи державної влади. На даний момент 
в Україні адміністративно-правові меха-
нізми взаємодії органів державної влади 
та приватного сектора лише починають 
формуватися. Через неподільність і пов’я-
заність кіберпростору дуже важливою є 
участь суспільства в процесі формуван-

ня адміністративно-правових механізмів  
кіберзахисту.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблему взаємозв’язку між 
розвитком громадянського суспільства та 
адміністративно-правовими механізмами 
досягнення кібербезпеки розглянуто не 
ґрунтовно, проте окремі питання, які сто-
суються громадянського суспільства чи 
адміністративно-правового регулювання 
гарантування кібербезпеки, розгляда-
ються багатьма авторами. Так, питання 
правового регулювання кібербезпеки та 
протидії кіберзлочинності вивчають О. Ба-
ранов, Ю. Батурин, П. Біленчук, Д. Дубов, 
О. Орлова й інші. Питання функціонуван-
ня громадянського суспільства розгляда-
ють О. Ременець, М. Бойчук, О. Чувар-
динський. Взаємозв’язок громадянського 
суспільства та Збройних сил України у 
своїй монографії розглядає І. Коропатнік.

Метою статті є проведення аналізу 
питань функціонування громадянсько-
го суспільства в державі та встановлен-
ня взаємозалежності між рівнем розвитку 
громадянського суспільства та вироблен-
ням ефективних механізмів адміністратив-
но-правового регулювання. 

Виклад основного матеріалу. До 
питань кібербезпеки. Президент Євро-
пейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав 
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кібербезпеку ключовим пріоритетним на-
прямом у 2018 р. Він визначив кіберза-
грози таким же важливим питанням, як і 
зміни в кліматі, міграційні питання та пи-
тання захисту кордонів. Європейською 
комісією запропоновано введення єдиних 
технічних стандартів визначення кіберза-
гроз, які учасники мають ухвалити добро-
вільно [1].

Така зацікавленність проблемою в між-
народній спільноті вказує на її значущість 
і необхідність пошуку шляхів вирішення. 

Для України як держави, що перебуває 
в стані збройного конфлікту з Російською 
Федерацією; держави, частину територій 
якої анексовано та проти якої ведеться 
інформаційна війна, питання формування 
адміністративно-правових механізмів га-
рантування кібербезпеки є надзвичайно 
актуальним.

Основу формування адміністратив-
но-правового механізму закладають нор-
мативно-правові акти, що на рівні дер-
жави регулюють правовідносини у сфері 
кібербезпеки. 

Основними нормативно-правовими ак-
тами у сфері кібербезпеки України є Страте-
гія кібербезпеки України, ухвалена 2016 р.,  
та Закон України «Про основні засади за-
безпечення кібербезпеки України» від 
2017 р., який набув чинності в травні  
2018 р. Отже, законодавство у сфері кі-
бербезпеки України є досить «молодим». 
Крім того, Україна є учасницею Конвен-
ції про кіберзлочинність, яку ратифіку-
вала 2005 р. Але всі ці нормативно-пра-
вові акти визначають основні принципові 
положення гарантування кібербезпеки, 
повноваження органів державної влади, 
але не визначають чітких адміністратив-
но-правових схем взаємодії між органами 
влади, а також між останніми із громадян-
ським суспільством. 

Якщо звернутися до Стратегії кібербез-
пеки України [2], то вже в перших рядках 
тексту можна побачити, що законодавець 
розуміє, що «відкритий та вільний кібер-
простір розширює свободу і можливості 
людей, збагачує суспільство, <…> сти-
мулює відповідальну та ефективну робо-
ту влади і активне залучення громадян до 
управління державою та вирішення пи-
тань місцевого значення, забезпечує пу-

блічність та прозорість влади». Водночас 
у Стратегії кібербезпеки України зазна-
чено загрози, які виникають із доступом 
до кіберпростору: хакевізм, кібершпигун-
ство, кібердиверсії й інше.

Отже, нормотворець чітко розуміє не 
тільки всі привілеї, які надає кіберпростір, 
але і загрози, які в ньому існують. Метою 
стратегії визначено створення умов для 
безпечного функціонування кіберпросто-
ру, його використання в інтересах особи, 
суспільства і держави.

Крім того, одними з основних прин-
ципів, на яких має базуватися механізм 
кібербезпеки в державі, відповідно до 
Стратегії кібербезпеки України, визна-
чені державно-приватне партнерство, 
широка співпраця із громадянським сус-
пільством у зазначеній сфері. Отже, гро-
мадянське суспільство визначено одним 
з основних учасників відносин щодо га-
рантування кібербезпеки. І таке визна-
чення, на нашу думку, є дуже влучним, 
оскільки головною відмінністю сфери 
правового регулювання кібербезпеки від 
інших є те, що розвиток приватного сек-
тора використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій (далі – ІКТ)  
відбувається набагато швидше та дина-
мічніше, ніж публічного.

Визначення терміна «кібератака» в 
українському законодавстві надано в За-
коні «Про основні засади забезпечення кі-
бербезпеки України».

Але необхідно зазначити, що досліджу-
ване питання є нагальним не тільки для 
України, але і для більш розвинених дер-
жав Європи та світу загалом. Пов’язано 
це з необмеженістю кіберпростору та від-
сутністю державних кордонів у всесвітній 
мережі. Така ж ситуація склалася щодо 
державних та приватних користувачів у 
кіберпросторі. Адже приватний користу-
вач з однієї держави може здійснити кі-
бератаку чи вдатися до кібершпигунства 
стосовно державних органів іншої країни.

У тексті Стратегії кібербезпеки України 
немає визначення термінів «кібербезпе-
ка», «кіберзагроза». Лише опосередкова-
но зазначено: «Забезпечення кібербезпе-
ки України як стану захищеності життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства та держави в кіберпросторі, 



Право та державне управління

150

що досягається комплексним застосуван-
ням сукупності правових, організаційних, 
інформаційних заходів». Згадані терміни 
визначено в Законі України «Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки Укра-
їни» від 2017 р. (далі – Закон про кібер-
безпеку) [3].

Кібербезпека визначається як захище-
ність життєво важливих інтересів люди-
ни і громадянина, суспільства та держави 
під час використання кіберпростору, за 
якої забезпечуються сталий розвиток ін-
формаційного суспільства та цифрового 
комунікативного середовища, своєчасне 
виявлення, запобігання і нейтралізація ре-
альних і потенційних загроз національній 
безпеці України в кіберпросторі. Отже, за-
ходи з кібербезпеки покликані захищати в 
кіберпросторі передусім людину і громадя-
нина, а вже потім суспільство і державу.

Крім того, у Законі про кібербезпеку за-
значено необхідність забезпечення стало-
го розвитку інформаційного суспільства, 
тобто суспільства нового типу, що фор-
мується у результаті глобальної соціаль-
ної революції та породжується вибуховим 
розвитком і конвергенцією інформаційних 
та комунікаційних технологій [4, с. 3].

Щодо міжнародної спільноти. Ще 1997 
р. проблеми кіберзлочинності обговорюва-
лися у форматі міністрів юстиції та внутріш-
ніх справ від представників G8, а у квітні  
2013 р. – у Лондоні вже відбулася зустріч 
міністрів закордонних справ, на якій чима-
ло часу було відведено дискусіям із про-
блем кібербезпеки. Було констатовано, 
що в боротьбі з кіберзлочинністю більши-
ми мають бути спільні зусилля держав, 
бізнесу та громадянського суспільства  
[5, с. 172].

Отже, у міжнародних документах та 
у внутрішньому законодавстві Украї-
ни питання кіберзахисту тісно пов’я-
зують із наявністю інформаційного та 
громадянського суспільства, взаємо-
дією із цим суспільством та його захи-
стом під час протидії кібератакам.

Тому ми вважаємо за необхідне більш 
детально розглянути зв’язок громадян-
ського суспільства та стану кіберзахище-
ності держави.

Щодо питань громадянського су-
спільства. У теорії права громадянське 

суспільство визначається як певна сукуп-
ність людей, яка утворюється на засадах 
визначених спільних інтересів та взаєм-
ного співробітництва. Але варто пам’ята-
ти, що робочий колектив чи група сту-
дентів не можуть вважатися суспільством, 
оскільки за своїми чисельними й якісними 
показниками не підпадають під таку кате-
горію. Окреме суспільство формується на 
території певної держави на основі полі-
тичних, економічних та соціальних чинни-
ків, які напряму впливають на рівень його 
розвитку.

Як стверджував Ч. Тейлор, «кожне 
політичне суспільство потребує певних 
жертв і певної дисципліни з боку його чле-
нів – вони повинні платити податки або 
служити в армії й узагалі зазнавати пев-
них обмежень. Щоб зробити суспільство 
вільним, цей примус необхідно змінити на 
інше. Це може бути тільки «добровільне 
ототожнення громадян із полісом, відчуття 
того, що політичні інститути в їхньому то-
варистві є вираженням їх самих» [6, с. 16]

Ця думка охоплює два протилежні по-
гляди на громадянське суспільство: як 
суспільство, яке потребує покірності та 
жертв, або як суспільство, яке потребує 
свідомого вибору й активних дій. 

На нашу думку, громадянське суспіль-
ство має характеризуватися як суспіль-
ство вільних, свідомих та активних жите-
лів (громадян), які небайдуже ставляться 
до подій, які відбуваються навколо них, у 
державі як політичному обрамленні цього 
суспільства.

Відомо, що суспільство відділене від 
держави та функціонує дотично до неї. 
Залежно від того, наскільки суспільство є 
розвиненим, громадянським, воно зможе 
побудувати відповідну державу. 

І. Коропатнік у своїй монографії за-
значає: «Незважаючи на існуюче, на 
перший погляд, різноманіття визначень 
громадянського суспільства, у цілому як 
його змістову ознаку виокремлюють ді-
яльність незалежних від держави добро-
вільних об’єднань громадян, спрямованих 
на реалізацію спільних інтересів у різних 
сферах суспільного життя. Але водночас 
неможливо не звернути увагу на те, що 
більшістю з них, як правило, не береться 
до уваги такий складник, як економічна 
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незалежність громадян від держави, тоб-
то наявність вільного підприємництва та 
ринкової економіки» [6, с. 20].

Отже, громадянське суспільство функ-
ціонує всередині держави, співпрацює з 
державою, впливає на рішення органів 
державної влади, базується на принципах 
вільної ринкової економіки, а зовнішніми 
формами прояву громадянського суспіль-
ства є: функціонування громадських та 
благодійних організацій, активний прояв 
громадянської позиції членами суспільства 
у вирішенні питань державного значення, 
волонтерські рухи та громадські ради при 
органах державної влади й інші форми, 
перелік яких не може бути вичерпним.

У підсумку не можна не погодитися з 
думкою Л. Новоскольцевої, яка підкрес-
лює: «Громадянське суспільство створює 
демократичну державу, а не навпаки»  
[7, с. 62].

До питань адміністративно-право-
вого регулювання гарантування кі-
бербезпеки. На даний час в українсько-
му законодавстві відсутні норми, які б 
формували механізм адміністративно-пра-
вої взаємодії між органами державної вла-
ди та суспільством у сфері кібербезпеки. 

Правовий інститут взаємодії органів 
державної влади та громадянського су-
спільства є досить новим для України, 
оскільки наше суспільство переживає 
перехідний період, а громадянське сус-
пільство несформоване. Але водночас 
українське суспільство можна назвати 
інформаційним, оскільки, відповідно до 
даних соціологічних досліджень, 67% жи-
телів України мають підключення до мере-
жі Інтернет у власних помешканнях [8]. 
Крім того, в Україні достатньо розвинена 
мережа точок підключення безпровідного 
інтернету (Wi-Fi) у місцях загального ко-
ристування, громадському транспорті, на 
зупинках, у закладах харчування та на-
віть на деяких станціях метрополітену. І 
здебільшого підключення до цих мереж не 
потребує реєстрації або сплати коштів за 
користування.

Отже, з одного боку, інформатизація 
державних органів, створення системи 
електронного урядування, введення ме-
дичної системи e-health, з іншого – актив-
не використання громадянами інтернету 

та різноманітних інформаційних ресур-
сів, велика кількість фахівців ІТ-сфери, 
вказують на необхідність врегулювання 
державно-приватних відносин у цій галу-
зі, вироблення адміністративно-правових 
механізмів досягнення кібербезпеки.

Адміністративно-правове регулювання 
необхідно розуміти як процес застосуван-
ня державними органами влади спеціаль-
них методів впливу на суспільні відносини 
з метою досягнення певного результату в 
конкретній сфері їхнього розвитку. 

З огляду на доцільність використан-
ня принципів позитивного права під час 
визначення поняття адміністративно-пра-
вове регулювання, І. Шопіна розглядає 
його як адміністративно-правовий вплив 
на суспільні відносини, який здійснюється 
за допомогою комплексу адміністратив-
но-правових засобів та інших правових 
явищ, які в сукупності становлять меха-
нізм адміністративно-правового регулю-
вання [9, с.142].

Відповідно до аналітичної доповіді до 
щорічного послання Президента України 
до Верховної Ради України «Про внутріш-
нє та зовнішнє становище України у 2017 
р.», у сфері застосування ІКТ актуальним 
залишається виконання принаймні трьох 
«стартових» фундаментальних завдань, 
а саме: 1) оптимізації державного управ-
ління та регулювання галуззю; 2) макси-
мально можливого вивільнення приватної 
ініціативи і використання потенціалу інно-
ваційного розвитку та міжнародного спів-
робітництва; 3) модернізації системи про-
фільної освіти й кадрового менеджменту 
[10, с. 651].

Як найгостріше питання виділено роз-
роблення адміністративно-правових меха-
нізмів у сфері регулювання об’єктів кри-
тичної інфраструктури. 

Оскільки тільки держава має повнова-
ження на вироблення саме адміністратив-
но-правових механізмів взаємодії із при-
ватним сектором, то ці механізми мають 
бути розроблені так, щоб зберегти баланс 
між захистом інтересів держави та непо-
рушенням законних прав осіб та органі-
зацій, які діють у сфері використання та 
застосування ІКТ.

У результаті аналізу законодавства, 
що регулює питання кібербезпеки, можна 
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виділити декілька напрямів, в яких необ-
хідно виробити адміністративно-правові 
механізми взаємодії між державним і при-
ватний секторами.

Одним із таких напрямів є обмін інфор-
мацією про кібератаки та кіберінциденти. 

На даний момент в українському законо-
давстві закріплено принципи добровільної 
співпраці в цьому напрямі, але водночас 
необхідно пам’ятати досвід Сполучених 
Штатів Америки (далі – США), де 2015 
р. Затверджено Cybersecurity Information 
Sharing Act (CISA) – документ, який визна-
чає порядок надання органам державної 
влади інформації про кібератаки, зокрема 
інтернет-трафік та відомості про користу-
вачів, що спричинило бурю невдоволен-
ня в суспільстві [11]. Через побоювання 
компаній через те, що до органів держав-
ної влади може потрапити інформація про 
приватне життя користувачів.

Отже, виробляти механізм обміну ін-
формацією про кіберінценденти доцільно 
добровільним порядком, тобто здійсню-
вати регулювання не на рівні окремих ві-
домств, а на рівні держави.

Ще одним механізмом адміністратив-
но-правової взаємодії є запровадження 
порядку впровадження аудиту інформа-
ційної безпеки на об’єктах національної 
критичної інформаційної інфраструктури, 
встановлення вимог до аудиторів інфор-
маційної безпеки і визначення порядку 
їх атестації. Але такий механізм, на нашу 
думку, не буде сприйнятий суспільством, 
оскільки в такому разі надаються широкі 
повноваження органам державної вла-
ди. Про це йдеться в аналітичній допо-
віді Інституту стратегічних досліджень 
«Актуальні питання розвитку держав-
но-приватної взаємодії у сфері забезпе-
чення кібербезпеки в Україні» [12, с. 4], 
де підкреслено: «Державна служба спе-
ціального зв’язку та захисту інформації 
України визначальною мірою контролює 
створення та діяльність інституту ауди-
торів (включаючи незалежних), форму-
вання вимог до проведення аудиторських 
перевірок і сертифікації об’єктів критич-
ної інфраструктури, а Служба безпеки 
України має право негласно перевіряти 
готовність таких об’єктів до можливих кі-
бератак та кіберінцидентів».

Крім того, необхідно пам’ятати про не-
обхідність налагодження з боку держави 
діалогу із приватним сектором та розро-
блення відповідних адміністративно-пра-
вових механізмів у цій сфері. Такі меха-
нізми доцільно впроваджувати в межах 
окремих відомств шляхом організації ко-
мунікації із суспільством, організації круг-
лих столів, громадських рад при відом-
ствах.

Щодо впливу громадянського су-
спільства на розвиток адміністратив-
но-правового механізму. Суспільство 
України, на нашу думку, ще не можна від-
нести до громадянського. Це пов’язано як 
з історичними подіями, тим, що держава 
є відносно молодою та перебуває в стадії 
становлення, так і з ідеологією минулого, 
яка не заохочувала залучення громадян 
до управління державними процесами. 
Але водночас українці є активними корис-
тувачами ІКТ, зокрема інтернет-ресурса-
ми та мобільним зв’язком. Але говорити 
про наявність інформаційного суспільства 
в державі занадто рано.

Вважаємо, що побудові здорового ін-
формаційного суспільства має передувати 
функціонування сталого громадянського 
суспільства.

Із 2014 р. дотепер наявне пожвавлен-
ня в суспільному житті українців, що зде-
більшого пов’язане із проведення антите-
рористичної операції на сході України та 
операції об’єднаних сил (із 2018 р.). Про-
явами громадянського суспільства стали 
численні волонтерські рухи на підтримку 
Збройних сил України й організації добро-
вольчих батальйонів, готових виступити 
на захист держави.

Під час розгляду питання впливу гро-
мадянського суспільства на формування 
адміністративно-правових механізмів ре-
гулювання кібербезпеки можна визначи-
ти декілька закономірностей. Чим краще 
розвинене громадянське суспільство, тим 
легше воно сприймає певні розумні обме-
ження, які держава має запровадити для 
захисту національних інтересів та прав 
громадян, тим легше воно йде на діалог 
з органами державної влади, а не лише 
критикує їх. Чим краще розвинене грома-
дянське суспільство, тим більше пропози-
цій воно може надати органам державної 
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влади щодо поліпшення їхньої роботи, тим 
активнішим та раціональнішим є його кон-
троль за діяльністю та рішеннями органів 
державної влади.

Отже, саме від рівня усвідомлення гро-
мадянами власної сили та можливості 
впливати на рішення органів державної 
влади, від небайдужості до подій, що від-
буваються навколо, залежить рівень до-
бробуту в суспільстві.

Необхідно ще раз наголосити на важ-
ливості активної участі представників гро-
мадськості у вирішенні питань формуван-
ня адміністративно-правового механізму 
регулювання кібербезпеки, оскільки ця 
сфера суспільних відносин має деякі осо-
бливості, пов’язані з використанням осо-
бистої інформації громадян, доступу до 
даних. Отже, з боку держави можуть вжи-
ватися заходи щодо обмеження прав та 
інтересів окремих громадян для безпеки 
всієї держави. 

Висновки і пропозиції. У результа-
ті анлізу зазначеної в статті інформації 
можна дійти таких висновків: громадян-
ське суспільство в Україні перебуває на 
стадії формування; для формування ін-
формаційного суспільства необхідна на-
явність громадянського суспільства, про-
те українці є активними користувачами 
ІКТ та інтернету; на даний час українське 
законодавство у сфері гарантування кі-
бербезпеки є «молодим», закладає осно-
воположні принципи здійснення кіберза-
хисту, визначає основні функції органів 
державної влади в цій галузі; взаємодія 
держави та громадянського суспільства 
визначена українським законодавством 
як один із принців гарантування кібер-
безпеки держави; актуальним питанням 
залишається питання державно-приват-
ного партнерства у дослджуваній облас-
ті; сьогодні не вироблено адміністратив-
но-правових механізмів взаємодії органів 
державної влади та громадянського су-
спільства щодо кібербезпеки; взаємодія 
та співпраця держави та громадян у сфері 
гарантування кібербезпеки держави дуже 
важлива, оскільки кіберпростір є непо-
дільним, а багато об’єктів критичної ін-
формаційної інфраструктури перебувають 
у приватній власності; оскільки механізми 
адміністративно-правового регулювання 

впроваджує саме держава, в інтересах 
громадянського суспільства брати участь 
у формування цих механізмів; якість ви-
роблених адміністративно-правових меха-
нізмів регулювання кібербезпеки держави 
напряму залежить від активності грома-
дянського суспільства та його впливу на 
рішення в цій сфері.

З таких висновків можна виробити про-
позицію про активне залучення органами 
державної влади громадськості до участі 
у формуванні механізмів адміністратив-
но-правового регулювання кібербезпеки 
держави. На нашу думку, найлегше зро-
бити це на рівні окремих відомств залеж-
но від їхніх функцій і повноважень у цій 
сфері. Залучення може відбуватися шля-
хом проведення консультацій та круглих 
столів, обговорення проектів норматив-
но-правових актів.
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Роллер В. Н. Влияние гражданского общества на эффективность 
административно-правового регулирования кибербезопасности государства

Общественные отношения в сфере информационных технологий и в киберсфе-
ре органично развиваются в соответствии с требованиями времени. Но правового 
регулирования как на международном, так и на государственном уровнях недоста-
точно для решения всех правовых вопросов, возникающих в сфере использования 
информационных технологий. Наряду с выработкой правил частного использования 
информационно- коммуникационных технологий возникают вопросы использования 
последних органами государственной власти, осуществления защиты от кибератак, 
налаживания сотрудничества между государственным и частным сектором в этой сфе-
ре. Необходимо выработать механизмы административно-правового регулирования 
кибербезопасности.

Ключевые слова: гражданское общество, киберзащита, административно-право-
вое регулирование кибербезопасности.

Roller V. The Civil Society influence on the efficiency of the administrative and 
legal regulation of the State cyber security

Public relations in the field of information technologies and in the cyber sphere are or-
ganically developed in accordance with the requirements of time. But at the same time the 
legal regulations that exist, both at the international and national level, are not enough to 
resolve all legal is sues a rising in the are of information technology use. Along with the 
development of rules for the private use of information and communication technologies 
(ICTs), there are questions about the use of ICT by public authorities, the issue of protection 
against cyberattacks and cooperation between the public and private sectors in this area. 
One of the important issues is the need to develop mechanisms for the administrative and 
legal regulation of cyber security.

Key words: civil society, cyber defense, administrative-legal regulation of cybersecurity.
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Стаття присвячена актуальним питанням становлення та розвитку інформаційного 
суспільства. Критично проаналізовано концепції розвитку суспільства і наявні наукові 
погляди, висловлено авторські міркування щодо становлення та розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні. 

Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, інформаційні технології, ін-
формаційно-телекомунікаційні технології, суспільство, громадянське суспільство, ін-
формаційне законодавство.

Постановка проблеми. У сучасно-
му дослідженні закономірностей розвитку 
держави неможна залишити поза увагою 
питання становлення та розвитку інфор-
маційного суспільства. Міжнародний дос-
від показує, що інформаційні технології 
є провідниками соціального й економіч-
ного розвитку багатьох країн світу, вони 
забезпечують та гарантують доступ гро-
мадян до інформації та захист їхніх прав, 
свобод і законних інтересів. Інформацій-
не суспільство – це спільнота, основою 
якої є знання, технології, інформація, що 
змінюється та розвивається. Розвиток су-
спільства спровокував радикальні зміни в 
інформаційній галузі, які можна назвати 
інформаційними революціями, що визна-
чили подальший розвиток людства. З ана-
лізу наукових та практичних досліджень 
можна зробити висновок, що Україна від-
стає від розвинутих країн щодо інформа-
ційного розвитку. Тому в умовах стрімкого 
розвитку інформаційного суспільства ак-
туалізуються питання визначення місця 
держави, людини та громадянина, захисту 
їхніх прав, свобод та законних інтересів, 
створення нових соціальних умов щодо 
впровадження інформаційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання становлення та розвитку 
інформаційного суспільства були предме-
том дослідження багатьох вчених різних 
наукових сфер. В юридичній науці деякі 

проблеми інформаційного суспільства до-
сліджували В. Гавловський, В. Залізняк, 
Б. Кормич, А. Марущак, П. Матвієнко, А. 
Тунік, О. Стоєцький, В. Цимбалюк, Л. Хар-
ченко, К. Череповський, О. Шепета й інші. 
Варто зазначити, що на теперішній час не 
було приділено належної уваги питанням 
розвитку та становлення інформаційного 
суспільства в умовах прагнення України 
стати повноправним членом Європейсько-
го співтовариства.

Мета статті – на основі аналізу резуль-
татів загальнотеоретичних досліджень 
інформаційного суспільства виявити та 
розкрити закономірності його виникнення 
та становлення на різних етапах історії; 
спрогнозувати розвиток інформаційного 
суспільства на підставі знання історично-
го досвіду, а також розуміння об’єктивних 
тенденцій та закономірностей.

Виклад основного матеріалу. У те-
орії права є різні концепції розвитку ін-
формаційного суспільства, але всі вони 
погоджуються з тим, що впливову роль у 
зазначеному процесі завжди відігравала 
інформація. Тому в літературі виділяють 
кілька інформаційних революцій, пов’яза-
них із кардинальними змінами у сфері ви-
робництва й обігу інформації, що привели 
до радикальних перетворень суспільних 
відносин. У результаті таких перетворень 
суспільство набувало нової якості. Пер-
ший етап пов’язують з виникненням пи-
семності, що стало підставою для розвитку 
всіх держав світу. Другий етап пов’язують © Северінова О. Б., 2018
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із винаходом друкарством, коли з’явила-
ся можливість поширення інформації між 
громадянами та державами. Третій етап 
зумовлений винаходом електрики, зав-
дяки якому з’явилися телеграф, телефон, 
радіо, що дозволили передавати й аку-
мулювати інформацію. Саме в цей період 
спостерігається збільшення кількості та 
посилення ролі засобів масової інформа-
ції; підвищення доступності громадян до 
повідомлень і знань; оперативного спілку-
вання громадян між собою. Четвертий етап 
пов’язують із винаходом обчислювальної 
техніки і появою персонального комп’юте-
ра, створенням мереж зв’язку. Цей період 
став початком накопичення, зберігання, 
оброблення і передачі інформації в елек-
тронній формі. П’ятий етап розвитку ін-
формаційного суспільства – сучасний. Цей 
період характеризується розвитком новіт-
ніх технологій, що впливають не тільки 
на суспільство, а й державу взагалі. Су-
часна тенденція розвитку інформаційного 
суспільства характеризується новою тех-
нологічною індустрією, де провідну роль 
має відігравати держава шляхом коорди-
нації діяльності всіх суб’єктів суспільства, 
сприяння інтеграції громадян в оновлене 
інформаційне оточення, розвитку інфор-
маційних галузей економіки, забезпечен-
ня розвитку демократії та захисту прав і 
свобод громадян. Варто підкреслити, що 
взаємодія держави, суспільства та грома-
дян має бути спрямована на використання 
інформаційних технологій із метою підви-
щення загальної ефективності діяльності 
держави, створення інформаційного, про-
зорого та публічного суспільства та розви-
ток інститутів демократії.

Вперше інформаційне суспільство 
визначено у звітах японського уряду: 
«Японське інформаційне суспільство: 
теми і підходи» (1969 р.), «Контури полі-
тики сприяння інформатизації японського 
суспільства» (1969 р.), «План інформа-
ційного суспільства» (1971 р.). Але вони 
стосувалися технічної характеристики ін-
формаційного суспільства та процесу за-
гальної комп’ютеризації, що «надасть лю-
дям доступ до надійних джерел інформації 
і позбавить їх від рутинної роботи завдяки 
забезпеченню високого рівня автоматиза-
ції виробництва» [1, c. 35].

1973 р. Д. Белл у своїх наукових пра-
цях розділив розвиток суспільства на три 
стадії: аграрна, індустріальна і постін-
дустріальна (інформаційна). Він впер-
ше охарактеризував постіндустріальне 
суспільство як інформаційне, засноване 
на телекомунікації, в якому знання й ін-
формація набувають товарного статусу 
[2]. Надалі І. Масуда у своїй праці «Ін-
формаційне суспільство як постіндустрі-
альне суспільство» (1983 р.) висловив 
припущення, що поступальний розвиток 
комп’ютерної техніки приведе до того, 
що провідною галуззю в економіці стане 
«інтелектуальне виробництво», тобто ви-
робництво інформації та знань, які будуть 
збиратися і поширюватися за допомогою 
новітніх інформаційно-телекомунікацій-
них технологій [3]. Т. Стоуньєр вперше 
визнав інформацію стратегічним ресур-
сом. Він ототожнив інформацію і знання 
з капіталом, який можна накопичувати і 
зберігати для майбутнього використання. 
Т. Стоуньєр стверджував, що в сучасному 
світі першочерговим завданням будь-якої 
держави має стати розвиток нової пер-
спективної галузі економіки – інформацій-
ної. «Промисловість у новому суспільстві 
за загальними показниками зайнятості і 
своєї частки в національному продукті по-
ступиться місцем сфері послуг, яка буде 
являти собою здебільшого збирання, об-
роблення і різні види надання необхідної 
інформації» [4, c. 392–409].

Е. Тоффлер, який взяв до уваги концеп-
цію розвитку інформаційного суспільства 
Д. Белла, виділяє такі стадії: аграрна (до 
XVIII ст.), індустріальна (до 1950-х рр.),  
постіндустріальна (з 1950-х рр.). Варто 
підкреслити, що вищезазначені концеп-
ції побудовані з урахуванням розвитку 
провідних держав, тому вони не мають 
універсального характеру. Деякі країни 
перебувають на стадії аграрного або ін-
дустріального розвитку, тому не можна 
говорити про уніфіковане формування ін-
формаційного суспільства [5].

У подальших наукових досліджен-
нях варто зазначити наукову думку  
М. Кастельса, який зауважує, що інфор-
маційна епоха знаменує собою появу су-
спільства нового типу, для якого харак-
терний розвиток інформаційних мереж. 
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Він вважає, що сам термін «інформаційне 
суспільство» не здатний повною мірою 
охарактеризувати зміни, що відбувають-
ся в сучасному суспільстві. Він пропонує 
термін «мережеве суспільство» (network 
society) [6]. Але цей термін лише зазна-
чає, що інформаційно-телекомунікаційні 
мережі, які зв’язують між собою держави 
й окремих людей, є складником розвитку 
інформаційного суспільства сучасного пе-
ріоду. 

Інформаційне суспільство можна роз-
глядати як наступну стадію розвитку люд-
ства, на якій збільшується вплив інфор-
маційних та комунікаційних технологій 
майже на всі сфери життя.

В Україні питання інформаційного су-
спільства перебувають у процесі дослі-
дження науковців. Необхідність розвитку 
в Україні інформаційного суспільства усві-
домлюється науковим та правотворчим 
співтовариством, про що свідчить велика 
кількість законодавчих нормативних актів 
у галузі інформації. Варто підкреслити, що 
зараз ми не можемо вважати, що в Україні 
сформовано й існує інформаційне суспіль-
ство. З урахуванням соціального, еконо-
мічного, технічного, наукового та куль-
турного розвитку можна тільки визнати, 
що наявні передумови переходу до ін-
формаційного суспільства. Також форму-
ванню інформаційного суспільства сприяє 
прагнення України стати повноправним 
членом Європейського співтовариства та 
реформування законодавства щодо ре-
гулювання інформаційного простору. Ін-
формація є важливим об’єктом, її неправо-
мірне використання може завдати суттєвої 
шкоди державній безпеці, тому держа-
ва приділяє значну увагу законодавчо-
му регулюванню доступу та використан-
ню тієї чи іншої інформації, що здається 
необхідним і виправданим. Але є думка, 
що без вільного доступу всіх громадян до 
інформації взагалі немає сенсу говорити 
про побудову інформаційного суспільства  
[7, c. 81–83].

Сучасний рівень розвитку інформаційної 
інфраструктури, використання інформа-
ційних технологій у суспільному виробни-
цтві на державному і регіональному рів-
ні не відповідає завданням інноваційного 
розвитку країни, підвищення її конкурен-

тоспроможності, диверсифікації економі-
ки, підвищення добробуту й якості життя 
громадян, зміцнення обороноздатності і 
безпеки. Але водночас ми спостерігаємо 
за впровадженням інформаційних техно-
логій практично в усіх сферах суспіль-
ного життя. Наприклад, у галузі освіти –  
реєстрація на зовнішнє незалежне тесту-
вання; у державній сфері – подання пети-
цій; у галузі правосуддя – розгляд справ 
у режимі відеоконференцій тощо. Провід-
ну роль у створенні інформаційного су-
спільства має відгравати держава шляхом 
координації діяльності всіх суб’єктів су-
спільства, інтеграції економіки у світовий 
простір, розвитку інформаційних галузей, 
забезпечення прав та свобод громадян і 
дотримання міжнародних стандартів.

Також треба зазначити, що будь-яка 
країна, яка має на меті створення інфор-
маційного суспільства, що буде відповіда-
ти встановленим та визнаним стандартам, 
повинна розробити, з урахуванням інте-
ресів всього суспільства, власну націо-
нальну концепцію входження у світовий і 
європейський інформаційний простір, ви-
ходячи із власних конкретних умов, наці-
ональної самобутності, розвиненості зако-
нодавчої бази.

Інформаційне суспільство визначаєть-
ся як таке, в якому всі можливості сучас-
ної цивілізації використовуються на благо 
конкретної людини, остання максимально 
розкривається і цілком реалізує себе; яке 
націлене на впровадження, обмін і гене-
рацію нових ідей і знань – головного на-
ціонального капіталу, основи стабільного 
розвитку держави; в якому високий рі-
вень технологічного розвитку органічно 
поєднується із принципами людяності, гу-
манізму, відкритості і відповідальності всіх 
його членів; в якому більшість робітників 
створюють, збирають, реєструють, нако-
пичують, зберігають і поширюють інфор-
мацію, особливо її вищу форму – знання; 
в якому діяльність людей ґрунтується на 
використанні послуг, що надаються за до-
помогою інформаційних технологій та тех-
нологій зв’язку [8].

Загалом інформаційне суспільство ха-
рактеризується: 

– в економічній сфері – зростанням 
ролі інформації та володіння нею, появою 
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електронних грошей, перетворенням ін-
формації на основний засіб обміну, зрос-
танням впливу інтелектуальної власності, 
автоматизацією та комп’ютеризацією ви-
робничих процесів; 

– у політичній сфері – посиленням про-
зорості національних кордонів та зрос-
танням впливу наднаціональних спільнот; 
перетворенням освіти та кваліфікації на 
головний чинник влади еліти; 

– у соціальній сфері – збільшенням зна-
чення інтелігенції, «технічного класу», 
вчених, зниженням кількості робітників, 
зайнятих в індустрії, збільшенням кілько-
сті зайнятих в інформаційному і сервісному 
секторах, тенденцією до субурбанізації; 

– у духовній сфері – пріоритетом духов-
них цінностей над матеріальними [9, с. 174].

В інформаційному суспільстві змінять-
ся не тільки виробництво, а й весь уклад 
життя, система цінностей, зросте значу-
щість культурного дозвілля щодо матері-
альних цінностей. Порівняно з індустрі-
альним суспільством, де все спрямоване 
на виробництво і споживання товарів, в 
інформаційному суспільстві виробляються 
і споживаються інтелект, знання, що веде 
до збільшення частки розумової праці. Від 
людини буде потрібна здатність до твор-
чості, зросте попит на знання [10].

На міжнародному рівні одним із перших 
нормативних актів, що визначав стратегію 
побудови інформаційного суспільства, є 
ухвалений на 29 сесії Генеральної конфе-
ренції ЮНЕСКО 1996 р. документ під наз-
вою «Інформаційне суспільство для всіх» 
[11]. 22 липня 2000 р. ухвалена Окінав-
ська хартія глобального інформаційного 
суспільства, що закликає «як у державно-
му, так і в приватному секторах ліквідува-
ти міжнародний розрив у галузі інформації 
та знань». Окінавська хартія визначає, що 
інформаційно-телекомунікаційні техно-
логії є одним із найбільш важливих чин-
ників впливу на формування суспільства 
ХХІ ст., спосіб життя людей, їхніх освіти й 
роботи, а також взаємодії уряду та грома-
дянського суспільства [12]. 

Треба зазначити, що створення інфор-
маційного суспільства можливе за наяв-
ності європейського розвиненого грома-
дянського суспільства і правової держави. 
Перші кроки зроблені 1998 р. ухваленням 

Національної програми інформатизації. 
Але ухвалення законодавчого акта не зро-
било одночасно суспільство інформацій-
ним, закон не був реалізований повною 
мірою. Розвиток інформаційного суспіль-
ства в Україні має здійснюватися об’єктив-
ним шляхом, без нав’язування будь-якої 
ідеології. 

Уніфікованою метою інформаційного 
суспільства повинно бути створення умов 
для гармонійного розвитку людини, забез-
печення розвитку соціальної, економічної, 
культурної й інших сфер суспільного жит-
тя в інтересах громадян та зміцнення дер-
жавності. 

Висновки і пропозиції. На підставі 
вищезазначеного можна зробити висно-
вок, що розвиток та становлення інфор-
маційного суспільства базується на сукуп-
ності концепцій, які враховують соціальну 
та культурну самовизначеність кожної 
держави та нації з метою інтегрування в 
загальносвітовий інформаційний простір. 
Складниками діяльності держави має бути 
реалізація не тільки ефективної націо-
нальної інформаційної політики, яку вар-
то розглядати як пріоритет державного 
управління щодо забезпечення переходу 
до інформаційного суспільства, а також 
законодавчої діяльності, на основі якої 
має будуватися інформаційне суспільство.
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Постановка проблеми. На сучасно-
му етапі розвитку правоохоронних ор-
ганів країн світу є безліч різноманітних 
поліцейських структур та різних поліцей-
ських підрозділів, а також декількох сис-
тем професійної підготовки поліцейських. 
Але, незважаючи на цей факт, завдання, 
що постають перед поліцейськими, є од-
наковими, а основні принципи підготовки 
співробітників поліції також мають схожі 
риси. Саме тому адміністративно-право-
ве забезпечення організації професійного 
зростання поліцейських має багато спіль-
ного в системах різних країн світу, а та-
кож свої особливості.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Українські науковці, як-от:  
В. Бесчасний, В. Василинчук, І. Гриценко, 
М. Дивак, В. Заросило, З. Кісіль, О. Не- 
годченко, Д. Никифорчук, О. Поліщук,  
В. Соболєв, С. Циганій та інші, під час до-
слідження професійної підготовки полі-
цейських закордонних країн зазначають, 
що на теперішній час можемо спостеріга-
ти сталий процес вдосконалення систем 
відомчої освіти. Але постійне ускладнен-
ня завдань, які постають перед силови-
ми структурами, вимагає від керівництва 
відомств пошуку оптимальних шляхів в 
якісному відборі та підготовці кадрів.

Відповідно до завдань, що постають пе-
ред керівництвом Міністерства внутрішніх 

справ (далі – МВС) та пересічними полі-
цейськими, ми визначили мету статі як 
пошук балансу в процесі підготовки ви-
сокоякісних професіоналів реформовано-
го відомства з урахуванням досвіду кра-
їн-партнерів.

Виклад основного матеріалу. Варто 
зазначити, що до розбудови нової системи 
МВС долучилися понад 30 країн. Міністер-
ство також на постійній основі співпрацює 
з різними міжнародними організаціями, 
які сприяли реалізації проектів, як-от: Ор-
ганізація Об’єднаних Націй (далі – ООН), 
Організація з безпеки і співробітництва в 
Європі (далі – ОБСЄ), Консультативна мі-
сія Європейського Союзу (далі – КМЄС), 
НАТО [1]. МВС України вдало використо-
вується досвід іноземних держав у проце-
сі реформування застарілої міліцейської 
структури в сучасне поліцейське відом-
ство, що має відповідати вимогам міжна-
родного права та національного законо-
давства. 2 липня 2015 р. ухвалений Закон 
«Про національну поліцію», що визначає 
поліцію як сервісну службу, за прикладом 
країн Європи та Північної Америки.

У результаті дослідження адміністратив-
но-правового забезпечення професійної 
підготовки поліцейських в країнах Європи, 
у Сполучених Штатах Америки (далі – США)  
та в Канаді можемо зазначити, що цей про-
цес являє собою розв’язання посадовими 
особами практичних підрозділів та керів-
никами освітніх установ організаційних  
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питань щодо якості процесу підготовки 
співробітників всіх напрямів з урахуван-
ням висновків наукових досліджень, з 
використанням найкращих педагогічних 
методик і застосуванням технічних засо-
бів відповідно до міжнародних стандартів 
та потреб сучасності. Хоча системи про-
фесійного зростання та підготовки полі-
цейських в закордонних країнах форму-
валися відокремлено, з використанням 
різних підходів, проте останні мають бага-
то спільних рис.

Як зазначила у виступі заступник мі-
ністра внутрішніх справ України Тетя-
на Ковальчук, за короткий час, а саме із 
2014 р., МВС вдалося розмежувати функ-
ції політичного управління та професій-
ної діяльності, створити абсолютно новий 
центральний орган виконавчої влади – 
Національну поліцію, сформувати Націо-
нальну гвардію. Реформування системи 
освіти майбутніх поліцейських відповідно 
до викликів сьогодення – це фундамент 
успішної роботи відомства в майбутньому. 
Саме тому імплементація найкращих ме-
тодик протидії домашньому насильству в 
систему освіти поліції – запорука її ефек-
тивності. Ми маємо відшукати баланс між 
компетентністю та новими практиками ка-
дрової підготовки [1].

Так, високий професіоналізм поліції 
досягається не лише завдяки ґрунтовній 
професійній підготовці у фахових поліцей-
ських закладах освіти, поліцейські у США, 
Великобританії, Франції, в інших країнах 
змушені протягом всієї служби навчатися, 
від цього залежить їх просування по служ-
бі, присвоєння офіцерського чину, оплата 
праці, пільги тощо. Для цього підготовка 
в навчальних закладах повинна закласти 
не лише знання й уміння, а й здатність до 
саморозвитку. Адаптації до нових соціаль-
них, інформаційних, технічних та техно-
логічних вимог, кваліфікованого здобут-
тя нових знань шляхом самоосвіти, тобто 
мусить ґрунтуватися на засадах випере-
джальної освіти [2].

На теперішній час системи професій-
ної підготовки кадрів поліції, що склалися 
практично в усіх європейських країнах, 
містять:

1-й рівень – початкове навчання кан-
дидатів на службу в поліції в навчальних 

центрах, академіях, інших спеціальних 
навчальних закладах, як правило, терито-
ріальних поліцейських органів. Цей рівень 
відповідає повному загальноосвітньому 
ступеню або початковому рівню професій-
ної освіти, але може бути й дещо вищим;

2-й рівень – багатопрофільна підго-
товка поліцейських за різними спеціаль-
ностями середнього керівного складу 
поліції у відомчих освітніх установах або 
навчальних центрах, які підпорядкову-
ються центральним (федеральним) орга-
нам поліцейського управління. Цей рівень 
зазвичай відповідає ступеню бакалавра 
або нижче;

3-й рівень – підготовка управлінських 
кадрів поліції, старших і вищих офіцерів у 
поліцейських академіях, навчальних цен-
трах або інших відомчих освітніх устано-
вах. Мінімальним тут зазвичай є диплом 
бакалавра, а максимальними – диплом 
магістра або будь-який учений ступінь 
(фундаментальна наукова освіта).

В Європі, крім можливості здобути ві-
домчу поліцейську освіту, все більше 
поліцейських відряджаються або само-
стійно вступають у загальногромадянські 
університети, інститути, коледжі. Почас-
тішав прийом на роботу в поліцію осіб, 
які вже мають одну або дві вищі освіти, і 
навіть учену ступінь. Європейська відом-
ча професійна підготовка кадрів поліції 
інтегрувалася в загальнонаціональні та 
міжнародні освітні простори через систе-
му державного ліцензування, атестації й 
акредитації і функціонує відповідно до за-
гальнодержавних критеріїв і стандартів.

Історія становлення американської по-
ліції не спричинила розвитку багаторівне-
вої системи професійної освіти (підготов-
ки), як це було, наприклад, в Європі. У 
США перші поліцейські школи професійної 
підготовки виникли всередині цивільних 
освітніх інститутів. У результаті чого утво-
рювалися самостійні поліцейські школи, 
які почали займатися виключно професій-
ною підготовкою службовців поліції. Функ-
ція ж здійснення професійної освіти, що 
дає право на отримання керівної посади, 
донині в США зберігається за цивільними 
університетами, коледжами, факультета-
ми, що пропонують спеціальні програми з 
поліцейської проблематики [3].
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Якщо у Франції найширшими повнова-
женнями щодо організації та здійснення 
професійної підготовки наділена Дирек-
ція кадрів і шкіл при Генеральній дирек-
ції Державної поліції, то у Федеративній 
Республіці Німеччина (далі – ФРН) кожний 
відомчий освітній заклад безпосередньо 
підпорядкований Міністерству внутрішніх 
справ землі, а централізованою коорди-
нацією займається Комісія в справах нав-
чання при Постійній конференції Міністрів 
внутрішніх справ Федерації й окремих ні-
мецьких земель. Що ж до підготовки ке-
рівних кадрів, то основним нормативним 
документом, що регламентує професійну 
підготовку кандидатів на керівні посади в 
поліції, є ст. 5 Договору про єдину освіту 
кандидатів на вищу поліцейську виконав-
чу службу та Положення про поліцейську 
Академію управління ФРН від 28 квітня 
1972 р.

Варто зазначити, що в Німеччині про-
понуються найжорсткіші в Європі умови 
для просування по службі. Чергове підви-
щення можна отримати тільки після здо-
буття додаткової освіти, а на деякі посади 
поліцейські призначаються тільки за на-
явності відповідного освітнього ступеня. 
Така система склалася в 50-ті рр. XX ст. 
З тих часів федеральним і земельними мі-
ністерствами внутрішніх справ багато зро-
блено для її вдосконалення. Абітурієнт, 
який вступає до освітнього закладу, точно 
знає, на якій посаді він буде використову-
ватися по його закінченні. У навчальному 
процесі застосовуються методи чергуван-
ня теоретичних занять зі стажуванням, 
моделювання, відпрацювання ситуацій, 
симуляції. На вищих рівнях підготовки пе-
реважають комплексні заняття. З розумін-
ням того, що успіх навчання залежить від 
кваліфікації викладачів, у ФРН створені 
умови, що дозволяють відбирати для цієї 
роботи найкваліфікованіших фахівців.

Процедура навчання поліцейських по-
будована на засадах поділу території на 
окремі адміністративно-територіальні оди-
ниці (землі). У кожному земельному мініс-
терстві внутрішніх справ є свій навчаль-
ний заклад, що готує фахівців для роботи 
на даній території. На загальнодержав-
ному рівні діє лише Вища поліцейська 
академія управління в м. Хільтруп. Вона 

готує спеціалістів для начальницьких по-
сад загальнодержавних поліцейських під-
розділів. Навчатися у Вищій поліцейській 
академії управління може лише той спів-
робітник органів внутрішніх справ, який 
закінчив вищу земельну поліцейську шко-
лу [4, с. 167]. 

Для британської моделі характерна 
більш вузька спеціалізація поліцейських 
різних підрозділів і служб вже на перших 
етапах професійної підготовки. Такий під-
хід можна спостерігати в американській 
моделі професійної поліцейської підготов-
ки, де також із самого початку готують ву-
зькопрофільних фахівців для підрозділів 
поліції. Крім того, координація процесу 
професійної підготовки у Великобританії 
децентралізована і здійснюється за регі-
ональним принципом. Проте із середини 
80-х рр. в Англії вживаються заходи для 
посилення впливу центру на управлін-
ня поліцією і підготовку для неї фахівців, 
оскільки однією з головних причин наяв-
ності недоліків у підготовці кадрів, а отже, 
у функціонуванні поліції, є відсутність 
ефективного управління на національно-
му рівні.

У Великобританії головне завдання по-
ліції – це служіння передусім суспільству, 
громадянам, а потім вже державі й уря-
ду. Такий підхід до визначення головної 
функції поліції має давні традиції. Англій-
ський досвід підготовки відрізняється гу-
маністичною спрямованістю навчально-
го процесу, тривалим терміном навчання 
констеблів за місцем роботи, найретель-
нішим відбором кандидатів на службу в 
кримінальну поліцію, організацією їх нав-
чання, акцентом на самостійне несення 
служби поліцейськими вже на початково-
му етапі проходження служби.

Головна відмінність американської мо-
делі професійної поліцейської освіти (під-
готовки) від європейських моделей поля-
гає насамперед у тому, що в США відомчі 
навчальні заклади дають переважно про-
фесійну поліцейську підготовку, а осві-
ту поліцейські здобувають у цивільних 
освітніх установах. Так, на базі універ-
ситету можуть функціонувати спеціалізо-
вані професійні поліцейські інститути, які 
розробляють відповідні навчальні плани 
і програми для підготовки поліцейських 
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для багатьох служб, рангів і видів діяль-
ності. На такі курси мають право вступати 
як службовці поліції, так і цивільні особи, 
які мають намір у майбутньому вступити 
на службу в правоохоронні органи.

Для порівняння з американською мо-
деллю функціонує скандинавська модель 
професійної поліцейської підготовки (Фін-
ляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва), 
коли в країні, зазвичай у столиці, функці-
онує єдина поліцейська Академія, де мож-
на отримати як професійну підготовку, так 
і професійну освіту (середня спеціальна, 
ступінь бакалавра), а в деяких освітніх за-
кладах – навіть ступінь магістра (Литва).

Національні моделі професійної полі-
цейської підготовки в низці країн схожі 
як з європейською, так і з американською 
моделями. Це певною мірою пояснюється 
повоєнними (Скандинавські країни, Ав-
стрія, Японія, Італія) і пострадянськими 
(Хорватія, Словенія, Литва та ін.) реа-
ліями. Крім того, місцеві моделі відомчої 
освіти в зазначених вище країнах мають 
деякі специфічні риси, що дозволяє гово-
рити про своєрідні змішані, інтегративні, 
гібридні освітні моделі.

В Японії новопризначені офіцери полі-
ції префектур набувають необхідних на-
вичок та проходять початкову програму 
навчання в школах поліції префектур. 
Новопризначені сержанти й інспектори 
беруть участь в освітніх тренінгах для 
здобуття знань та вмінь, необхідних для 
виконання нових обов’язків. Залежно від 
функціональних обов’язків є спеціальні 
курси з основ криміналістики, викори-
стання криміналістичної техніки, а також 
з вивчення іноземних мов. Термін нав-
чання в поліцейських школах різниться 
відповідно до посади: 6 тижнів готують 
сержантів та 8 тижнів – інспекторів. Із ча-
сом офіцери, яких призначено головними 
інспекторами, мають право на вступ до 
Національної поліцейської академії для 
відвідування тренінгів розвитку навичок 
управління та лідерства. Співробітники 
поліції повинні мати високий рівень воло-
діння техніками дзюдо, кендо, прийома-
ми затримання та стрільби з вогнепальної 
зброї. А через належний рівень володін-
ня бойовими мистецтвами та стрільбою 
японські поліцейські часто досягають ви-

датних рекордів у вітчизняних та міжна-
родних змаганнях [5].

Незважаючи на своєрідність і традиції 
в системах поліцейської освіти, їх можна 
класифікувати й узагальнити за багать-
ма критеріями. Так, сучасна педагогічна 
наука розглядає освітні системи з позиції 
управління ними – «централізації» і «де-
централізації». У найзагальнішому вигляді 
відмінність між двома вищезазначеними 
поняттями полягає в тому, що «централі-
зація» являє собою управління освітніми 
установами із центру, а «децентраліза-
ція» означає передачу владних повнова-
жень місцевим органам. Децентралізація 
може виявлятися в наявності на місцево-
му рівні кількох центрів влади з розподі-
лом обов’язків за галузевим принципом. 
Централізація властива освітнім системам 
Франції, Росії, Італії, Нідерландів і низки 
інших європейських країн, а також Японії, 
Південної Кореї, а децентралізація – США, 
Канаді, Великобританії. Виділяють також 
«напівцентралізовані» моделі (Німеччина), 
коли йдеться про передачу владних повно-
важень чиновникам, що призначаються із 
центру, дроблення владних повноважень 
або часткову їх передачу. Така класифі-
кація, на нашу думку, лише деякою мірою 
відображає реальний стан речей. Бо навіть 
у найбільш «децентралізованих» північно-
американських моделях співіснують полі-
цейські освітні установи як федерального 
рівня, які керуються із центру (Академія 
Федерального бюро розслідувань (далі – 
ФБР) у США, Академія КККП в Канаді), так 
і місцевого значення (численні місцеві по-
ліцейські академії штатів).

Отже, спостерігається наявність деяких 
відмінностей між європейською й амери-
канською моделями професійної підготов-
ки кадрів поліції. Однак, незважаючи на 
єдиний в Європі підхід до організації про-
фесійної підготовки, європейська модель 
підготовки поліцейських має декілька різ-
новидів, що істотно відрізняються один від 
одного. 

Визначальну роль в організаційному та 
нормативному регулюванні професійної 
підготовки кадрів поліції відіграє організа-
ційно-структурна побудова правоохорон-
них органів, ступінь їх централізації або 
децентралізації, а також їхні компетенція 
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і підвідомчість, а отже, і підвідомчість сис-
тем професійної підготовки. Наприклад, у 
США до виключної компетенції Конгресу 
(ст. I р. 8 Конституції), тобто загальнофе-
дерального центру, належить організація 
та правове забезпечення боротьби з орга-
нізованою злочинністю, яка, у свою чергу, 
реалізується діями федеральних органів –  
Міністерства юстиції, Агентства з націо-
нальної безпеки, Центрального розвіду-
вального управління (далі – ЦРУ) та ін. До 
Міністерства юстиції США (US Department 
of Justice) входять, зокрема: Анти-
трестовський відділ, ФБРь, Адміністрація 
з надання допомоги у виконанні законів,  
Адміністрація з контролю за дотриман-
ням законів про наркотики й ін. Охорона 
ж громадського порядку (police powers) 
належить до компетенції штатів (поправ-
ка Х до Конституції США). Міністерство 
внутрішніх справ США (US Department 
of the Interior) взагалі не має будь-якого 
стосунку до охорони громадського поряд-
ку та боротьби зі злочинністю, а здійснює 
управління федеральними державними 
землями індіанських резервацій, відає пи-
таннями охорони навколишнього середо-
вища та використання природних ресур-
сів [6, с. 77–79, 118–129]. 

Аналіз нормативно-правових актів у га-
лузі професійної підготовки поліцейських 
кадрів дає підстави стверджувати, що си-
стему норм, які регулюють організацію 
служби в національних і муніципальних 
поліцейських формуваннях, правове ста-
новище і професійну підготовку їх спів-
робітників, утворюють зазвичай загаль-
нонаціональні (федеральні) закони про 
поліцію, декрети й укази голів держав 
і керівників виконавчої влади, а також 
нормативні акти органів місцевого само-
врядування, які містять положення про 
правовий режим окремих категорій полі-
цейського персоналу.

Вивчення організації професійної під-
готовки кадрів поліції за кордоном демон-
струє високий ступінь нормативно-пра-
вової регламентації всіх етапів цього 
процесу, з добору кандидатів на висунен-
ня або на призначення на посаду до оці-
нювання якості навчання та результатів 
професійної підготовки. Наприклад, Цир-
куляр № 105/1991 Міністерства внутріш-

ніх справ Великобританії закріплює основ-
ні принципи стандартів для оцінювання 
професійної підготовки [7], розроблені 
спільно представниками МВС, Національ-
ної поліцейської асоціації Великобританії, 
Управління столичної поліції Лондона, Ко-
леджу підготовки поліцейських кадрів у 
Хендоні, Відділу центрального плануван-
ня та навчання, і затверджений Радою по-
ліцейського навчання країни.

Висновки і пропозиції. У підсумку 
спробуємо окреслити контури можливих 
напрямів і перспектив вдосконалення 
професійного навчання поліцейських у 
системі МВС України.

По-перше. У XXI ст. особливої акту-
альності набуває проблема вироблення 
генеральної стратегії розвитку системи 
підготовки кадрів МВС України. Мета стра-
тегії, на нашу думку, повинна полягати в 
переході від кількісного, екстенсивного 
розвитку відомчої системи професійного 
навчання на шлях інтенсивний, якісний, 
що передбачає підвищення ефективності 
освіти і виховання фахівців. Фундамен-
тальною основою проектування нової мо-
делі професійного навчання в системі МВС 
України повинна стати науково обґрунто-
вана політика в цій галузі. Її розроблення 
передбачає:

1. Виокремлення відомчої професійної 
освіти в системі освіти України в окремий 
блок. Така необхідність спричинена тим, 
що багато молодих працівників ОВС щой-
но після закінчення закладів вищої осві-
ти МВС звільняються з органів внутрішніх 
справ за власним бажанням та працев-
лаштовуються в інших органах держав-
ного управління. Такі невтішні висновки 
підтверджує професор В. Соболєв, який 
зазначає, що серед групи молодих пра-
цівників рівень потенційної плинності на 
37–40% вищий, ніж в осіб, які прослужи-
ли три роки й більше. Показники незадо-
воленості тут особливо високі в працівни-
ків першого року служби [8, с. 11]. Тому 
нагальною потребою сьогодення є розро-
блення відомчих стандартів професійного 
навчання поліцейських, кваліфікаційних 
характеристик залежно від конкретно ви-
значеної посади в органах та підрозділах 
внутрішніх справ, запровадження дипло-
ма державного зразка з наданням права 
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працевлаштування виключно в органи 
та підрозділи внутрішніх справ України.

2. Вважаємо за доцільне закріпити в 
чинному законодавстві норму про про-
ходження служби молодими фахівцями 
впродовж перших 3-х років виключно за 
спеціальністю, здобутою в навчальному 
закладі системи МВС. Надалі переміщен-
ня по службі доцільно здійснювати тіль-
ки після проходження навчання на кур-
сах післядипломної освіти. 

По-друге, серйозні зміни потрібні в 
управлінні системою професійного нав-
чання. В основу управління підготовкою 
кадрів має бути покладено принцип роз-
ширення повноважень навчальних за-
кладів та високий ступінь контролю за 
кінцевим результатом їхньої діяльності.

В умовах оптимізації мережі навчаль-
них закладів, поглиблення принципу 
демократизації їхньої діяльності, з ме-
тою вдосконалення управління систе-
мою освіти доцільно створити в скла-
ді Департаменту освіти та науки МВС 
України Управління навчальних закла-
дів. Основними завданнями цього орга-
ну управління відомчою освітою мають 
стати: визначення цілей і завдань, кон-
цептуальних пропозицій щодо вдоскона-
лення освітньої політики в Міністерстві; 
формування відповідного замовлення 
для навчальних закладів, підготовка 
пропозицій щодо створення нових освіт-
ніх установ; розроблення відповідних 
нормативних документів; виділення не-
обхідних штатів; координація роботи 
підрозділів Міністерства з визначення 
якісних і кількісних параметрів підготов-
ки фахівців.

Науково-освітня інфраструктура регіо-
нальних закладів вищої освіти (далі – ЗВО)  
має формуватися з орієнтацією на вико-
нання регіональних функцій. Регіональ-
ні науково-дослідні центри цих освітніх 
установ мають забезпечити виконання 
завдання щодо переходу від розрізненої 
тематики вузівських досліджень до фор-
мування цілісного регіонально-спрямо-
ваного сектора в інтересах органів вну-
трішніх справ.

По-третє, назріла нагальна потреба 
підготовки нормативно-правових актів, 
що визначають порядок формування пе-

дагогічного корпусу на конкурсній осно-
ві, роль і місце кадрових служб ОВС та 
навчальних підрозділів у комплектуванні 
навчальних закладів; статус викладача 
й умови його просування по службі. Про-
понується переглянути норми розрахун-
ку штатної чисельності кафедр, систе-
му оцінки матеріального стимулювання 
праці викладача з урахуванням реаль-
ного навантаження.

По-четверте. У складній соціально-е-
кономічній та політичній ситуації, в якій 
зараз опинилася Україна, особлива ува-
га в освітній політиці повинна приділя-
тися змісту освіти у ЗВО МВС, який має 
гнучко реагувати на мінливі потреби су-
спільства і орієнтуватися на підготовку 
фахівців до несення служби в умовах 
ускладнення оперативної обстановки, а 
також за надзвичайних обставин. Осо-
бливу увагу варто приділити вихован-
ню в поліцейських правової культури, 
моральності і гуманізму, поваги до кон-
ституційних прав і свобод громадян, го-
товності до захисту їхнього життя, вихо-
ванню почуття власної гідності, здатності 
до саморозвитку та самовдосконалення.

Але суто організаційних інновацій не-
достатньо. Необхідна всебічна модерні-
зація змісту відомчої освіти, її методів і 
форм. Парадигма діяльності навчальних 
закладів МВС тривалий час була орієнто-
вана на підготовку фахівців «сьогодніш-
нього дня», націлювала майбутніх право-
охоронців на вирішення завдань служби 
в статичних умовах. Випускники ЗВО 
володіють фундаментальними знаннями, 
проте часто неспроможні застосувати їх у 
практичній діяльності, з великими труд-
нощами адаптуються до швидкоплинних 
умов у сфері їхньої професійної діяльно-
сті. Дуже часто вони виявляються безпо-
радними там, де потрібна самостійність і 
компетентність в ухваленні рішень, вмін-
ня організувати свою роботу і діяльність 
інших в обстановці великої невизначе-
ності і підвищеного ризику. Водночас 
сучасний етап розвитку правоохоронної 
системи потребує фахівців із широким 
гуманітарним мисленням, здатних бу-
дувати професійну діяльність за зако-
нами постіндустріального розвитку, що 
враховують органічний зв’язок між еко-
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номічною продуктивністю і творчістю, з 
одного боку, і прагненням до особистої 
самореалізації, з іншого. Для цього в 
основу функціонування системи освіти 
мають бути покладені сучасні навчальні 
та виховні методики, розроблені на базі 
філософсько-методологічних і психоло-
го-педагогічних знань, здатні подолати 
наявний сьогодні розрив між педагогіч-
ною теорією і практикою. 

По-п’яте. У теперішній час, коли Укра-
їна активно прагне до політичного й еко-
номічного Європейського простору, од-
ним із найважливіших напрямів освітньої 
політики МВС України має стати інтегра-
ція професійного навчання кадрів орга-
нів внутрішніх справ у світову систему 
поліцейської освіти з метою:

– використання закордонного досві-
ду для вдосконалення відомчої системи 
професійного навчання поліцейських 
України;

– міжнародної кооперації в галузі до-
сліджень, розроблення методичних і 
нормативно-правових документів та нав-
чання фахівців;

– входження в систему міжнародного 
інформаційного та комунікаційного про-
стору;

– підготовки закордонних фахівців на 
комерційній основі.

Досягнення поставлених цілей можли-
ве за допомогою: активної участі у ство-
ренні міжнародних центрів поліцейської 
освіти; встановлення контактів з іно-
земними школами поліції не тільки і не 
стільки на рівні керівників навчальних 
закладів, а насамперед на рівні викла-
дачів, курсантів та слухачів; розроблен-
ня і реалізація програми двостороннього 
співробітництва в цій галузі; розвиток 
прямих зв’язків навчальних закладів із 
заеордонними партнерами.
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Цуркан А. П. Зарубежный опыт обеспечения профессионального обучения 
полицейских

Статья посвящена изучению опыта зарубежных стран в подготовке полицейских, 
а также в дальнейшем использовании лучших достижений в процессе администра-
тивно-правового обеспечения профессионального обучения в Национальной полиции 
Украины. Рассмотрены отличия и общие черты в процессе формирования правоохрани-
телей Европы, Северной Америки и Японии. Подготовлены предложения относительно 
усовершенствования профессионального обучения полицейских.
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Tsurkan O. Foreign experience in providing professional training of policemen
The article deals with the study of the experience of foreign countries in the training of 

policemen, as well as the further use of the best achievements in the process of administra-
tive and legal provision of professional training in the National Police of Ukraine. Considered 
the differences and common features in the process of forming law enforcement officers in 
Europe, North America and Japan. Proposals have been prepared to improve the profession-
al training of policemen.

Key words: employees, police, vocational training, education, educational centers.
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ЗЛОЧИНІВ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН

У статті розглянуто проблематику визначення підстав кваліфікації злочинів в ретро-
спективі та її сучасний стан. З’ясовано основні підходи до сутності такої підстави та її 
форми. Проаналізовано дискусійні питання нормативістського та ненормативістьского 
підходів щодо визначення поняття складу злочину й доцільності визнання останнього в 
якості підстави кваліфікації злочинів.

Ключові слова: підстава кваліфікації злочину, склад злочину, юридичний склад 
злочину, фактичний склад злочину, норма кримінального закону, статті Кримінального 
кодексу України.

Постановка проблеми. Кваліфікація 
злочинів, будучи своєрідним етапом за-
стосування кримінально-правових нор-
ми, має важливе значення при вирішенні 
питання про наявність підстави притяг-
нення особи, винної у вчинені злочину 
до кримінальної відповідальності. З іншо-
го боку, кваліфікація злочинів за своєю 
суттю є юридичною оцінкою певного яви-
ща (факту, події), яка визнається ціліс-
ним структурним утворенням, що харак-
теризується єдністю таких елементів як: 
суб’єкт; об’єкт та зміст. Фахівці з теорії 
права розширюють структурні елемен-
ти механізму правозастосування відно-
сячи до них окрім традиційних суб’єкта 
та об’єкта також правозастосовну про-
цедуру, підстави застосування права та 
результат правозастосовної діяльності 
(правозастосовний акт) [1 с. 92]. Відтак 
проблема визначення підстави її прове-
дення уповноваженими органами набу-
ває виключного значення. Питання це 
завжди викликало увагу науковців, і на 

сьогодні вироблені певні підходи до її на-
укового осмислення. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Значний вклад у розробку науко-
вих основ кваліфікації злочинів і, зокрема, 
визначення її підстав внесли Н.Г. Алек-
сандров, А.А. Герцензон, В.Н. Кудрявцев,  
Б.О. Курінов, С.А. Тарарухін. Саме цією 
плеядою вчених були розроблені теоре-
тичні основи теорії кваліфікації злочинів, 
хоча в окремих питаннях позиції вчених 
не були узгодженими. Так, висловлені в 
ході наукової полеміки підходи щодо ви-
значення підстав кваліфікації злочинів і, 
в першу чергу, нормативної (юридичної) 
підстави і надалі задають тон наукової 
дискусії в сучасній доктрині криміналь-
ного права. І сьогодні можна зустріти 
прихильників тієї чи іншої позиції щодо 
виокремлення нормативної підстави ква-
ліфікації злочинів. 

Сучасні дослідники також активно до-
лучаються до проблематики як розро-
блення теоретико-методологічних основ 
вчення про кримінально-правову ква-
ліфікацію (кваліфікацію злочинів), так і  
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прагматичних питань розв’язання теоре-
тичних та практичних проблем кваліфіка-
ції окремих злочинів чи їх видів (Андрушко 
П.П., Брич Л.П., Дудоров О.О., Кузнецов 
В.В., Марін О.К., Марітчак Т.М., Навроць-
кий В.О., Панов М.І., Письменський Є.О., 
Рябчинська О.П., Савченко А.В., Стрель-
цов Є.Л., Ус О.В., Фесенко Є. В., Фріс П.Л., 
Шапченко С. Д. та ін.). Аналіз публіка-
цій присвячених тим чи іншим актуаль-
ним питання кримінально-правової оцін-
ки суспільно-небезпечних діянь свідчить 
про відсутність узгодженого підходу щодо 
нормативної (юридичної) підстави квалі-
фікації злочинів. 

Мета статті – проаналізувати наукові 
підходи щодо виокремлення нормативної 
(юридичної) підстави кваліфікації злочи-
нів у ретроспективі та їх трансформацію в 
сучасних реаліях вчення про наукові ос-
нови кримінально-правової кваліфікації. 

Виклад основного матеріалу. У 
теорії кримінального права підстава-
ми кваліфікації злочинів загалом ви-
знаються: правові явища, виходячи з 
яких здійснюється кримінально-пра-
вова оцінка діяння, те, що лежить у її 
основі (В.О. Навроцький) [2, c. 20];  
обставини, що в часі мають існувати на мо-
мент початку процесу кваліфікації та пря-
мо стосуються оцінки конкретного діяння 
(певні факти, які вже встановлені та зафік-
совані, незмінювані положення) [3, с. 40].  
Що ж до визначення сутності такої під-
стави, то думки науковців різняться. У 
переважній більшості сучасні дослідники 
вважають юридичною (нормативно-пра-
вовою) підставою кваліфікації злочи-
нів склад злочину, точніше, наявність у 
вчиненому суспільно-небезпечному ді-
янні складу злочину, передбаченого КК  
(В.В. Кузнецов, Є.О. Письменський,  
А.В. Савченко, М.І. Панов, В.В. Кузнецов, 
Є.Л. Стрельцов, С.А. Тарарухин, П.Л. Фріс, 
О.В. Ус). Обсяг і зміст якого визначається 
зрештою в кримінально-правовій нормі, 
яка знаходить своє нормативне закріплен-
ня в кримінальному законі [4, с. 16]. Така 
позиція обґрунтовується тим, що згідно 
із ч. 1 ст. 2 КК України єдиною підставою 
кримінальної відповідальності є вчинення 
особою суспільно-небезпечного діяння, 
яке містить склад злочину, передбачений 

кримінальним законом. Окремі автори ви-
знають нормативною (юридичною) під-
ставою кваліфікації злочинів норми КК й 
інших галузей права (якщо статті Особли-
вої частини КК містять бланкетні диспо-
зиції), в яких закріплено ознаки злочинів 
[5, с. 289]. За іншим підходом норматив-
ною (юридичною) підставою кваліфікації 
злочинів визнають кримінально-правові 
норми, «адже саме в кримінально-пра-
вовій нормі здійснюється регламентація 
відповідного діяння (що передбачає його 
узагальнені, типові ознаки), в той час як 
склад злочину є фактичним інструмен-
том, за допомогою якого в кримінальному 
праві встановлюється та доказується від-
повідність між фактичними обставинами 
справи й ознаками, закріпленими в кри-
мінальному законі» [6, с. 383]. Недбайло 
П.О. із цього приводу зазначав: «Норма 
права дає масштаб для класової, політич-
ної та юридичної оцінки фактичної пове-
дінки. Керуючись цим масштабом в якості 
критерію оцінки поведінки, суд й здійс-
нює оцінку фактичної поведінки, визнаю-
чи його винним або невинним у вчинен-
ні противоправної дії або бездіяльності»  
[7, с. 225]. На думку Б.О. Курінова, «пра-
вовою підставою кваліфікації злочинів є 
радянський кримінальний закон…тому що 
в процесі кваліфікації здійснюється порів-
няння і встановлюється тотожність не з 
яким-небудь науковим визначенням зло-
чину або таким, що склалося в судовій 
практиці, а тільки із законодавчою кон-
струкцією (моделлю) цього виду злочину» 
[8, с. 30]. У свою чергу, склад злочину 
він розцінює в якості законодавчої моделі 
для кваліфікації злочинів, звідси: «Знан-
ня, з’ясування, встановлення наявності, 
тлумачення всіх ознак складу злочину є 
необхідною передумовою для проведен-
ня кваліфікації злочину» [8, с. 43]. Схо-
жої думки дотримуються й інші науковці, 
визнаючи норму праву в якості правової 
підстави юридичної (правової) оцінки, 
що здійснюється відповідними суб’єктами  
[9, с. 21]. Важливе зауваження з приводу 
такої ситуації зробила свого часу російська 
дослідниця Н.Ф. Кузнецова, яка зазначи-
ла: «Відмінності походять не з розуміння 
кваліфікації як процесу ідентифікації вчи-
неного з описом його складу в КК, а з ав-
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торської позиції стосовно складу злочину. 
Що із чим співставляється під час кваліфі-
кації? Одні вважають, що ідентифікується 
злочин зі складом злочину. Інші – злочин 
із кримінально-правовою нормою. Треті –  
склад суспільно-небезпечного діяння зі 
складом злочину, описаного у відповідній 
нормі КК» [10, с. 7]. Відповідь на питан-
ня, «із чим під час кваліфікації злочину 
встановлюється тотожність – з ознаками 
кримінально-правової норми або зі скла-
дом злочину, полягає в розумінні складу 
злочину, а саме полягає він у реальному 
злочині чи є законодавчою абстракцією» 
[10, с. 8].

Щодо визнання підставою кваліфіка-
ції складу злочину. Виникає ряд теоре-
тико-методологічних питань, пов’язаних, 
зокрема, з розумінням сутності остан-
нього в доктрині кримінального права. 
У різноманітті підходів щодо визначення 
сутності складу злочину можна виділити 
нормативістський підхід, за яким склад 
злочину розуміється переважно як зако-
нодавче поняття про злочин, яке вказує 
на його ознаки, закріплені в законі про 
кримінальну відповідальність. Представ-
ники нормативістського підходу до розу-
міння складу злочину визначають його 
як «сукупність встановлених у законі про 
кримінальну відповідальність юридичних 
ознак (об’єктивних та суб’єктивних, що 
визначають вчинене суспільно-небезпеч-
не діяння як злочин)» [11, с. 879] або як 
«абстракцію, його законодавчу модель, 
без якої конкретне діяння неможливо 
визнати злочином» [12, с. 27]. За іншим 
підходом склад злочину визнається пев-
ною юридико-теоретичною конструкцією 
(Навроцький В.О. [2, с.136], Малахов В.П. 
[13, с. 163], та ін.). М.І. Хавронюк вказує 
на те, що саме наука кримінального пра-
ва сформулювала склад злочину як аб-
страктну юридичну конструкцію для того, 
щоби дати можливість правозастосов-
ним органам використати в цій конструк-
ції всю сукупність встановлених законом  
(і Особливою і Загальною частинами за-
кону про кримінальну відповідальність) 
об’єктивних і суб’єктивних ознак (власти-
востей) конкретного виду правопору-
шень. На його думку, «конструкція складу 
кримінального правопорушення є, так би 

мовити, шаблоном (трафаретом, лека-
лом, зразком), який дозволяє приміряти 
конкретне вчинене діяння до усіх ознак 
кримінального правопорушення – об’єк-
тивних та суб’єктивних, що містяться в 
різних часинах, розділах, статтях (части-
нах і пунктах статей) КК» [14, c. 122]. На 
переконання В.І. Борисова, «використан-
ня прибічниками ненормативного погля-
ду для визначення складу злочину тер-
міносполучень «юридична конструкція», 
«юридична модель» тощо є дещо невда-
лим, оскільки саме слово «юридичний» у 
загальновизнаному його значенні пов’я-
зується із законодавством, правовими 
нормами і практичним їх застосуванням» 
[15, с. 255]. Він вважає більш правильним 
«використання під час визначення скла-
ду злочину терміносполучення «правова 
модель», оскільки склад злочину є пра-
вовою категорією, джерелами формуван-
ня якої виступають кримінальний закон, 
теорія кримінального права та практика 
застосування кримінального закону, в 
першу чергу – судова» [15, с. 255]. А на 
сам склад злочину покладається кваліфі-
каційна функція, яка використовується на 
всіх стадіях руху кримінальної справи та 
завдяки якій констатується відповідність 
вчиненого суспільно небезпечного діяння 
нормі кримінального закону [15, с. 255]. 
Шапченко С.Д. цілком слушно звертає 
увагу на складнощі визначення сутності та 
основних форм існування складу злочину 
як кримінально-правового феномену, що 
позначається, на нашу думку, і на підхо-
дах щодо визнання останнього в якості 
нормативної підстави кваліфікації злочи-
ну. Вартими уваги в цьому аспекті є такі 
висновки вченого: 1) за своєю сутністю 
склад злочину є словесною інформацій-
ною (інформаційно-оціночною) моделлю 
злочину певного виду або окремого його 
різновиду; 2) якщо така модель «вклю-
чається» в механізм кримінально-право-
вого регулювання, вона набуває певних 
правових (юридичних) властивостей;  
3) як компонент (елемент) змісту кримі-
нального права склад злочину набирає 
форми специфічної нормативної юридич-
ної конструкції, існує у вигляді юридично-
го складу злочину; 4) будучи відображе-
ним у свідомості людей, юридичний склад 
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злочину зазнає певних змін: окремі його 
характеристики уточнюються, конкрети-
зуються, систематизуються; тому як ком-
понент («фрагмент») індивідуальної та 
колективної правосвідомості склад злочи-
ну набирає форми своєрідної норматив-
но-теоретичної конструкції; 5) під час ви-
значення злочинності конкретного діяння 
відповідний суб’єкт обов’язково створює 
інформаційно-оціночну модель фактичних 
обставин (діяння у поєднанні з іншими 
юридичними фактами); якщо суб’єкт ро-
бить висновок про відповідність такої мо-
делі певному юридичному складу злочину, 
він відтворює цю модель у відповідному 
процесуальному документі; така модель 
конкретизованих характеристик злочину 
певного виду чи окремого його різнови-
ду набирає форми та званого фактично-
го складу злочину [16, с. 242]. Тому, на 
думку С.Д. Шапченка, «саме юридичний 
склад злочину має бути єдиним правовим 
(нормативним) орієнтиром для визнання 
конкретного діяння в поєднанні з інши-
ми обставинами злочином певного виду 
чи окремим різновидом злочину» [16, с. 
242]. Відтак ця позиція перекликається 
з наведеною вище позицією М.І. Хавро-
нюка про те, що склад злочину в проце-
сі правової кваліфікації виступає скорі-
ше орієнтиром, вказівником напряму дій 
щодо оцінювання суспільно-небезпечного 
діяння, що і становить сутність правової 
кваліфікації. Схожої позиції дотримується 
і Рябчинська О.П., яка вказує на те, що 
головним завданням і результатом квалі-
фікації злочинів є встановлення наявності 
складу злочину у вчиненому діянні, тобто 
визначення підстави кримінальної відпові-
дальності. Звідси припускає, що підстави 
кваліфікації злочинів та кримінальної відпо-
відальності повинні різнитися [17, с. 266].  
Також вчена звертає увагу, що «в з’ясу-
ванні можливості визнання складу злочи-

ну як юридичної підстави процесу квалі-
фікації злочинів (у широкому розумінні) 
слід враховувати, що доведення наяв-
ності ознак складу конкретного злочину 
визнається етапом стадії встановлення 
відповідності між ознаками діяння і нор-
мою. Виходячи із цього, досить проблемно 
визнавати підставою певного процесу те 
явище, яке встановлюється тільки на його 
певній стадії» [17. с. 266].

Для правильного визначення підстави 
кваліфікації злочинів, насамперед, слід 
чітко визначитися, про який аспект квалі-
фікації йде мова, адже кваліфікація зло-
чину – динамічне багатоаспектне явище, 
що має складну структуру, і «принципово 
важливим є підхід до кримінально-пра-
вової кваліфікації як частини всієї пра-
вової кваліфікації та застосування кримі-
нально-правових норм як частини всього 
правозастосування» [18, c. 440]. Серед 
інших1 підставою застосування норм пра-
ва визнається, зокрема, необхідність 
вдатися до примусових заходів, визна-
чити міру юридичної відповідальності в 
разі вчинення правопорушень [19]. Саме 
встановлення підстави кримінальної від-
повідальності і має на меті процес кри-
мінально-правової кваліфікації (кваліфі-
кації злочинів). На це вказують фахівці, 
акцентуючи на тому, що «завданням кри-
мінально-правової кваліфікації є кримі-
нально-правова оцінка діяння, вчинення 
якого інкримінується особі, відомості про 
яке як про кримінальне правопорушен-
ня внесені до ЄРДР, в аспекті визначен-
ня його як такого, що є (не є) підставою 
кримінальної відповідальності, тобто як 
такого, що містить (не містить) складу 
злочину, передбаченого статтею (части-
ною статті) Особливої частини КК, та чи є 
(не є) таке діяння суспільно небезпечним 
у разі встановлення наявності в ньому 
складу злочину» [20, c. 21]. 

Вартим уваги є підхід, за яким квалі-
фікація розглядається бінарно, а саме:  
1) як оціночно-пізнавальна діяльність відпо-
відних суб’єктів на окремому етапі застосу-
вання кримінально-правової норми (кримі-
нально-процесуальний аспект) (Андрушко 
П.П.); 2) як результат кримінально-право-
вої оцінки діяння органами дізнання, досу-
дового розслідування, прокуратури і суду, 

1 1) неможливість безпосередньо, без допомоги 
владних структур, реалізувати свої права; 2) не-
обхідність вирішити спір про право, коли сторони 
самі не можуть виробити узгоджене рішення про 
наявність або міру суб'єктивних прав і юридич-
них обов'язків; 3) необхідність офіційно встанови-
ти наявність чи відсутність юридичних фактів або 
конкретних документів; 4) необхідність здійснити  
виконавчо-розпорядчу діяльність органів держави і 
органів місцевого самоврядування; 5) необхідність 
установити статус суб'єкта права; 6) необхідність 
вирішити організаційні питання тощо
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внаслідок чого констатовано, що скоєне є 
злочином, визначена норма(и) криміналь-
ного закону, яка(і) передбачає(ють) відпо-
відальність за вчинене, встановлена відпо-
відність між юридично значущими ознаками 
посягання і ознаками злочину, передбаче-
ними законом, та процесуально закріплений 
висновок про наявність такої відповідності» 
(Навроцький В.О.) (кримінально-правовий 
аспект). Так, С.Д. Шапченко виділяє такі 
різновиди кваліфікації злочинів: 1) кваліфі-
кація злочинів як специфічна оціночно-піз-
навальна діяльність людини; 2) кваліфікація 
злочинів як юридично значуща дія; 3) ква-
ліфікація злочинів як юридична дія суб’єкта, 
уповноваженого на її проведення; 4) квалі-
фікація злочинів як юридична дія уповнова-
женого суб’єкта, що має кримінально-проце-
суальний характер; 5) кваліфікація злочинів 
як юридична дія уповноваженого суб’єкта, 
що має кримінально-правовий характер  
[21, с. 421].

Саме тому доцільно дослухатись до 
думки П.П. Андрушка, який вказує, що 
«очевидно, має існувати два визначення 
поняття «кваліфікація кримінальних пра-
вопорушень» («кваліфікація злочинів»): 
кримінальне процесуальне і криміналь-
но-правове. Об’єднувати в одному ви-
значенні обидва значення, тобто давати 
розгорнуте, єдине визначення поняття 
«кваліфікація кримінальних правопору-
шень» («кваліфікація злочину») є дещо 
методологічно некоректним, адже це буде 
об’єднанням ознак, що взаємно виключа-
ють одна одну, тим більше з урахуванням 
того, що оцінка діяння як злочину (кримі-
нального правопорушення) дається лише 
в обвинувальному вироку суду і лише су-
дом у процесі перевірки відповідності оз-
нак вчиненого діяння ознакам» [20, c. 32].

Видається, що методологічно правиль-
ним було би розмежовуючи кваліфікацію 
злочинів за такими аспектами, розмежо-
вувати і відповідні підстави, виокремлю-
ючи підстави здійсненні кваліфікації зло-
чинів у кримінально-процесуальному та 
кримінально-правовому аспектах.

Висновки та пропозиції. Отже, під 
час з’ясування підстави кваліфікації зло-
чинів слід ураховувати ряд важливих 
(принципових) аспектів, а саме: доціль-
ність розмежовувати кримінально-пра-

вовий аспект кваліфікації злочинів та 
кваліфікацію злочину в кримінально-про-
цесуальному аспекті; розуміння того, що 
кваліфікація злочину є різновидом кримі-
нально-правової кваліфікації, яка, у свою 
чергу, має вищий рівень – правову (юри-
дичну) кваліфікацію (правову оцінку); 
урахування відсутності єдності в підходах 
до розуміння поняття та сутності складу 
злочину та превалювання в сучасній док-
трині кримінального права нормативіст-
ського підходу щодо цієї правової кате-
горії; необхідність розмежування понять 
«юридичний», «конкретний» та «фактич-
ний» склад злочину у визначенні моделі, 
що виступає орієнтиром і задає алгоритм 
дії суб’єктам, що здійснюють відповідну 
кваліфікацію і формують судження про 
наявність чи відсутність повної тотожно-
сті між ознаками вчиненого суспільно-не-
безпечного та протиправного діяння з 
ознаками складу злочину, визначени-
ми в конкретних статтях КК; визнаючи 
кваліфікацію злочинів складовою части-
ною застосування кримінально-правових 
норм, маємо виходити із загальнотеоре-
тичного підходу щодо підстав останньої – 
необхідності визначити підставу та міру 
кримінальної відповідальності за вчинен-
ня злочину, тобто встановити наявність у 
протиправному та суспільно-небезпечно-
му діянні особи ознак конкретного (фак-
тичного) складу злочину, як того вимагає 
ст. 2 КК України. Відносячи кваліфікацію 
злочину до різновиду правової кваліфі-
кації як оціночно-пізнавальної діяльно-
сті, яка здійснюється в процесі збору та 
оцінки інформації про подію криміналь-
ного правопорушення (фактичні данні) 
та подальшому знаходженні і доведенні 
тотожності між встановленими ознака-
ми діяння та ознаками, передбаченими 
в кримінально-правових нормах, а кон-
кретніше статтях КК, припускаємо мож-
ливим виділяти фактичну та норматив-
ну підстави. Різноманіття підходів щодо 
розуміння сутності кваліфікації злочинів 
закладає ряд проблем методологічного 
характеру і щодо визначення її підстав. 
Тож перспективним напрямком наукових 
розвідок може стати дослідження цього 
питання з урахуванням вищевказаних 
вихідних положень.
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Иванина Ю. В. Подходы к определению оснований квалификации 
преступлений: ретроспектива и современное состояние

В статье рассмотрена проблематика определения оснований квалификации престу-
плений в ретроспективе и ее современное состояние. Выяснены основные подходы к 
сущности такого основания и его формы. Проанализированы дискуссионные вопросы 
нормативистского и ненормативистского подходов относительно определения понятия 
состава преступления и целесообразности признания последнего в качестве основания 
квалификации преступлений.

Ключевые слова: основание квалификации преступления, состав преступления, 
юридический состав преступления, фактический состав преступления, норма уголов-
ного закона, статьи Уголовного кодекса Украины.
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Ivanina Yu. Аpproaches to determination of grounds for crime classification: 
retrospective and current state

The article deals with the issues of determining the grounds for the crimes classification 
in the retrospective and its current state. The main approaches to the essence of such a 
ground and its form are explored. The article analyses debating points of normative and 
non-normative approaches concerning definition of the crime elements concept and practi-
cability of recognition of the crime elements as a ground of classification of crimes.

Key words: ground of crime classification, crime elements, juridical elements of crime, 
factual elements of crime, norm of criminal law, articles of the Criminal Code of Ukraine.
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ 
СЛІДЧОГО ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Стаття присвячена колу проблем, що виникають у діяльності слідчих та оперативних 
підрозділів у ході провадження негласних слідчих (розшукових) дій. Проаналізовано 
кримінальне процесуальне законодавство, визначено недоліки законодавчої регламен-
тації їх проведення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального про-
цесуального законодавства в цій сфері.

Ключові слова: права людини, негласні слідчі (розшукові) дії, слідчий, прокурор, 
оперативні підрозділи, процесуальне керівництво за провадженням негласних слідчх 
(розшукових) дій, слідчий суддя.

Постановка проблеми. В умовах 
імплементації європейських стандартів у 
законодавство України, значного теоре-
тичного і практичного інтересу набувають 
проблеми, пов’язані із станом злочинно-
сті та вдосконаленням засобів та методів 
боротьби з нею. Одним із останніх досяг-
нень держави в цій сфері є впровадження 
в кримінальний процес негласних слідчих 
(розшукових) дій. У звязку із цим важ-
ливо, щоб ппід час застосування заходів 
процесуального примусу природні права 
людини були захищеними, а Закон не пе-
ретворився на знаряддя насилля та при-
ниження. Сказане в першу чергу стосу-
ється слідчих та працівників оперативних 
підрозділів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Окремі теоретичні і практичні 
апекти процесуальної діяльності слідчих 
та оперативних підрозділів із проваджен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій 
(далі – НСРД) знайши відображення 
в працях В.Д. Берназа, О.В. Капліної,  
Є.Д. Лук’янчикова, М.А. Погорецького, 
Д.С. Сергєєвої, Є.Д. Скулиша, Л.Д. Удало-
вої, В.І. Фаринника та інших. Проте про-
блеми законодавчої регламентації діяль-
ності слідчих та оперативних підрозділів 
щодо провадження НСРД досліджені не-

достатньо, що, у свою чергу, створює за-
грозу забезпеченню прав учасників кри-
мінального судочинства. 

У зв’язку з означеним метою даної стат-
ті є визначення кола проблем, що вини-
кають у діяльності слідчих та оператив-
них підрозділів у ході провадження НСРД, 
недоліків законодавчої регламентації їх 
проведення та розробка пропозицій щодо 
вдосконалення кримінального процесу-
ального законодавства.

Виклад основного матеріалу. Се-
ред суб’єктів кримінального провадження, 
уповноважених на проведення НСРД, cлід-
чий та оперативні підрозідли є безпосе-
редніми їх учасниками. Відповідно до п. 17 
ст. 3 КПК України слідчим є службова особа 
органу Національної поліції, органу безпе-
ки, органу, що здійснює контроль за додер-
жанням податкового законодавства, орга-
ну державного бюро розслідувань, органу 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України, підрозділу детективів, підрозділу 
внутрішнього контролю Національного ан-
тикорупційного бюро України, уповноваже-
на в межах компетенції, передбаченої цим 
Кодексом, здійснювати досудове розсліду-
вання кримінальних правопорушень [1]. 

Для реалізації слідчим завдань, що ста-
новлять проблему даного дослідження, 
ст.ст. 246-275 КПК України він наділений 
низкою повноважень:
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1) приймає рішення про проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій; 

2) готує клопотання до слідчого судді 
про надання дозволу на проведення НСРД 
та звертається з ним до прокурора для 
його погодження; 

3) повідомляє прокурора про прийняття 
рішення щодо проведення певних неглас-
них слідчих (розшукових) дій та отримані 
результати;

4) проводить НСРД у разі, якщо здійс-
нює досудове розслідування злочину, 
надає доручення для проведення НСРД 
уповноваженим оперативним підрозді-
лам Національної поліції, органів безпе-
ки, Національного антикорупційного бюро 
України, Державного бюро розслідувань, 
органів, що здійснюють контроль за до-
держанням податкового і митного зако-
нодавства, органів Державної криміналь-
но-виконавчої служби України, органів 
Державної прикордонної служби України. 
Слід зазначити, що надання у 2012 році 
слідчому права на проведення НСРД є од-
нією з гарантій забезпечення прав люди-
ни, адже відповідно до ст. 1 КПК України 
захист особи, суспільства та держави від 
кримінальних правопорушень, охорона 
прав, свобод та законних інтересів учас-
ників кримінального провадження, а та-
кож забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування є одним із 
головних завдань слідчого. 

Крім того, надання слідчому права на 
проведення НСРД, на нашу думку, сприяє 
вирішенню неврегульованих відносин між 
органами досудового слідства та опера-
тивно-розшукової діяльності. Таке ново-
введення сприятиме уникненню зловжи-
вань повноваженнями під час проведення 
слідчих дій взагалі, а також буде спри-
яти забезпеченню законності під час об-
ме¬ження конституційних прав громадян. 
Вважаємо такий крок формою реалізації 
закріпленого в статті 8 КПК України прин-
ципу верховенства права;

5) приймає рішення про залучення ін-
ших осіб для проведення НСРД;

6) доводить прокуророві наявність до-
статніх підстав для проведення НСРД;

7) звертається за погодженням із про-
курором до слідчого судді з клопотанням 
про постановлення ухвали про продов-

ження НСРД; надає додаткові відомості, 
які дають підстави для продовження нег-
ласної слідчої (розшукової) дії;

8) розпочинає проведення НСРД до по-
становлення ухвали слідчого судді у ви-
няткових невідкладних випадках, перед-
бачених кримінальним процесуальним 
законодавством, та ін [1].

Як бачимо, слідчий наділений широким 
колом повноважень у сфері проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, що є 
гарантією забезпечення прав людини. Од-
нак, на жаль, не можна оминути увагою 
той факт, що чинне кримінальне процесу-
альне законодавство містить окремі про-
блемні питання законодавчої регламента-
ції участі слідчого в здійсненні НСРД.

По-перше, у ч. 6 ст. 246 КПК України 
закріплено, що проводити негласні слідчі 
(розшукові) дії має право слідчий, який 
здійснює досудове розслідування злочи-
ну, або за його дорученням – уповнова-
жені оперативні підрозділи, визначені у 
КПК України. Виникає питання: «Чи може 
слідчий ознайомитися з результатами 
НСРД під час їх проведення, якщо вони 
здійснюються співробітниками оператив-
ного підрозділу в рамках наданого ним 
доручення?» Аналіз положень КПК доз-
воляє зробити висновок, що норма, яка 
б передбачала можливість ознайомлен-
ня слідчого з результатами НСРД під час 
їх проведення, якщо вони здійснюються 
співробітниками оперативного підрозділу 
в рамках наданого ним доручення, від-
сутня.

На наш погляд, це не сприяє якісному 
проведенню досудового розслідування, 
що зумовлено такими чинниками:

1) слідчий є провідною фігурою в кри-
мінальному провадженні на стадії досудо-
вого розслідування і несе відповідальність 
за якісне та вчасне розслідування кримі-
нальної справи. Тому він повинен своє-
часно володіти інформацією, в тому числі 
і про процедуру та результати проведеня 
НСРД, якщо він особисто її не проводить;

2) у ході досудового розслідування мо-
жуть виникнути випадки, коли результати 
проведення НСРД, навіть якщо вона ще 
не завершена, можуть мати значення для 
подальшого розслідування та проведення 
інших процесуальних дій.
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Доречно зазначити, що на практиці до-
сить часто виникає така ситуація, що слід-
чий під час надання доручення співробіт-
нику оперативного підрозділу зазначає 
про необхідність систематичного інформу-
вання його про хід проведення конкрет-
ної НСРД задля можливості оперативного 
його реагування у випадку виникнення 
потреби проведення інших процесуальних 
дій із кримінального провадження.

При цьому Інструкція про організацію 
проведення НСРД містить норму, відповід-
но до якої прокурор, який здійснює про-
цесуальне керівництво, за необхідності 
дає вказівку режимно-секретному органу 
ознайомити слідчого з протоколом та до-
датками про результати негласної слідчої 
(розшукової) дії [2].

Таким чином, на нашу думку, сьогодні 
вже об’єктивно назріла необхідність до-
повнення чинного КПК України нормою 
такого змісту: «Слідчий, що надав в по-
рядку ст. 246 цього Кодексу доручення 
уповноваженому оперативному підрозділу 
на проведення НСРД, має право ознайом-
люватися з ходом та результатами їх про-
ведення».

По-друге, суттєвою прогалиною чинно-
го КПК України в контексті правової рег-
ламентації проведення НСРД є відсутність 
права слідчого оскаржити рішення проку-
рора про заборону проведення або припи-
нення проведення вже розпочатої НСРД.

Так, нами неодноразово наголошува-
лось, що відповідно до ч. 3 ст. 246 КПК 
України прокурор має право заборонити 
проведення або припинити проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій [1].

У зв’язку із цим такі НСРД, які не по-
требують дозволу слідчого судді чи по-
годження їх проведення з прокурором 
(обстеження публічно недоступних місць, 
житла чи іншого володіння особи (ст. 267 
КПК України), зняття інформації з елек-
тронних інформаційних систем (ст. 264 
КПК України)) і проводяться за рішенням 
слідчого або вже проведені, можуть бути 
заборонені/припинені прокурором. При 
цьому слідчий не може оскаржити рішен-
ня прокурора про заборону/припинення 
ним зазначених НСРД.

За такої ситуації слідчий не лише втра-
чає свою процесуальну самостійність, але 

й позбавляється можливості вчасно і пов-
но зібрати докази, які мають значення для 
кримінального провадження, а відтак ефек-
тивно провести досудове розслідування.

Таким чином, на нашу думку, необхідно 
ч. 3 ст. 246 КПК України доповнити нор-
мою такого змісту: «Слідчий має право 
оскаржити рішення прокурора про забо-
рону/припинення подальшого проведення 
вже розпочатої НСРД, якщо рішення про 
проведення зазначеної НСРД він прийняв 
самостійно».

По-третє, слід звернути увагу на не-
відповідність ч. 3 ст. 246 КПК України  
ч. 5 ст. 246 КПК України. Так, згідно із ч. 3 
ст. 246 КПК України слідчий може прийма-
ти рішення про проведення певних НСРД, 
однак відповідно до ч. 5 ст. 246 КПК Укра-
їни продовжити строк проведення НСРД – 
ні (це повноваження керівника органу до-
судового розслідування). У зв’язку із цим 
із метою усунення даної проблеми та при-
ведення у відповідність норм КПК України 
пропонуємо доповнити ч. 5 ст. 246 КПК 
України таким суб’єктом, що може продов-
жувати строк проведення НСРД, як слід-
чий. Звісно, мається на увазі продовження 
cтроків по тих НСРД, рішення про прове-
дення яких він може приймати самостійно.

По-четверте, на сьогодні чинний КПК 
України містить певні проблемні питання 
стосовно регламентації участі слідчого в 
забезпеченні заходів щодо захисту інфор-
мації, яка не використовується в кримі-
нальному провадженні, отриманної внас-
лідок проведення НСРД. 

Відомості, речі та документи, отримані 
в результаті проведення НСРД, які проку-
рор не визнає необхідними для подальшо-
го проведення досудового розслідуван-
ня, повинні бути невідкладно знищені на 
підставі його рішення (ч. 1 ст. 255). При 
цьому знищення відомостей, речей та до-
кументів здійснюється під контролем про-
курора (ч. 4 ст. 255) [1].

Зі змісту ст. 255 КПК України та Ін-
струкції про організацію проведення НСРД 
незрозуміло, який суб’єкт проводить від-
повідне знищення зазначених вище відо-
мостей, речей та документів. На наш по-
гляд, зазначним обов’язком знищення має 
бути наділений слідчий, оскільки саме він 
несе персональну відповідальність за ре-
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зультати розслідування, а тому зацікавле-
ний у нерозголошенні данних досудового 
розслідування, що може відбутися в разі 
здійснення цього обов’язку іншими суб’єк-
тами кримінального провадження.

Отже, ми пропонуємо внести відповідні 
зміни до ч. 4 ст. 255 КПК України, виклав-
ши її в такій редакції: «Знищення відомо-
стей, речей та документів здійснюється 
слідчим під контролем прокурора».

Як бачимо, слідчий, здійснюючи роз-
слідування в кримінальному про-ваджен-
ні, відповідно до положень КПК України 
є головною фігурою, офіційним лідером у 
розслідуванні, якого закон наділяє пра-
вом надавати доручення, обов’язкові для 
виконання уповноваженим оперативними 
підрозділами, давати вказівки про прове-
дення НСРД і вимагати від них сприяння 
під час проведення окремих з них. У той 
же час слідчий не в змозі виконати свої 
завдання тільки з використанням можли-
востей, що надаються йому чинним КПК 
України. Йому об’єктивно доводиться 
звертатися за допомогою до інших орга-
нів, які в силу своїх повноважень сприя-
ють слідчому в розкритті та розслідуванні 
кримінальних правопорушень або висту-
пають в якості самостійних суб’єктів пі-
знання події злочину, координуючих свої 
дії зі слідчим [3, c. 107].

Стосовно мети даного дослідження 
справедливо відзначити, що визначе-
ні КПК України завдання кримінального 
провадження, в тому числі і проведення 
НСРД, неможливо реалізувати лише за 
допомогою процесуальних методів і захо-
дів. Так, найчастіше в практичній діяль-
ності слідчий не знає нюансів проведення 
оперативно-розшукової діяльності та опе-
ративно-розшукових заходів, фіксації та 
використання їх результатів. Разом із тим 
у сучасному суспільстві з прийняттям но-
вого КПК України слідчий не може обійти-
ся без оперативно-розшукової діяльності, 
оскільки вона є одним із діючих інстру-
ментів для попередження та розкрит-
тя тяжких та особливо тяжких злочинів  
[3, c. 107].

Очевидно, у зв’язку із цим законодавець 
наділяє оперативні підрозділи органів На-
ціональної поліції, органів безпеки, Націо-
нального антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, органів, 
що здійснюють контроль за додержанням 
податкового і митного законодавства, ор-
ганів Державної кримінально-виконавчої 
служби України, органів Державної при-
кордонної служби України правом здійс-
нювати негласні слідчі (розшукові) дії в 
кримінальному провадженні за письмо-
вим дорученням слідчого, прокурора, а 
підрозділ детективів, оперативно-техніч-
ний підрозділ та підрозділ внутрішнього 
контролю Національного антикорупційно-
го бюро України – за письмовим доручен-
ням детектива або прокурора.

Задля успішного виконання завдань до-
судового розслідування КПК України наді-
ляє співробітника оперативного підрозділу 
під час виконання доручень слідчого або 
прокурора повноваженнями слідчого, за-
значаючи, що, крім визначених випадків, 
вони не мають права здійснювати проце-
суальні дії в кримінальному провадженні 
за власною ініціативою або звертатися з 
клопотаннями до слідчого судді чи про-
курора. Доручення слідчого та прокурора 
щодо проведення НСРД є обов’язковими 
для виконання оперативним підрозділом.

Викликає подив результат проведеного 
нами опитування серед працівників досу-
дового слідства, яке свідчить про те, що 
менше 10% слідчих проводять НСРД са-
мостійно. На практиці частіше дані заходи 
проводяться оперативними співробітника-
ми в порядку доручення слідчого. У свою 
чергу оперативний підрозділ, керуючись 
п. 3.8. Інструкції про організацію, про-
ведення НСРД для виконання доручення 
слідчого або прокурора, з урахуванням 
необхідності забезпечення умов для про-
ведення негласних слідчих (розшукових) 
дій залучає на підставі свого завдання 
відповідні оперативні та оперативно-тех-
нічні підрозділи [2].

Із цього приводу в науковій літерату-
рі вже давно висловлювалась думка про 
те, що з метою підвищення оперативності 
проведення НСРД доцільно зазначені до-
ручення слідчого надіслати безпосередньо 
тому оперативному чи оперативно-техніч-
ному підрозділу, який уповноважений на 
її проведення. До речі, така практика вже 
має місце в підрозділах Служби безпеки 
України і є виправданою та відповідає 
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вимогам чинного КПК України. У зв’язку 
з викладеним доцільно внести відповідні 
зміни до розділу ІІІ Інструкції [4, с. 274].

При цьому в контексті нашого дослі-
дження також слід звернути увагу на по-
рядок реалізації виконання доручення, 
який включає такі аспекти:

1) направлення доручення слідчого, 
прокурора на проведення НСРД керівнику 
органу відповідного територіального під-
розділу;

2) призначення зазначеним керівни-
ком виконавця, а в подальшому – здійс-
нення контролю за виконанням ним цьо-
го доручення [5]. Зазначений контроль 
включає контроль за дотриманням строків 
проведення НСРД та межами виконання 
доручення. Так, відповідно до п. 3.12 Ін-
струкції про організацію проведення НСРД 
контроль за дотриманням строків і повно-
ти виконання доручення слідчого, проку-
рора здійснюється начальником уповно-
важеного оперативного підрозділу.

Слід наголосити, що в разі, якщо дору-
чення неможливо виконати у визначений 
в дорученні строк, керівник оперативно-
го підрозділу терміново ставить до відома 
про це ініціатора доручення та повідомляє 
причини, з яких його неможливо викона-
ти, та про заходи, які були вжиті виконав-
цем для його виконання. 

На практиці мають місце випадки, коли 
під час виконання доручення співробіт-
ники оперативних підрозділів все ж таки 
самостійно проводять ті дії, які не охоплю-
ються дорученням та залучають до них 
своїх колег по підрозділу. А тому завдан-
ням оперативного керівника є не допусти-
ти виходу виконавцем за межі виконання 
доручення, залучення до його виконання 
інших співробітників, які не визначен-
ні ним, виконання доручення повно та у 
визначенні строки. Саме в цьому полягає 
контрольна функція керівника оператив-
ного підрозділу.

Досить суттєвим із точки зору повноти 
та об’єктивності досудового розслідування 
є таке контрольне повноваження керівни-
ка оперативного підрозділу, як доведен-
ня до відома слідчого чи прокурора про 
виявлені під час виконання доручення 
обставин, що мають вагоме значення для 
виконання завдань кримінального прова-

дження та реалізації слідчим і прокуро-
ром своїх повноважень у прийнятті будь-
яких рішень відповідно до статті 110 КПК  
України;

3) складання рапорту оперативним 
співробітником (працівником) за резуль-
татами виконання доручення із зазначен-
ням результатів виконаного доручення, 
залучених при цьому сил і засобів, а та-
кож їх результатів;

4) прийняття рішення начальником 
уповноваженого оперативного підрозділу 
шляхом накладення резолюції на рапорті 
стосовно можливості направлення прото-
колу та додатків до нього прокурору чи 
вжиття заходів до належного виконання 
доручення;

5) надання прокуророві зазначеному в 
дорученні протоколу та додатків до нього 
не пізніше 24 годин після складання. При 
цьому матеріали, що можуть розшифрува-
ти конфіденційних осіб отримання інфор-
мації, не надаються [2]. 

Висновки. Таким чином, НСРД є про-
цесуальними заходами, що суттєво об-
межують природні права людини. Слідчі 
і оперативні працівники безпосередньо 
здійснюють їх провадження, затосовую-
чи при цьому передбачені законом засоби 
та методи. Неоднозначне розуміння ними 
норм закону, або вихід за його рамки, 
створюють загрозу фундаметальним заса-
дам правової держави – пріоритету прав 
і свобод людини та верховенства права. 
Тому законодавчий орган повинен внести 
відповідні зміни до кримінального проце-
суального законодавства, а уповноваже-
ні органи зобов’язані суворо його дотри-
муватися. Це сприятиме, з одного боку, 
успішній боротьбі зі злочинністю, а з іншо-
го, гарантуватиме забезпечення констиу-
ціних прав і свобод людини.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ШТРАФУ

Україна має велику та багатогранну історію, пережила декілька різноманітних дер-
жавних утворень, в яких в тому чи іншому вигляді було кримінальне покарання у виді 
штрафу. Для кращого розуміння суті даного покарання необхідно дослідити, як штраф 
застосовувався в різні часи, які були для того причини й умови, як змінювалися пока-
рання за злочини, до чого приводила гуманізація покарання. 
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Проголошення незалежності України 
сприяло поступовим, але позитивним зру-
шенням у науковій сфері. Зокрема, вітчиз-
няна історико-правова наука звільняється 
від ідеологічних штампів і нашарувань ра-
дянського минулого, суб’єктивного пере-
кручення історичних фактів. 

Однак Україна переживає ті ж самі про-
цеси становлення державності, як і будь-
яка інша держава. Тому необхідно знати, 
які були процеси розвитку такого виду 
покарання, як штраф, щоб у майбутньо-
му уникнути помилок та вдосконалити цей 
вид покарання. Для вирішення даного пи-
тання розглянемо розвиток штрафу в різні 
періоди становлення різних держав на те-
ренах українських земель.

 Радянські вчені розглядали Київську 
Русь як «колиску трьох братніх народів», 
яка дала поштовх розвитку культури, со-
ціально-економічного ладу, держави, пра-
вових інститутів цих народів (українсько-
го, російського, білоруського). 

Українські вчені, що працювали як в 
Україні, так і поза її межами, вважають Ки-
ївську Русь утворенням, на території якого 
зародилася давньоукраїнська державність 
і право. В історико-правовій науці систему 
покарань за «Руською правдою» (далі – РП)  

досліджували багато вчених. Так, систе-
мі покарань загалом або окремим її видам 
присвячені праці І. Беляєва, О. Мали-
новського, М. Владимирського-Буданова,  
В. Сергієвича, М. Максимейка, М. Загоски-
на, С. Вікторського, С. Юшкова, О. Зімі-
на, М. Ісаєва, Н. Шелкопляса, Я. Падоха,  
В. Момотова, М. Миненка, С. Кудіна та ін. 

Перші згадки про грошові штрафи зна-
ходимо в договорах Олега (911 р.) та Ігоря 
(944 р.) із греками: «<…> якщо ж вдарить 
мечем або списом, чи якою-небудь збро-
єю русин грека чи грек русина, то нехай 
за таке беззаконня заплатить за звичаєм 
руським 5 літрів срібла <…>». 

Найбільше поширилися штрафи під наз-
вами «віра» і «продаж» тоді, коли влада 
надала чинності закону багатьом звича-
ям, наявним у родовому суспільстві, сплаті 
грошової винагороди за вбивство, тілесним 
ушкодженням та іншим злочинам. У цей 
період (кінець X – початок XI ст.), за РП, 
за вбивство винний мав сплатити «віру» 
(40 або 80 гривень) князю (ст. 1 «Правди 
Ярослава», ст. 1 «Просторової правди»), за 
спричинення тілесних ушкоджень (побиття, 
поранення) злочинець сплачував штраф –  
«продаж» (ст. 27 «Короткої правди»,  
ст. ст. 28, 29 «Просторової правди») [1].

За РП, збитки відшкодовувалися як по-
терпілому або його родичам (головщина, 
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урок), так і одночасною сплатою штра-
фу представнику державної влади (віра, 
продаж, вина). Подібні риси, як зазначає  
Л. Білогриц-Котляревський, були прита-
манні і правовим пам’яткам деяких інших 
народів [2, с. 74]. Отже, можна констату-
вати, що деякі норми майнових покарань, 
зафіксованих у РП, зумовлені об’єктивни-
ми закономірностями розвитку криміналь-
ного права народів Європи.

Наступний етап дослідження розвитку 
покарання – період Великого князівства 
Литовського. Даний період тривав з 1236 
по 1795 рр.. Згадане князівство, як будь-
яка держава, мало своє законодавство у 
вигляді статутів. 

Розгалужену систему покарань містив 
саме Третій Литовський статут. Його ав-
тори і розробники повною мірою сприй-
мають покарання як публічно-кримі-
нальне і залякувальне відшкодування за 
завдане зло. 

Важливим видом покарань була го-
ловщина – майновий штраф за «голову 
вбитого», що надходив родичам потер-
пілого. Головщина призначалася за дії 
того, хто вагітну жінку шляхетського 
стану збив або штовхнув конем і вбив 
(арт. 15), хто ножем чи іншим до бою не 
пристосованим знаряддям когось убив 
(арт. 16), хто вбив зрадливим потаємним 
способом (арт. 17) [3]. 

Отже, за часів Литовських статутів від-
булася суттєва переорієнтація мети кри-
мінальних покарань, у зв’язку із чим роль 
майнових покарань, насамперед приват-
номайнових, суттєво зменшилася. Проте 
говорити про їх занепад не доводиться, 
оскільки надалі їм вдавалося зберегти 
своє велике значення в системі кримі-
нальних покарань тих часів. 

У національно-політичному житті укра-
їнського народу наприкінці XV ст. ви-
датним феноменом стали поява й утвер-
дження нової військово-політичної сили –  
козацтва, яке згодом перетворилося на 
особливий лицарський стан, що виступив 
творцем нової форми української держав-
ності. Неординарним у Запорізькій Січі 
був і такий важливий інструмент військо-
во-адміністративної влади, як правова 
система. Якщо на території України дія-
ли різноманітні джерела права («Руська 

правда», Литовські статути, актикоролів-
ської влади, канонічне та магдебурзьке 
право), то на Запорізькій Січі найважли-
вішим було звичаєве козацьке право, що 
міцно утвердилося у сфері козацьких су-
спільних відносин. На Запорізькій Січі не 
було писаного закону і там впродовж всієї 
її історії користувались звичаєвим правом, 
яке було результатом правових переко-
нань [5, c. 2]. 

За порушення ж січових звичаїв, які 
дбайливо зберігали в пам’яті козаки-ве-
терани, карали суворо, часом і смертю. 
Важливість звичаєвого права підкреслює 
той факт, що царською грамотою від 27 
березня 1654 р. надавалося Війську За-
порізькому право судитися «у своїх стар-
шин по давнішнім правам їх» [7, c. 94]. 
Уже поверхове дослідження судового пра-
ва Запорізької Січі, зокрема права кримі-
нального, виявляє, крім впливу власногоз 
вичаєвого, ще й великий вплив Литов-
ського статуту та поширеного на той час у 
всій Україні права німецького, або магде-
бурзького. Крім того, відчутним впливало 
право орієнтальне, зокрема татарське, що 
виявлялося в застосуванні січовими суда-
ми покарань, які за своєю жорстокістю не 
були притаманними традиційно людяній 
українській духовності та її кримінальному 
праву [8, c. 112]. 

Система злочинів і покарань запорізь-
кого козацтва, яка складалася відповідно 
до старовинних звичаїв, «словесним пра-
вом; здоровим глуздом», була за межами 
польсько-литовського законодавства. По-
карання у запорізьких козаків залежало 
від ступеня тяжкості вчиненого злочину. 
Зокрема, за крадіжку призначалася смерт-
на кара. Пояснення такої суворості варто 
шукати в рівні розвитку української нації 
на той час. Якщо в розвинутій державі кра-
діжка карається штрафом чи позбавленням 
волі, то на нижчому рівні розвитку держав-
ної структури (державне утворення) для 
людини характерно насамперед захищати 
власну свободу і власне майно, а вже по-
тім думати про подальше громадське жит-
тя. Щоб зрозуміти систему покарань та сту-
пінь їхньої суворості, варто ознайомитись 
з їхнім призначенням. Покарання на Запо-
ріжжі мало за мету насамперед покарати 
злочинця або відплатити за його злочин. 
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Але не меншим мотивом була потреба за-
безпечити охорону населення Січі від зло-
чинців та їхньої шкідливої діяльності. Тому 
кара відігравала роль ліквідації рециди-
вістів або їх залякування й попередження 
повторного вчинення злочину, тобто діяв 
принцип загальної превенції. Це попере-
дження стосувалося також всього насе-
лення, і цим система покарань виконувала 
виховну функцію. Варто зауважити, що на 
Запоріжжі не тільки карали злодіїв, але й 
тих, хто переховував або купував крадені 
речі [10, c. 17]. 

Були на Запорізькій Січі і штрафи, які 
стягувалися за ту чи іншу провину гро-
шима, худобою, кіньми. Це було одним із 
джерел прибутку Війська Запорізького; 
штрафи йшли на користь всього війська 
чи якогось одного куреня або військової 
старшини.

Конфіскація майна зазвичай була до-
датковим покаранням при основному –  
смертній карі або засланні. Різновида-
ми штрафів були «вина», «головщина», 
«нав’язка». Вини сплачувалися за спри-
чинені побиття, поранення, матеріальні 
збитки. Закон визначав розмір вини згідно 
із соціальним становищем сторін, а в разі 
пошкодження будь-якого органа – також з 
урахуванням важливості цього органа для 
життя і здоров’я потерпілого. Нав’язкою 
також називали штраф за пошкодження 
коня або худоби, виражений не грошима, 
а еквівалентом пошкодженого: нав’язува-
ли конем – за коня, волом – за вола тощо 
[11, с. 50–51, 186].

У чому ж була причина такої жорсто-
кості покарань у козаків? Адже в основу 
звичаєвого права були покладені пред-
ківські традиції, до козаків також повинні 
були дійти і ті елементи «Руської правди», 
які відзначалися простотою і м’якістю. Ми 
вважаємо, що смертна кара на той час 
найбільше відповідала радикальним умо-
вам життя січовиків, служила чинником 
для підтримання внутрішньої дисципліни. 

Тільки така система жорстоких кар за 
вчинення злочинів у запорізьких козаків 
могла утримати на той час порядок на За-
поріжжі і сприяти тій військовій могутно-
сті, якої досягла Січ.

Щоб зрозуміти кримінальне законо-
давство Московського царства, необхідно 

звернутися до джерел російського законо-
давства, а саме до Двинської статутної гра-
моти 1397 р. (далі – ДСГ), яка визначала 
види злочинів та види покарань. Особли-
ва увага приділялася такому покаранню, 
як штраф. У ст. 1 йдеться про стягнення 
штрафу за вбивство: «Оже учинится вира, 
где кого утепут, – инее душегубца изыщут 
<…>» [12], завдання поранення караєть-
ся штрафом на користь держави «виною» 
та компенсацією шкоди: «а за кровавую 
рану тритцать бел, а за синюю рану пят-
надцать бел; а вина противу того» [12]. 
Також у ст. 1 сказано, що «а не наидут 
душегубца, – и не дадут наместником де-
сять рублев» [12]. Тобто встановлення 
для громади кримінально-штрафної санк-
ції саме за незатримання злочинця. Отже, 
можна говорити, що вже наприкінці ХІV ст.  
у Московській державі зароджуються осно-
ви поліцейського характеру карної політики 
з активним залученням населення і вста-
новленням суворої «кругової поруки» гро-
мад. У ст. 4 ДСГ говориться про переорання 
земельних меж. Відповідальність за це по-
рушення полягає в сплаті «вини» державі 
та відшкодуванні збитків потерпілому. 

Аналіз перших пам’яток російського 
права показує, що втручання в діяльність 
суду суворо заборонялася. Так, за само-
вільне і насильницьке вторгнення в судове 
приміщення встановлювався штраф у роз-
мірі 1 карбованця [13, с. 75]. Законодавчо 
закріплено штраф у Судебнику 1497 р. У 
Судебнику 1550 р., як і в раніше названих 
джерелах, було передбачено покарання у 
виді штрафу, який призначався здебіль-
шого за посадові злочини. Як самостійний 
вид штраф призначався за образу і безче-
стя. Закон визначав розміри штрафу, а в 
його призначенні враховувалося соціаль-
не становище потерпілого. Наприклад, за 
безчестя, завдане гостю, встановлювався 
штраф у розмірі 50 карбованців, торговій і 
міській людині – 5 карбованців, селянину –  
1 карбованець. Судебник встановлював 
особливе, підвищене шанування честі та 
достоїнства жінки – за її безчестя, напри-
клад, установлювався подвійний розмір 
штрафу [13, с. 62].

Штраф був внесений у реєстр головних 
покарань Кримінального уложення 1903 р.,  
яке передбачало два його різновиди:
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1) грошову пеню;
2) грошове стягнення.
Широко застосовувався штраф і одразу 

після революції. У першій половині 1918 р.  
суди Москви піддали штрафу 54% за-
суджених, а в другій – 56,9%. У газеті 
«Правда», на роз’яснення класового при-
значення штрафу, зазначалося: «Вели-
чина штрафу, що накладається, має бути 
такою, щоб він виконував одночасно роль 
операції капіталу і позбавляв би наших 
активних супротивників їхнього головно-
го знаряддя боротьби з нами – капіталу». 
Хоча Кримінальний кодекс 1922 р. перед-
бачав штраф суто як грошове стягнення, у 
той період він стягувався не тільки у твер-
дій грошовій сумі, але й у вигляді продо-
вольства, бо в країні лютував голод. На-
далі, у довоєнний і післявоєнний періоди, 
роль штрафів то зменшувалася, то знову 
зростала, але незначно, і, по суті, їх за-
стосування було досить обмеженим.

У даний час штраф застосовувється ши-
роко. Він є одним із найбільш доцільних і 
ефективних заходів боротьби зі злочина-
ми, скоєними з необережності, а також з 
умисними злочинами корисливої спрямо-
ваності.

Відповідно до Закону України  «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримі-
нального процесуального кодексів Украї-
ни щодо гуманізації кримінальної відпові-
дальності» від 15 квітня 2008 р. № 270–VI, 
вносилися такі зміни: «4. З урахуванням 
майнового стану особи суд може призна-
чити штраф із розстрочкою виплати пев-
ними частинами строком до трьох років». 
Тобто започатковано таку норму гуманіза-
ції, як розстрочка виплати штрафу. Звер-
тається увага на державний, суспільний 
та економічний лад у країні, тому держава 
йде на такі «поступки». Оскільки звільни-
ти особу від покарання за скоєний злочин 
неможливо (за загальними правилами), 
бо це суперечить взагалі існуванню кри-
мінального інституту, законотворець іде 
більш лояльним шляхом, надає можли-
вість розстрочити сплату штрафу. 

Відповідно до законів України  «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо гуманізації відпові-
дальності за правопорушення у сфері гос-
подарської діяльності» від 15 листопада 

2011 р. № 4025–VI та «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо гуманізації відповідальності за пра-
вопорушення у сфері господарської діяль-
ності» від 13 квітня 2012 р. № 4025–VI,  
у Кримінальному кодексі (далі – КК) Укра-
їни за вчинення злочинів у господарській 
сфері, замість санкцій, що передбачають 
покарання у виді позбавлення волі, уста-
новлено санкції, які основним видом по-
карання визнають штраф [15]. Крім того, 
суттєво змінено й доповнено норми, що 
розкривають основні положення стосов-
но штрафу. 

Цей вид покарання, за умов точного й 
обґрунтованого визначення його розмірів, 
спричиняє істотні матеріальні наслідки, 
невигідні для винної особи. Суд обов’яз-
ково має розглядати можливість призна-
чення штрафу у випадках, передбачених 
Особливою частиною КК України, оскіль-
ки штраф можна застосовувати як осно-
вне чи додаткове покарання. Водночас 
штраф не можна розглядати як засіб від-
купу від покарання чи розорення винного. 
Особливістю цього виду покарання є те, 
що його розмір установлюють не в абсо-
лютних числах, а в певній кількості нео-
податкованого мінімуму доходів громадян, 
офіційно встановленого законодавством 
України на момент скоєння злочину. Хоча 
В. Попрас вважає, що найбільш ефектив-
не встановлення розміру штрафу безпосе-
редньо в національній грошовій одиниці –  
гривні. Ця пропозиція, на його думку, зу-
мовлена відсутністю причин, що сприяли 
використанню в КК умовних розрахунко-
вих одиниць, і необхідністю уникнення 
ускладнень та суперечностей у застосу-
ванні КК [16, с. 9].

Під час визначення розмірів покарання у 
виді штрафу законодавець має враховува-
ти загальну мету кримінального покаран-
ня, якою, відповідно до ст. 50 КК України, 
є виправлення засуджених і запобігання 
вчиненню нових злочинів. Штраф може 
слугувати досягненню зазначеної мети 
лише в разі, якщо покарання буде для за-
судженого важким, але водночас реальним 
для виконання на практиці. Тобто штраф 
має бути таким, щоб засуджений міг його 
сплатити. Тому його розміри варто вста-
новлювати не лише залежно від ступеня 
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суспільної небезпечності вчиненого злочи-
ну, а й з урахуванням загального добробу-
ту громадян і рівня їхніх доходів. 

Під час оцінювання майнового станови-
ща винного враховують розмір: заробітної 
плати, пенсії чи стипендії винного; грошо-
вих доходів від його підприємницької або 
іншої законної діяльності; доходів у ви-
гляді відсотків за банківськими вкладами; 
доходів від цінних паперів; доходів від 
земельної ділянки, нерухомого й іншого 
майна; наявність на утриманні непрацез-
датних осіб тощо. Підлягають урахуванню 
доходи як у національній, так і в іноземній 
валюті, а також доходи, отримані винним 
у натуральній формі. Саме тому найбільш 
ефективно штраф застосовують за умови 
чіткої регламентації доходів засудженої 
особи. 

Отже, відповідно до зазначеного вище 
Закону, у кримінальному праві Украї-
ни покарання у виді штрафу зазнало 
значних змін, що стосуються як розмі-
ру, так і характеру штрафу. По-перше, 
установлено значно більший (у 50 разів) 
максимальний розмір штрафу; по-дру-
ге, у певних випадках, зазначених у ч. 2 
ст. 53 КК України, установлено нові межі 
його призначення; по-третє, змінено тер-
мін розстрочки виплати штрафу певними 
частинами строком до року (ч. 4 ст. 53 КК 
України); по-четверте, визначено інший 
порядок заміни штрафу громадськими та 
виправними роботами, а також позбав-
ленням волі на певний строк (ч. 5 ст. 53 
КК України). 
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Осадчук К. М. Закономерности развития штрафа
Украина имеет большую и многогранную историю, пережила несколько различных 

государственных образований, в которых в том или ином виде было уголовное нака-
зание в виде штрафа. Для лучшего понимания сути данного наказания необходимо 
исследовать, как данный вид наказания применялся в разные времена, какие были для 
этого причины и условия, как менялись наказания за преступления, к чему приводила 
гуманизация наказания.

Ключевые слова: история, штраф, развитие, уголовное наказание, преступление.

Osadchuk K. Regularities in the development of a fine
Ukraine has a large and multifaceted history, survived several different state formations, 

in which in one form or another was a criminal penalty in the form of a fine. For a better 
understanding of the essence of this punishment, it is necessary to know and investigate 
how this type of punishment was used at different times and which were reason for that and 
conditions, how has the punishment for crimes been changed and what the humanization 
of punishment leads to.

Key words: history, fine, development, criminal punishment, crime.
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ЗАБОРОННІ ЗАХОДИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ СУВОРОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню комплексу заборонних заходів, що застосовуються 
до засуджених у період відбування покарання у виді позбавлення волі. Критично проа-
налізовано кримінально-виконавче законодавство, практику його застосування, науко-
ві погляди щодо застосування примусу та заборонних заходів. Обґрунтовано пропози-
цію щодо необхідності суворої регламентації комплексу заборонних заходів.

Ключові слова: засуджені, заборона, охоронні заходи, виховні заходи, покарання. 

Постановка проблеми. Традиційно по-
карання розглядається кримінально-вико-
навчим правом як таке, що має визначені 
цілі. Проте часто наявна невідповідність між 
задекларованою метою та її конкретним за-
стосуванням на практиці. Оскільки держав-
не покарання є формою реалізації державної 
влади, основна увага має бути зосереджена 
на ідеї, що призначене покарання повинно 
не тільки карати за скоєне протиправне ді-
яння, а й запобігати злочинам у майбутньо-
му, виправити злочинця. Акцент робиться 
на тому, що злочин є безумовною шкодою, 
а отже держава має право застосувати при-
мус та завдати цим шкоду для запобігання 
ще більшої шкоди, яка може бути спричи-
нена новим злочином. У процесі відбування 
покарання найбільш складною є реалізація 
карально-виправного впливу на осіб, поз-
бавлених волі, досягнення збалансованості 
між заборонними та заохочувальними захо-
дами. На жаль, саме це питання спричиняє 
найбільше суперечностей, неузгодженості 
й потребує термінового врегулювання.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. На теренах незалежної України над 
проблемами кримінально-виконавчого пра-
ва досить плідно працюють такі науковці, 
як: К. Автухов, В. Бадира, І. Богатирьов, 
І. Боднар, А. Градецький, Т. Денисова,  
О. Джужа, В. Дрьомін, О. Колб, В. Коно-
пельський, І. Копотун, О. Крикушенко,  
М. Пузирьов, Г. Радов, А. Степанюк,  
В. Трубников, С. Царюк, В. Шаблистий,  

Ю. Шинкарьов, І. Яковець, Л. Якименко й 
ін. На думку фахівців, за загальним пра-
вилом, до кримінально-виконавчих про-
філактичних заходів належать: охоронні, 
дисциплінуючі та виховні [1; 2, с. 124–127;  
3, с. 565–570]. Погляд на заходи заохочення 
та заборони як на засоби впливу на пове-
дінку засуджених є сталим у законодавця, 
проте дослідження цього питання тривають.

Мета статті – на основі аналізу кримі-
нально-виконавчого законодавства, прак-
тики його застосування й результатів за-
гальнотеоретичних досліджень виявити 
наявні проблеми щодо комплексу заборон-
них заходів, що застосовуються до засудже-
них у період відбування ними покарання у 
виді позбавлення волі, а також запропону-
вати їх регламентацію законодавцем.

Виклад основного матеріалу. У про-
цесі відбування покарань заходи заборон 
є вагомим інструментом, що має спонукати 
засуджених до виправлення, ресоціалізації, 
загалом до позитивних змін їхнього життя. 
З погляду кримінально-виконавчого пра-
ва заборони – це ті заходи, що застосову-
ються до засуджених у процесі здійснення 
карально-виправного впливу (режимні ви-
моги, суспільно корисна праця, соціаль-
но-виховна робота, навчання) й виявля-
ються в зовнішньому осудженні негативних 
дій засудженого, що проявляються у скоєн-
ні злочину, порушенні правил внутрішнього 
розпорядку, інших небезпечних діяннях.

Заборони, що застосовуються до засу-
джених під час відбування ними покарань, 
зокрема й режимно-профілактичні заходи, 
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покликані убезпечувати засуджених, за-
побігати скоєнню злочинів та інших пра-
вопорушень у виправних установах тощо. 
Зокрема, охоронні профілактичні заходи є 
важливим засобом у системі запобігання ре-
цидиву злочинів та інших правопорушень.

Передбачені у виправних установах пра-
вила охорони, конвоювання засуджених, 
нагляду за ними й інші види контролю мають 
спеціальне значення, оскільки виконують 
охоронно-профілактичну функцію. Як слушно 
зазначає В. Конопельський, сучасний стан ви-
конання покарання у виді позбавлення волі, 
не гарантує безпечних умов його відбування 
засудженими та спричинює вчинення останні-
ми правопорушень і злочинів [4, с. 393].

Науковці ввжають, що до криміналь-
но-виконавчих профілактичних заходів 
належать: охоронні, дисциплінуючі та ви-
ховні. Їх дотримання є обов’язковим для за-
суджених. 

Охоронні заходи поділяються на зовніш-
ні та внутрішні.

Зовнішні охоронні засоби можуть дифе-
ренціюватися стосовно певних категорій 
осіб, виду виправної установи, її дислокації. 
Вони можуть посилюватися або зменшува-
тися залежно від конкретних характерис-
тик осіб засуджених та обставин. Внутрішні 
охоронні заходи спрямовані на створення 
умов, що перешкоджають вчиненню зло-
чинів та інших правопорушень проти за-
суджених або персоналу в межах установ 
виконання покарань. 

Кримінально-виконавчим законодав-
ством передбачено роздільне тримання за-
суджених до позбавлення волі (ст. 92 Кри-
мінально-виконавчого кодексу (далі – КВК) 
України). Також для вжиття превентивних 
заходів у виправних установах є такі струк-
турні дільниці (ст. ст. 94–99 КВК України): 
карантину, діагностики і розподілу; ресоці-
алізації; посиленого контролю. Розміщення 
засуджених у житлових приміщеннях типу 
гуртожитку з локальним сумісним прожи-
ванням членів відділення суворо регламен-
товане, а переміщення за межами локаль-
ної ділянки заборонено. 

Слідчі ізолятори виконують, згідно зі ст. 
18 КВК України, функції колоній мінімаль-
ного або середнього рівня безпеки щодо за-
суджених, які залишені для господарського 
обслуговування. Виправними установами 

для виконання покарання у виді позбав-
лення волі для засуджених неповнолітніх є 
виховні колонії (ст. 19 КВК України).

Залежно від поведінки засудженого з 
метою його подальшої ресоціалізації або 
застосування превентивних заходів соці-
альної безпеки передбачається можливість 
зміни умов тримання або переведення до 
іншої виправної установи (ст. ст. 100, 101 
КВК України).

Отже, до заборонних засобів, що ма-
ють профілактичний вплив на засуджених, 
можна віднести: охорону; нагляд за засу-
дженими; обшук та догляд (зокрема, одягу, 
речей, жилих приміщень та робочих місць, 
посилок, передач, бандеролей, які отриму-
ють засуджені); встановлення внутрішньо-
го розпорядку; введення перепусткового 
режиму між об’єктами, дільницями; окреме 
утримання різних категорій осіб, заборона 
зберігання недозволених предметів, гро-
шей, цінностей та інших речей тощо.

До заборонних засобів також можна від-
нести: використання засуджених на певних 
роботах, посадах; заборона засудженим 
перебувати в приміщеннях, де вони не про-
живають, або на об’єктах підприємств без 
дозволу адміністрації; продавати, дарувати 
або відчужувати на користь інших засудже-
них предмети, що є в особистому корис-
туванні; грати в ігри з метою матеріальної 
або іншої вигоди; користуватися заточним 
інструментом без виробничої потреби; за-
лишати територію установи; придбавати, 
зберігати або використовувати будь-яку 
зброю (холодну, вогнепальну), транспортні 
засоби тощо.

Крім означеного, засуджені зобов’язані: 
носити одяг спеціального зразка; дотриму-
ватись норм, що визначають порядок і умо-
ви відбування покарання, дотримуватись 
розпорядку дня установи; утримувати в 
чистоті і порядку приміщення; дотримува-
тись санітарно-гігієнічних норм тощо. Ці ви-
моги регулюють порядок взаємовідносин, 
стосунків між засудженим, привчають до 
дисципліни і мають запобіжний характер. 
Отже, покарання полягає не лише в суро-
вому поводженні зі злочинцем, але також 
розглядається як виховний процес, що має 
за мету шляхом суворого поводження зі 
злочинцем примусити його до розкаяння і 
возз’єднання із суспільством.
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Ще раз підкреслимо, що заборони, які 
застосовуються до засуджених у процесі 
відбування ними покарань, зокрема й ре-
жимно-профілактичні заходи, покликані га-
рантувати безпеку засуджених, запобігати 
скоєнню злочинів і інших правопорушень у 
виправних установах тощо. Вжиття заходів 
стягнення супроводжується іншими захо-
дами, як-от протидія виготовленню колю-
чо-ріжучих предметів, уживанню спиртних 
напоїв, наркотичних засобів та інших одур-
манливих речовин, дрібному хуліганству, 
азартним іграм тощо. Адже здійснення та-
ких правопорушень нерідко, якщо вчасно 
не вжити заходів для їх припинення, пере-
ростає у злочини.

Дисциплінарні заходи визначаються 
внутрішніми охоронними профілактичними 
заходами, які є продовженням зовнішніх, 
що, у свою чергу, визначаються криміналь-
но-правовими та процесуальними заходами. 
Залежно від тяжкості вчиненого злочину, а 
також за неодноразове відбування покаран-
ня у виді позбавлення волі на певний строк 
виду ізоляції засуджених відповідає більш 
суворий рівень безпеки колонії та відпо-
відний режим тримання, а режиму – більш 
жорстокі охоронні і дисциплінарні профілак-
тичні заходи. У цьому зв’язку можна визна-
чити багато болючих проблем, пов’язаних із 
відбуванням та виконанням покарань. Зо-
крема, наявні випадки безпідставного збіль-
шення обсягу кари, жорстокого поводження 
із засудженими, регламентація заборонних 
заходів, що не визначені законодавством 
тощо. Це може призвести до порушень за-
судженими режиму виконання покарання, 
звуженню їхнього правового статусу, обме-
ження в громадянських правах тощо. Саме 
тому треба забезпечити правову захище-
ність засуджених на основі справедливого 
правового регулювання заборонних захо-
дів, суворого дотримання принципу закон-
ності, доцільності в цій діяльності.

У п. 70 Мінімальних стандартних пра-
вил поводження з в’язнями зазначено, що 
в кожному закладі потрібно мати систему 
пільг і розробляти різні методи поводження 
з різними категоріями в’язнів, щоб заохоти-
ти їх до доброї поведінки, розвивати в них 
почуття відповідальності, прищеплювати їм 
цікавість до перевиховання і домагатися їх-
ньої співпраці в цьому [5, с. 84]. Зауважимо, 

що виконання вимог вищезазначених між-
народно-правових актів дасть можливість 
Україні впевнено стати на шлях побудови 
повноцінної правової держави європейсько-
го типу.

Ми поділяємо думку Т. Денисової, яка 
вважає, що правові заборони та заохочен-
ня пов’язані із правослухняною поведінкою 
особи. Покарання не тільки може, але й по-
винно слугувати відновленню особистості із 
правослухняною поведінкою, оскільки тра-
диційно вважається, що поведінка людини 
загалом залежить від її моральної основи, 
переконань та уподобань. Покарання по-
винно змінити свідомість людини, її погляди, 
довести, що злочинна діяльність не виправ-
довує себе, що у кінцевому підсумку змінить 
реальну поведінку людини на правослухня-
ну [6, с. 198–199]. У цьому може допомог-
ти виховний вплив, який не має жорсткого 
зв’язку з карральним аспектом. Криміналь-
но-виконавчі профілактичні заходи, які ма-
ють жорстоку регламентацію виконання 
вимог кримінально-правового та криміналь-
но-виконавчого характеру як регулятивно-
го, так і охоронного напрямів, заходи без-
пеки, примусу та покарання відрізняються 
від суто виховних профілактичних заходів, 
спрямованих на ресоціалізацію та виправ-
лення засуджених за допомогою процесу, 
що веде їх до покаяння за вчинені злочини 
та підняття від рівня соціальної занедбаності 
до вищих ступенів соціальної свідомості.

Саме ефективне впровадження виховних 
профілактичних заходів має глибинне зна-
чення у вирішенні кримінологічних питань 
боротьби з рецидивною злочинністю, зокре-
ма її різновидом у місцях позбавлення волі. 

На нашу думку, стимулювання засудже-
них до правослухняної поведінки й некри-
мінального життя в суспільстві після звіль-
нення від покарання має бути основою 
карально-виправного впливу на них. Звіс-
но, засуджений не має права порушувати 
кримінально-виконавчі заборони, йому не-
обхідно дотримуватися прав та обов’язків, 
встановлених законом та відомчими нор-
мативними актами кримінально-виконавчої 
системи. Вважаємо правильним збалансо-
ваний підхід у частині застосування до засу-
джених лише виправданих заборон і таких, 
що передбачені кримінально-виконавчим 
законодавством.
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Наостанок доцільно навести відомі слова 
Е. Феррі: «Положив конец переполнению 
тюрем, отменив и радикально видоизме-
нив пресловутые меры – выговор, надзор и 
принудительное пребывание в определен-
ном месте, уничтожив то бессмысленное 
и вредное явление, что тюрьма представ-
ляет более комфортабельное помещение, 
чем жалкая лачуга честного труженика 
или земледельца, удалось бы уменьшить 
число преступлений, часто совершаемых 
несчастными, чтобы попасть в тюрьму, где 
они обеспечены жилищем и пищей и где 
над ними не тяготеет полицейский над-
зор с его надоедливой придирчивостью»  
[7, c. 294–295].

Висновки і пропозиції. Сфера кримі-
нального правосуддя повинна захищати 
невід’ємні загальнолюдські цінності, забез-
печувати побудову правової держави, що 
дасть змогу виконати завдання, покладені 
на установи виконання покарань.

Необхідно ще раз зазначити, що право-
ве положення засуджених, засоби досяг-
нення завдань кримінально-виконавчого 
законодавства, заборонні заходи повинен 
визначати тільки закон. Всі інші норматив-
ні акти, які забезпечують реалізацію за-
кону під час виконання покарань, мають 
ухвалюватися на його базі відповідними 
державними органами. 

Ми переконані, що відомчі акти не можуть 
розширяти вказані в законі обмеження, їхня 
задача – роз’яснювати лише те, що перед-

бачено законом. Саме режим відбування по-
карання повинен суворо регламентуватися 
нормами закону і не може ускладюватися 
штучно створеними жорстокими умовами, 
обмеженнями в правах та іншими діями.
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Халавка В. И. Запретительные меры в местах лишения свободы и 
необходимость их строгой регламентации

Статья посвящена исследованию комплекса запретительных мер, применяемых к осу-
жденным в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы. Критически про-
анализированы уголовно-исполнительное законодательство, практика его применения, 
научные взгляды по применению принуждения и запретительных мер. Обосновано пред-
ложение о необходимости строгой регламентации комплекса запретительных мер.

Ключевые слова: осужденные, запрет, охранительные меры, дисциплинирующие 
меры, воспитательные меры, наказание.

Khalavka V. Prohibitive measures in places of deprivation of liberty and the 
need for their strict regulation

The article is devoted to the investigation of a set of prohibitive measures applied to con-
victs while serving their sentences in the form of deprivation of liberty. Critical analysis of 
the criminal-executive legislation, the practice of its application, scientific views on the use 
of coercion and prohibitive measures. The proposal on the need for strict regulation of the 
complex of prohibitive measures is substantiated.

Key words: convicts, prohibition, protective measures, disciplinary measures, educational 
measures, punishment.
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У статті розглянуто слідчий огляд, що є однією з невідкладних слідчих дій. За допо-
могою огляду документів та речей може бути отримана найбільш важлива інформація. 
Запропоновано алгоритм дій для здійснення огляду документів та речей у справах про 
ухилення від військової строкової служби та мобілізації.

Ключові слова: огляд, мобілізація, ухилення від призову, призовник, документи.

Постановка проблеми. На тлі про-
ходження на сході України антитеро-
ристичної операції (із 30 квітня 2018 р. 
операції об’єднаних сил) збільшилася 
кількість кримінальних злочинів, які по-
рушують процес комплектування Зброй-
них сил України, а отже, підривають їхню 
боєготовність та обороноздатність країни. 
Зокрема, це ухилення від призову на вій-
ськову строкову службу (ст. 335 Кримі-
нального кодексу (далі – КК) України) та 
призову з мобілізації (ст. 336 КК України).

У розслідуванні таких злочинів важливе 
місце належить правильному здійсненню 
слідчого огляду, який повинен проводи-
тися відповідно до загальних вимог кри-
мінально-процесуального закону і реко-
мендацій, розроблених криміналістикою. 
Оскільки огляд є слідчою дією, яка поля-
гає в безпосередньому сприйнятті об’єктів 
із метою виявлення слідів злочину й інших 
речових доказів, з’ясування обставин по-
дії, а також обставин, що мають значення 
для справи, є певне наукове недоопрацю-
вання проблем та особливостей слідчого 

огляду документів та речей у справах про 
ухилення від військової строкової служби 
та мобілізації. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблему підстав для проведення 
слідчого огляду в різні часи розглядали у 
своїх працях Ю.П. Аленін, В.В. Вапнярчук, 
Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, В.П. Колма-
ков, В.С. Кузьмічов, П.А. Лупінська, В.М. Хо- 
тенець, Ю.М. Чорноус, С.А. Шейфер та 
інші науковці. Проте дане питання зали-
шилося дискусійним. Визначення підстав 
для проведення різних видів огляду в 
кримінальному провадженні потребує по-
дальшого розроблення.

Мета статті – дослідження процесу-
альної регламентації підстав для прове-
дення окремих видів слідчого огляду за 
кримінальним процесуальним законодав-
ством України та дослідження особливос-
тей слідчого огляду документів та речей у 
справах про ухилення від військової стро-
кової служби та мобілізації. 

Виклад основного матеріалу. Ос-
новною проблемою тактики здійснення 
окремих слідчих (розшукових) дій під час 
розслідування ухилення від проходження 
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військової строкової служби та мобілізації 
є те, що найпоширенішою слідчою дією в 
процесі розслідування згаданих злочинів, 
є слідчий огляд. Слідчі не зважають на 
криміналістичні рекомендації щодо такти-
ки виконання будь-якої слідчої дії. Ми ка-
тегорично проти такої тенденції «спрощен-
ня» досудового слідства щодо ст. ст. 335  
та 336 КК України. Обставини скоєння да-
ної групи злочинів, які здаються ясними 
і встановленими, можуть приховувати ба-
гато проблем. Факти, що вказують на них, 
часто не беруться до уваги, що підштов-
хує слідчого до ухвалення незаконних і 
несправедливих рішень.

На думку Ю.М. Грошевого та В.М. Хо-
тенця, варто розглядати кримінально-про-
цесуальну характеристику слідчих дій від-
повідно до кримінально-процесуальних 
підстав; змісту дії; порядку фіксації їх пе-
ребігу й отриманих результатів [1, с. 213].

В.С. Кузьмічов та Ю.М. Чорноус вважа-
ють слідчу дію складним і багатоаспек-
тним правовим явищем, що складається 
із кримінально-процесуального, мораль-
но-етичного, психологічного й організа-
ційно-тактичного аспектів, що забезпечує 
цілісне й узгоджене провадження слідчої 
дії. Кримінально-процесуальний аспект 
слідчої дії визначає правові підстави для 
застосування, регламентує порядок про-
вадження, фіксації та використання отри-
маних результатів для встановлення істи-
ни в кримінальній справі [2, с. 240].

Оскільки «ухильник» може перебувати 
в невідомому співробітникам військкомату 
місці, а також може продовжувати звичне 
існування залежно від способу вчинення 
злочину. Тобто злочини, ознаки яких пе-
редбачені ст. ст. 335 та 336 КК України, є 
такими, що тривають. Отже, говорити про 
конкретне місце ухилення від проходження 
військової строкової служби та мобілізації, 
неможливо. Тому й про огляд місця події 
як про слідчу (розшукову) дію не йдеться. 
Може здійснюватися огляд документів та 
речей як самостійна слідча дія або в складі 
інших слідчих (розшукових) дій. 

Регламентування огляду як слідчої дії 
передбачене ст. 237 Кримінального про-
цесуального кодексу (далі – КПК) України. 
Огляд здійснюється з метою виявлення та 
фіксації відомостей щодо обставин учи-

нення кримінального правопорушення, 
слідчий, прокурор проводять огляд місце-
вості, приміщення, речей і документів [3]. 
Водночас поняття «огляд» не конкретизу-
ється. Вчені-криміналісти заповнили дану 
прогалину і зазначили: «Слідчий огляд 
являє собою один із процесуальних спо-
собів дослідження матеріальних об’єктів 
у кримінальних справах шляхом безпосе-
реднього сприйняття слідчим ознак об’єк-
та за допомогою органів почуттів, а також 
інструментальним і експериментальним 
способами» [4, с. 94].

Як зазначає Ю.П. Аленін, проведення 
слідчої дії відбувається в таких процесу-
альних формах:

1) Ухвалення спеціальної постанови, в 
якій містяться юридичні та фактичні під-
стави для проведення даної дії; наявність 
санкції прокурора або дозволу суду;

2) зазначення юридичних та фактичних 
підстав для проведення конкретної слідчої 
дії у вступній частині протоколу;

3) наявність у протоколі вказівки лише 
на юридичні підстави для провадження 
слідчих дій і та обставина, що закон не 
вимагає під час складання протоколу цих 
дій посилання на фактичні підстави, ще 
не означає, що слідчий може їх проводити 
за відсутності цих підстав [5, с. 414].

Значення слідчого огляду під час про-
ведення досудового розслідування над-
звичайно велике. Ця слідча (розшукова) 
дія дає змогу слідчому безпосередньо 
сприймати місце події, об’єкти з метою ви-
явлення слідів злочину та з’ясувати обста-
вини події, що мають значення для кримі-
нального провадження, скласти уявлення 
про механізм злочину й особу злочинця, 
висунути слідчі версії та правильно визна-
чити напрями розслідування [6, с. 11].

Слідчий огляд має різновиди, основ-
на його класифікація зумовлена особли-
востями об’єкта, що підлягає вивченню. 
З огляду на характеристики об’єктів, які 
потребують безпосереднього дослідження 
слідчого під час розслідування ухилен-
ня від проходження військової строкової 
служби та мобілізації, вважаємо за потріб-
не підкреслити, що в такому разі зазвичай 
має місце огляд документів і речей. 

Огляд документів. Документом у кримі-
нальному процесі є спеціально створений 
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із метою збереження інформації матері-
альний об’єкт, який містить зафіксовані 
за допомогою письмових знаків, звуку, 
зображення тощо відомості, які можуть 
бути використані як докази факту чи об-
ставин, що встановлюються під час кри-
мінального провадження (ч. 1 ст. 99 КПК 
України).

Крім того, за характером виникнен-
ня документи поділяються на дві групи:  
1) офіційні (надходять від органів держав-
ної влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, організацій і установ, 
службових осіб); 2) особисті (надходять 
від фізичних осіб) [7, с. 136].

Об’єктами даного виду огляду під час 
розслідування зазначеного злочину завж-
ди є матеріали, що надішли з військового 
комісаріату. Також зрідка оглядаються до-
кументи, отримані з інших джерел. Під час 
огляду зазначених документів діють за-
гальноприйняті криміналістичні рекомен-
дації, що стосуються здійснення даної слід-
чої дії. Оглядом і дослідженням документів 
можуть бути вирішенні такі завдання:

1. Встановлення даних, що характери-
зують документ: його найменування; ким 
і коли виданий або виготовлений, кому 
адресований; зміст тексту документа, на-
явність реквізитів; зовнішній вигляд доку-
мента.

2. Встановлення змісту пошкоджених 
документів, а також закреслених і зали-
тих текстів.

3. Виявлення ознак, що індивідуалізу-
ють документ.

4. Виявлення ознак підробки.
5. Встановлення значення документа, 

який оглядається, для з’ясування обста-
вин розслідуваної справи, де і в кого, в 
яких умовах перебував документ, якому 
колу осіб могли бути відомі факти, викла-
дені в документі тощо [8, с. 56].

У разі вчинення злочину шляхом симу-
ляції хвороби потрібно проводити огляд 
медичних документів підозрюваного (об-
винуваченого), а саме:

1. Медичних документів «ухильника», 
виданих до призову в Збройні сили Украї-
ни (медичні карти пацієнта різних медич-
них установ, окремі довідки та висновки 
про стан здоров’я, проведені дослідження 
тощо).

2. Медичних документів, переданих із 
військового комісаріату (карта призовни-
ка, карта медичного огляду громадянина, 
що підлягає призову на військову службу, 
довідка про стан на обліку в психоневро-
логічному, наркологічному, протитубер-
кульозному, дерматовенерологічному ка-
бінеті).

3. Медичних документів, отриманих при-
зовником після проходження військово- 
лікарської комісії (результати медичних 
досліджень про стан здоров’я призов- 
ника).

Якщо злочин скоєно шляхом введен-
ня в оману щодо віросповідання, переко-
нань, що дають підставу для проходжен-
ня альтернативної (невійськової) служби, 
то об’єктами огляду можуть стати: доку-
менти, що підтверджують членство підо-
зрюваного (обвинуваченого) у релігійній 
організації чи іншому об’єднанні (посвід-
чення або довідка про членство, відеоза-
пис та фотокартки заходів, які проводить 
релігійна організація тощо).

У разі вчинення злочину шляхом дачі 
неправомірної вигоди об’єктами слідчого 
огляду можуть стати:

1. Відео-, аудіофіксація процесу пере-
дачі неправомірної вигоди (хабара).

2. Матеріальний носій інформації про 
вимагання неправомірної вигоди або про-
позиції її дати (наприклад, аркуш паперу 
із зазначенням суми або послуги за від-
строчку від призову на військову службу).

У разі підроблення документів мають 
оглядатися:

1. Підроблені документи (трудові книж-
ки, свідоцтва про шлюб, посвідчення 
тощо).

2. Справжні документи, що містять ін-
формацію про такі ж факти, що і підробле-
ні, але мають протилежний зміст.

У разі ухилення шляхом неявки за по-
вісткою до військового комісаріату або за 
місцем проходження служби об’єктами ог-
ляду можуть стати:

1. Документи, що підтверджують факт 
від’їзду призовника кудись, коли він мав 
прибути на призовний пункт для відправ-
ки за місцем служби (проїзний квиток за-
лізничного або автотранспорту та ін.).

2. Документи, що підтверджують факт 
присутності призовника за місцем прожи-
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вання, тоді як він заявляє про неможли-
вість прибуття на призовний пункт для 
відправки за місцем служби у зв’язку з 
відсутністю за місцем проживання (підпис 
на бланку отримання повістки тощо).

Особливості огляду документів під час 
розслідування ухилення від проходження 
військової строкової служби та мобілізації 
такі:

1. Слідчий, який проводить огляд, має 
однаково цікавитися не тільки змістом, а 
й формою документа, який оглядається 
(особливу увагу варто приділити наявно-
сті законних вимог щодо складання осо-
бою даних документів; наявності фактів, 
які суперечать один одному), не виключа-
ти можливості матеріальної або інтелекту-
альної підробки.

2. Специфіку огляду і його особливу 
спрямованість можуть визначити резуль-
тати проведених до цього слідчих (розшу-
кових) дій (допитів, опитувань, обшуків, 
експертиз тощо).

Огляд речей. У ч. 1 ст. 98 КПК України 
зазначено: «Речовими доказами є матері-
альні об’єкти, які були знаряддям вчинен-
ня кримінального правопорушення, збе-
регли на собі його сліди або містять інші 
відомості, які можуть бути використані як 
доказ факту чи обставин, що встановлю-
ються під час кримінального проваджен-
ня, у тому числі предмети, що були об’єк-
том кримінально протиправних дій, гроші, 
цінності та інші речі, набуті кримінально 
протиправним шляхом або отримані юри-
дичною особою внаслідок вчинення кри-
мінального правопорушення». 

Речові докази повинні мати властивості 
належності та допустимості. Належність 
означає, що предмети, які додаються до 
справи як речові докази, є доказами, які 
підтверджують наявність чи відсутність 
обставин, що підлягають доказуванню в 
кримінальному провадженні, та інші об-
ставини, які мають значення для кримі-
нального провадження, а також достовір-
ність чи недостовірність, можливість чи 
неможливість використання інших доказів 
[9, с. 274].

Об’єктами даного виду огляду, у межах 
досудового слідства за ст. ст. 335 та 336 
КК України, є речі, надані підслідним або 
його адвокатом на підтвердження доводів 

захисту (предмети культу, підроблені пе-
чатки, грошові кошти (якщо злочин скоєно  
шляхом дачі неправомірної вигоди), інші 
предмети, що підлягають вилученню під 
час різних слідчих дій. Щодо огляду за-
значених речей діють загальноприйняті 
криміналістичні рекомендації, що стосу-
ються виконання даної слідчої дії.

Зазначимо, що в процесі перевірки вер-
сій про симуляцію хвороби, підробку до-
кументів, введення в оману щодо права 
на проходження альтернативної (невій-
ськової) служби як учасника огляду речей 
і документів варто запрошувати спеціаліс-
та. В.Г. Гончаренко вважає спеціальними 
знаннями такі, що «одержані в резуль-
таті спеціального навчання або профе-
сійного досвіду» [10, с. 27]. А науковець 
В.М. Махов надає таке визначення спе-
ціальних знань: «Спеціальні знання – це 
знання, притаманні різним видам профе-
сійної діяльності, за винятком знань, які 
є професійними для слідчого і судді, що 
використовуються під час розслідування 
злочинів і розгляду кримінальних справ у 
суді з метою сприяння встановленню іс-
тини у справі у випадку і порядку, вста-
новлених кримінальним процесуальним 
законодавством» [11, с. 141]. Під час фік-
сації результатів огляду слідчий буде ви-
користовувати спеціальну термінологію, 
спеціаліст вкаже на специфіку досліджу-
ваних об’єктів. Діяльність даної особи ре-
гулюється ст. ст. 71 та 72 КПК України.

Висновки і пропозиції. Отже, слідчий 
огляд є однією з невідкладних слідчих дій. 
За його допомогою може бути отримана 
найбільш важлива інформація, яка спри-
яє розкриттю злочину. У криміналістичній 
і кримінально-процесуальній літературі 
огляду присвячено багато робіт. Огляд як 
самостійна слідча дія проводиться згідно 
із загальними вимогами кримінально-про-
цесуального закону і відповідно до реко-
мендацій, розроблених криміналістикою.

Ми розглянули особливості проведення 
огляду документів та речей у справах про 
ухилення від військової строкової служби 
та мобілізації. Організація, тактика, мето-
ди проведення такого огляду зубумовлені 
специфікою предмета злочинного пося-
гання, способом скоєння та слідами зло-
чину. У будь-якому разі чітке дотримання  
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криміналістичних правил проведення ог-
ляду дозволяє слідчому отримати най-
більш повне уявлення про злочин.
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В статье исследуется следственный осмотр, являющийся одним из неотложных след-
ственных действий. С помощью осмотра документов и вещей можно получить наиболее 
важную информацию. Предложен алгоритм действий при проведении осмотра доку-
ментов и вещей по делам об уклонении от военной срочной службы и мобилизации.
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Fokin Ya. Peculiarities of investigation during pre-trial investigation of evasion 
from military service and mobilization

The article deals with investigative examination, which is one of the urgent investigative 
actions. With its help, the inspection of documents and things can be obtained the most 
important information. An algorithm of actions is offered in the course of inspection of doc-
uments and things on cases of evasion from military emergency service and mobilization.
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ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, 
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Дослідження присвячено аналізу актуальних питань стосовно проблем законодав-
чого регулювання особистих немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення волі. 

Наведено загальну характеристику правового статусу осіб, засуджених до позбав-
лення волі.

Досліджено загальні та спеціальні права і обов’язки осіб, засуджених до позбавлення волі.
Розглянуто питання стосовно особистих немайнових прав, які забезпечують природ-

не існування фізичної особи. Наголошено, що головним фундаментальним правом лю-
дини є право на життя. 

Кожна людина має право на: вільний розвиток своєї особистості; повагу до її гідності; 
свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла; таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; особисте і сімейне життя, 
без стороннього втручання; свободу пересування та вільний вибір місця проживання; 
свободу думки, слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань; свободу світогля-
ду і віросповідання; працю; житло; освіту; достатній життєвий рівень для себе і своєї 
сім’ї; охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування; безпечне для життя 
і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди; со-
ціальний захист.

Зазначено, що всі люди від народження наділені певним комплексом невід’ємних 
прав та свобод, які власно є результатом людської природи. Права людини та громадя-
нина закріплені в Конституції України, відповідно до якої усі люди є вільними і рівними у 
своїй гідності та правах. Ці права є невід’ємними та невідчужуваними. Визнання і захист 
прав людини є основним обов’язком держави.

Зроблено висновок, що засуджені особи, у період відбування покарання, користують-
ся всіма правами людини і громадянина, визначеними Основним Законом України, за ви-
ключенням встановлених законодавством обмежень, пов’язаних з фактом їх засудження.

Ключові слова: Засуджений, позбавлення волі, особисті немайнові права, вико-
нання покарання, відбування покарання, загальні права, спеціальні права, загальні 
обов’язки, спеціальні обов’язки.

Вступ. Перш за все необхідно зазначити, 
що всі люди від народження наділені певним 
комплексом невід’ємних прав та свобод, які 
власно є результатом людської природи. 

Права людини та громадянина закріплені в 
Конституції України, відповідно до якої усі 
люди є вільними і рівними у своїй гідності та 
правах. Ці права є невід’ємними та невідчу-
жуваними. Визнання і захист прав людини 
є основним обов’язком держави. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
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Основний Закон України наголошує, що 
кожна людина і громадянин мають пев-
не коло прав, свобод та обов’язків. Так, 
відповідно до Конституції України кожна 
людина має право на: вільний розвиток 
своєї особистості; повагу до її гідності; 
свободу та особисту недоторканність; не-
доторканність житла; таємницю листуван-
ня, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції; особисте і сімейне 
життя, без стороннього втручання; сво-
боду пересування та вільний вибір міс-
ця проживання; свободу думки, слова, 
вільне вираження своїх поглядів і пере-
конань; свободу світогляду і віроспові-
дання; працю; житло; освіту; достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї; 
охорону здоров’я, медичну допомогу, ме-
дичне страхування; безпечне для життя 
і здоров’я довкілля та на відшкодування 
завданої порушенням цього права шкоди. 
Кожен має право на: власність та здійс-
нення підприємницької діяльності; профе-
сійну правничу допомогу. Громадяни ма-
ють право на: соціальний захист; мирне 
зібрання; об’єднуватись у політичні партії 
та громадські організації; брати участь в 
управлінні державними справами  [1]. 

Законодавцем окреслено і основні 
обов’язки громадянина України. Так у ст. 
65 Конституції зазначається, що грома-
дяни мають відбувати військову службу 
відповідно до закону. Кожен зобов’яза-
ний: не заподіювати шкоду природі та від-
шкодовувати завдані ним збитки (ст. 66); 
сплачувати податки і збори відповідно до 
закону (ст. 67); неухильно додержуватись 
Конституції України і інших законів [1].

Особи, засуджені до позбавлення волі, 
залишаються громадянами своєї держа-
ви, а, відповідно на них поширюються 
всі права, законні інтереси та юридичні 
обов’язки людини і громадянина, за ви-
нятком обмежень, що пов’язані з фактом 
їх засудження. 

Тож проблема, якій присвячено дослі-
дження, у загальному розумінні, полягає 
у покращенні здійснення особистих не-
майнових прав особами, засудженими до 
позбавлення волі, а також у визначенні 
кола їх обов’язків відповідно до чинного 
законодавства. Вирішення цієї проблеми 
має велике теоретичне і практичне зна-

чення, оскільки вона щільно пов’язана з 
такими завданнями як: з’ясування особи-
стих немайнових прав осіб, засуджених до 
позбавлення волі, встановлення можли-
вих тенденцій їх розвитку, удосконалення 
забезпечення здійснення цих прав тощо. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій в Україні, в яких започаткова-
но розв’язання цієї проблеми, свідчить, 
що фахівцями у галузі права, зокрема, 
О. М. Бандуркою, Ю. В. Бауліним, В. А. 
Бадирою, А. П. Гелем, М. Я. Гуцуляком, 
О. М. Джужею, С. Ф. Денисовим, Т. А. Де-
нисовою, О. Г. Колбом, А. С. Нікифоровим, 
В. О. Меркуловою, В. В. Ленем, О. М. Лит-
винов, М. І. Мельником, В. Ф. Примачен-
ком, П. Г. Пономарьовим, В. М. Пруссом, 
А. Х. Степанюком, В. М. Трубниковим, 
Ю. А. Чеботарьовою, Д. В. Ягуновим, 
І. С. Яковець та іншими зроблено значний 
внесок в її вирішенні. Одночасно можна 
відзначити недостатність висвітлення пи-
тання щодо правового регулювання особи-
стих немайнових прав осіб, засуджених до 
позбавлення волі, а також визначення їх 
загальних та спеціальних прав і обов’язків.

Мета статті. Характеристика загаль-
них та спеціальних прав і обов’язків осіб, 
засуджених до позбавлення волі, а також 
дослідження та вирішення теоретичних 
проблем щодо покращення здійснення осо-
бистих немайнових прав такими особами.

Результати. Відповідно до ст. 63 Кон-
ституції України засуджені особи користу-
ються всіма правами людини і громадянина, 
за винятком обмежень, які визначені зако-
ном і встановлені вироком суду [1]. Такі об-
меження носять тимчасовий характер. Вони 
діють лише у період відбування особою 
призначеного їй покарання. Подібні обме-
ження прав і свобод засуджених необхідні 
для захисту основ конституційного устрою, 
суспільних інтересів та інтересів держави. 

Законом визначаються права, інтере-
си та обов’язки засуджених осіб. У ст. 7 
Кримінально-виконавчого кодексу Укра-
їни (далі – КВК України) зазначено, що 
правовий статус засуджених визначається 
законами України, а також цим Кодексом, 
виходячи із порядку і умов виконання та 
відбування конкретного виду покаран-
ня [2]. Отже, сукупність прав і обов’язків 
особи, засудженої до позбавлення волі, 
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виражає її правовий статус, тобто юри-
дично закріплене положення у державі і 
суспільстві.

Категорія „правовий статус” у науці 
кримінально-виконавчого права визнача-
ється по-різному. Наприклад, С. Ф. Дени-
сов зазначає, що зміст правового статусу 
засудженого складають: 

1) суб’єктивні права – закріплена зако-
ном та гарантована державою можливість 
певної поведінки особи, засудженої до 
позбавлення волі, а також її користування 
можливими соціальними благами; 

2) законні інтереси – законодавчо за-
кріплені конкретні дії засудженого та його 
прагнення до володіння тими чи іншими 
благами під час відбування покарання;

3) обов’язки – передбачена чинним 
законодавством міра та вид необхідної 
поведінки засудженої особи у процесі 
відбування покарання, що забезпечує до-
сягнення мети кримінального покарання, 
підтримання правопорядку, забезпечення 
прав і законних інтересів самого засудже-
ного та інших осіб [3, с. 10-11].    

Науковець О. М. Джужа правовий ста-
тус засуджених, у найзагальнішому ви-
гляд, формулює як засноване на загаль-
ному статусі громадян України і визначене 
за допомогою правових норм становище 
засуджених під час відбування криміналь-
ного покарання [4, с. 45].     

Відповідно до позиції В. М. Прусса право-
вий статус особи, засудженої до позбавлен-
ня волі, базується на загальному правовому 
статусі громадянина України [5, с. 66]. Од-
нак, слід зазначити, що внаслідок ув’язнен-
ня особи обмежуються і її права та свобо-
ди. Натомість така особа наділяється рядом 
специфічних прав та обов’язків, пов’язаних 
з фактом її засудження і відбування пока-
рання у місцях несвободи. Засуджений, не 
втрачаючи загального правового статусу, у 
зв’язку з засудженням, у примусовому по-
рядку набуває спеціального правового ста-
тусу, який є підвидом, одним із різновидів 
правового статусу людини і громадянина. У 
свою чергу, правовий статус засудженого – 
це різновид спеціального правового статусу 
[6, с. 55]. Отже, особа, засуджена до поз-
бавлення волі, набуває певного різновиду 
правового статусу, а саме – правового ста-
тусу засудженого. 

Права і обов’язки засуджених поділяють 
на загальні та спеціальні. До загальних 
прав і обов’язків засуджених відносять їх 
права та обов’язки як громадян держави, 
закріплені у конституційних нормах і нор-
мах галузевого законодавства, а до спеці-
альних – права та обов’язки засуджених, 
встановлені кримінально-виконавчим за-
конодавством [3, с. 11]. Тобто особи, за-
суджені до позбавлення волі, користують-
ся не всім спектром прав та свобод, якими 
наділені громадяни України. Сутність вико-
нання кримінального покарання, яке засу-
джені відбувають за вироком суду, виража-
ється у відповідних правообмеженнях: чим 
суворіше покарання, тим більший об’єм 
правообмежень встановлюється законо-
давством для засудженого [7, с. 17-18].  

У ст. 8 КВК України вказано основні 
права засуджених. Відповідно до зазна-
ченої норми засуджені особи мають право 
на: отримання інформації про свої права і 
обов’язки, порядок та умови виконання та 
відбування призначеного судом покаран-
ня; гуманне ставлення до них та на пова-
гу їх людської гідності; охорону здоров’я в 
обсязі, встановленому Основами законо-
давства України про охорону здоров’я, за 
винятком обмежень, передбачених зако-
ном; соціальне забезпечення, у тому чис-
лі й на оформлення пенсій, відповідно до 
законів України; оплачувану працю згідно 
із законодавством про працю; здійснення 
свободи сповідувати будь-яку релігію або 
виражати переконання, пов’язані із став-
ленням до релігії, у тому числі на вільний 
вибір і допуск священнослужителя для 
відправлення релігійних таїнств і обрядів, 
за винятком обмежень, передбачених КВК 
України; належне матеріально-побутове 
забезпечення у порядку, встановленому 
КВК України та нормативно-правовими 
актами Міністерства юстиції України; от-
римання копій документів з їхніх особових 
справ та інших, пов’язаних з реалізацією 
їхніх прав, документів у порядку, вста-
новленому Міністерством юстиції України; 
правову допомогу; побачення, у порядку, 
встановленому КВК України [2]. Засуджені 
можуть: звертатися відповідно до законо-
давства з пропозиціями, заявами і скарга-
ми до адміністрації органів і установ вико-
нання покарань, їх вищестоящих органів, 
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до Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, Європейського суду з 
прав людини, а також інших відповідних 
органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна, до уповно-
важених осіб таких міжнародних організа-
цій, суду, органів прокуратури, інших ор-
ганів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об’єднань; давати по-
яснення і вести листування, а також звер-
татися з пропозиціями, заявами і скаргами 
рідною мовою; отримувати у встановлено-
му законом порядку передачі (окрім речей, 
що засудженим заборонено мати при собі 
законом, зокрема зброї, наркотичних або 
психотропних речовин, прекурсорів) [2]. 
Засуджені іноземці мають право підтри-
мувати зв’язок з дипломатичними пред-
ставництвами і консульськими установа-
ми своїх держав, особи без громадянства, 
а також громадяни держав, що не мають 
дипломатичних представництв або кон-
сульських установ в Україні, – з диплома-
тичними представництвами держави, яка 
взяла на себе охорону їхніх інтересів, або 
міжнародними органами чи організаціями, 
які здійснюють їх захист. Крім того, у ст. 
125 КВК України наголошується, що засу-
джені мають право: в установах виконан-
ня покарань, відповідно до Законів Укра-
їни „Про освіту” і „Про загальну середню 
освіту” на забезпечення, доступність і бе-
зоплатність здобуття повної загальної се-
редньої освіти, а відповідно до ст. 10 КВК 
України особи, засуджені до позбавлення 
волі, мають право на особисту безпеку 
(безпека для життя та здоров’я) [2]. 

Серед зазначених прав засуджених осіб 
загальними є такі як: 

– право на особисту безпеку;
– право на гуманне ставлення до них та 

на повагу їх людської гідності; 
– право на охорону здоров’я (право на 

медичну допомогу);
– право на соціальне забезпечення;
– право на працю;
– на свободу віросповідання;
– право на належне матеріально-побу-

тове забезпечення;
– право на освіту;
– на правову допомогу.
У КВК України визначаються основні 

права засуджених осіб, якими володіють 

всі засуджені, та права засуджених при 
відбуванні конкретного виду покарання, 
якими володіють окремі з них. Серед цих 
прав є й особисті немайнові права. Все це 
права, визначені як Конституцією Украї-
ни, так і положеннями КВК України. Але у 
період відбування покарання певні права і 
свободи засудженого суттєво обмежують-
ся, зокрема право на: ім’я (зміна імені); 
вільний вибір місця проживання; свободу 
пересування; таємницю листування, теле-
фонних розмов, телеграфної та іншої ко-
респонденції тощо.  

Деякі права засуджених уточнюються у 
Правилах внутрішнього розпорядку уста-
нов виконання покарань, зокрема право:

– розпоряджатися коштами, які отрима-
ні засудженою особою за виконану роботу;

– придбавати необхідні речі та продук-
ти харчування;

– користуватися радіоприймачем та те-
левізором;

– розпоряджатися своїм вільним часом, 
не порушуючи загальних правил поведін-
ки [8]. 

Загальні права, свободи та інтереси 
засуджених осіб регулюються не тільки 
положеннями Конституції України та КВК 
України, але й нормами цивільного, адмі-
ністративного, трудового законодавства 
тощо. Так, відповідно до норм, передба-
чених Сімейним кодексом України засу-
джена особа може зареєструвати брак, 
а відповідно до норм Житлового кодексу 
України засуджений може придбати або 
винайняти житло, у випадках, передбаче-
них законом.

Спеціальні права та обов’язки засудже-
них регламентуються виключно нормами 
кримінально-виконавчого законодавства. 

Як спеціальні права засуджених висту-
пають:

– право на отримання інформації про 
свої права і обов’язки, порядок та умови 
виконання та відбування призначеного 
судом покарання; 

– право на отримання копій документів 
з їхніх особових справ та інших, пов’яза-
них з реалізацією їхніх прав, документів; 

– право на побачення; 
а також можливість:
– звертатися відповідно до законодав-

ства з пропозиціями, заявами і скаргами 
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до адміністрації органів і установ виконан-
ня покарань, їх вищестоящих органів, до 
Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини, Європейського суду з прав 
людини, а також інших відповідних орга-
нів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна, до уповноваже-
них осіб таких міжнародних організацій, 
суду, органів прокуратури, інших органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування та об’єднань; 

– отримувати у встановленому законом 
порядку передачі. 

Спеціальні права ув’язнених визнача-
ються самим фактом їх засудження та ви-
дом покарання, призначеним судом.

Статтею 9 КВК України визначено 
основні обов’язки засуджених: виконува-
ти встановлені законодавством обов’язки 
громадян України; неухильно додержува-
тися правил поведінки, які передбачені 
для засуджених осіб; не посягати на пра-
ва і свободи, честь і гідність інших осіб; 
виконувати встановлені законодавством 
вимоги адміністрації органів і установ ви-
конання покарань, уповноваженого орга-
ну з питань пробації; ввічливо ставитися 
до персоналу, інших осіб, які відвідують 
установи виконання покарань, а також до 
інших засуджених; з’являтися за викли-
ком адміністрації органів і установ вико-
нання покарань, уповноваженого органу 
з питань пробації [2].  

Певне коло обов’язків засуджених та-
кож уточнюється Правилами внутрішнього 
розпорядку установ виконання покарань. 
До таких обов’язків відносяться наступні:

– дотримуватись розпорядку дня, вста-
новленого в установі виконання покарання;

– сумлінно ставитися до навчання та 
праці;

– дбайливо відноситися до майна уста-
нові виконання покарання та іншого майна;

– утримувати в чистоті житлові примі-
щення, робочі місця, одяг тощо [8]. 

Також на засуджених накладаються 
певні заборони, такі як, наприклад: пору-
шувати лінію охорони установі виконання 
покарання; самовільно залишати житло-
ві приміщення та робочі місця; завдавати 
шкоди майну (державному, громадському, 
майну інших ув’язнених); грати в настіль-

ні та інші азартні ігри та інші заборони [8].  
Отже, на основі зазначеного, можна дій-

ти висновку, що: по-перше – у період від-
бування покарання засуджені користуються 
всіма правами людини і громадянина, ви-
значеними Основним Законом України, за 
виключенням встановлених законодавством 
обмежень, пов’язаних з фактом їх засуджен-
ня; по-друге – загальні права, свободи та ін-
тереси засуджених осіб регулюються поло-
женнями Конституції України, КВК України, 
а також нормами цивільного, адміністратив-
ного, трудового, сімейного законодавства; 
по-третє – спеціальні права та обов’язки 
засуджених регламентуються нормами кри-
мінально-виконавчого законодавства (КВК 
України та Правил внутрішнього розпорядку 
установ виконання покарань).
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Prasov O. O. Zahalny ta special rights і security rules of osib, condemned before 
conditional will

The research is devoted to the analysis of current issues regarding the problems of leg-
islative regulation of personal non-property rights of persons sentenced to imprisonment.

The general characteristic of the legal status of the persons sentenced to imprisonment 
is geven.

The general and special rights and responsibilities of persons sentenced to imprisonment 
have been studied.

The article deals with questions regarding personal non-property rights that ensure the nat-
ural existence of an individual. It is noted that the fundamental human right is the right to life. 

Everyone has the right to free development of his or her personality; respect for her dig-
nity; freedom and security of person; inviolability of housing; secrecy of correspondence, 
telephone conversations, telegraph and other correspondence; personal and family life, 
without outside interference; freedom of movement and free choice of residence; freedom 
of thought, words, free expression of the views and beliefs; freedom of worldview and re-
ligion; work; housing; education; an adequate standard of living for themselves and their 
families; health care, medical care, health insurance; safe for life and health of the envi-
ronment and for reparation for damage caused by violation of this right; social protection.

It is emphasized that all human beings are endowed from birth with a certain set of inal-
ienable rights and freedoms, which are in fact the result of human nature. Human and civil 
rights are enshrined in the Constitution of Ukraine, according to which all people are free 
and equal in their dignity and rights. These rights are inalienable and inalienable. Recogni-
tion and protection of human rights is a primary responsibility of the state.

Concluded that convicted persons, during the period of servving the sentence, enjoy all 
human and civil rights defined by the Constitution of Ukraine, except for the restrictions 
established by law related to the fact of their conviction.

Key words: Convict imprisonment, personal non-property rights, execution of sentence, 
serving of sentence, environment, general rights, special rights, general responsibilities, 
special responsibilities.
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