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ЄВДОКИМОВ В.В.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ПРАВА ПРОПІНАЦІЇ ДЕПУТАТАМИ ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ

У статті акцентується увага на нормотворчій діяльності Галицького сейму в 
сфері регулювання окремих господарських питань, зокрема права пропінації. 
Визначається правове розуміння пропінації, як категорії, що забезпечувала мате-
ріальні та правові утиски українців, які були позбавлені цього права. На прикладі 
закону про ліквідацію пропінації, що був прийнятий Крайовим сеймом 1875 р., вка-
зується на недосконалість австрійської практики імплементації норм права, оскіль-
ки імперську санкцію закон отримав 1876 р., а набув часткової чинності 1905 р., а 
повної – 1910 р. Робиться авторський висновок, що саме дебати довкола ліквідації 
права пропінації були одними із основоположних в умовах польсько-українського 
протистояння, яке переносилося за межі сейму.

Ключові слова: парламентаризм, нормотворча діяльність, Галицький сейм, 
Галичина, пропінація.

В статье акцентируется внимание на нормотворческой деятельности Галицкого 
сейма в сфере регулирования отдельных хозяйственных вопросов, в частности права 
пропинации. Определяется правовое понимание пропинации, как категории, которая 
обеспечивала материальные и правовые притеснения украинцев, которые были лишены 
этого права. На примере закона о ликвидации пропинации, который был принят Крае-
вым сеймом 1875 г., указывается на несовершенство австрийской практики имплемен-
тации норм права, поскольку имперскую санкцию закон получил в 1876 г., а частичной 
силу получил 1905 г., полную – 1910 г. Делается авторский вывод, что именно дебаты 
вокруг ликвидации права пропинации были одними из основополагающих в условиях 
польско-украинского противостояния, которое переносилось за пределы сейма.

Ключевые слова: парламентаризм, нормотворческая деятельность, Галицкий 
сейм, Галичина, пропинация.

The article focuses on the rule-making activities of the Galician Sejm in the sphere of reg-
ulation of certain economic issues, in particular, the right to propose. It defines the legal under-
standing of propination as a category that provided material and legal oppression to Ukrainians 
who were deprived of this right. Using the example of the law on the liquidation of propination, 
which was adopted by the Territorial Diet of 1875, it is pointed out the imperfection of the Aus-
trian practice of implementing the norms of law, since the law received the imperial sanction in 
1876, and 1905 received partial force. The author’s conclusion is made that the debate around 
the elimination of the right to propose was one of the most fundamental in the conditions of the 
Polish-Ukrainian confrontation, which was transferred beyond the limits of the Sejm.

Key words: parliamentarism, rulemaking, Galician Diet, Galicia, propination.

Постановка проблеми. Конституційні перетворення в імперії Габсбургів у 1860-х роках 
призвели до утвердження системи парламентаризму та інституційного оформлення інституту 
Галицького сейму, що розпочав свою діяльність у 1861 р. внаслідок жовтневого та лютневого 
патентів 1860 та 1861 рр. відповідно. 
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Закономірно, що сейм був не повноцінним самоврядним законодавчим органом влади. 
Його повноваження були досить обмеженими, хоча саме господарські та культурні питання 
займали основне місце в його роботі, а пропозиції послів отримували імперські санкції та згодом 
затверджувалися в стінах імперського парламенту, як загальнодержавні закони. Сфера повно-
важень Галицького сейму, ґрунтовно описана в дослідженнях Л. Ілина [2-4] та О. Мікули [8], а 
тому, в нашому дослідженні буде здійснюватися безпосередній аналіз нормотворчої діяльності 
сеймового представництва в процесі вирішення питання пропінації – права на виробництво та 
розповсюдження алкоголю, яке належало полякам, німцям та євреям, а не українцям. Остан-
ні, закономірно перетворювалися у споживачів алкоголю, а це провокувало соціальні протести і 
вело до матеріального зубожіння. Така ситуація змушувала українське сеймове представництво 
неодноразово піднімати питання ліквідації права пропінації.

Наукова актуальність дослідження обумовлюється насамперед відсутністю подібного 
роду досліджень, а з іншого – потребою в дослідженні соціально-правових аспектів розвитку 
Галичини в умовах правової системи імперії Габсбургів, їх еволюції та трансформації з огляду на 
українсько-польські стосунки та розвиток національної правової думки.

Аналіз останніх досліджень. В українській історико-правовій наці чимало уваги приді-
ляється історії українського парламентаризму. Однак. Початки парламентських інституцій виво-
дяться з радянських часів, що веде до відмови від цілої епохи участі українців у Галицькому і 
Буковинському крайових сеймах ,а також австрійському парламенті. Цей досвід, що тривав непе-
рервно з 1860-х років до початку Першої світової війни, заклав міцний фундамент у розвиток 
національної політико-правової думки.

Тому, дослідити дану проблему є вкрай важливим. Принагідно слід зауважити, що нор-
мотворча діяльність сейму залишилася поза увагою вітчизняних правників. Праці А. Баран, 
О. Мікули, В. Кульчицького хоч і містять цінний матеріал, не розкривають усієї повноти пробле-
ми. Більшу увагу до сеймової проблематики приділяють українські історики О.Аркуша, Т. Батен-
ко, Л. Ілин, М. Мудрий, І. Чорновол. У їх дослідженнях розкриваються не лише особливості 
становлення інституту парламентаризму, а й правові засади виборчих кампаній і перебіг виборів, 
законодавчі ініціативи українського сеймового представництва, українсько-польські стосунки.

Принагідно слід зауважити, що одним із перших дослідників Галицького сейму був 
К. Левицький, який розглядав його як складову правової системи Австро-Угорщини і як місце 
польсько-українського політичного протистояння. 

Методологічною основою нашого дослідження стали праці українських та іноземних вче-
них: Й. Бардаха. І. Бойка, Л. Ілина, Е. Косачевської, В. Кульчицького, В. Лісновського, О. Мікули, 
С. Пахолківа, А. Тейлора та ін.

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у розкритті нормотворчої діяльності 
Галицького сейму у сфері регулювання права пропінації, як монопольного права на виробництво 
та продаж алкогольної продукції.

Виклад основного матеріалу. Політико-правовий статус Галичини виходив з юридичних 
норм Австрійської імперії, що під впливом зовнішньополітичних чинників трансформувалися 
від централізму до федералізму. Цілий комплекс внутрішніх і зовнішніх чинників ознаменувався 
утворенням у 1867 р. дуалістичної Австро-Угорської імперії, яка базувалася на основі конститу-
ційного права. Найвищим політичним органом у провінції внаслідок конституціоналізації вну-
трішнього устрою став Крайовий сейм. 

Загалом конституційні перетворення 1860-х рр. призвели до розширення автономного 
устрою провінцій імперії, переклавши усю повноту місцевої влади на Крайові сейми. Незважа-
ючи на демократичний характер конституційної реформи, декларовані норми були формальними 
та досить обмеженими. У відповідності до «Жовтневого патенту» провінційні сейми отримували 
досить широкі повноваження, але внаслідок виданого імператором 26 лютого 1861 р. нового 
«лютневого патенту», повноваження сеймів зводилися виключно до розв’язання дрібних про-
блем провінції [11].

Загалом, повноваження крайових сеймів зводилися до трьох основних функцій: законо-
давчої, управлінської, контрольної. Дослідниця правового статусу Галицького сейму, О. Мікула 
серед цих функцій основною визначає законодавчу і поділяє її на три головні та одну додаткову 
групи [8, с. 5]. Основні групи законодавчої сфери стосувалися затвердження та прийняття зако-
нів, а додаткова – подання пропозиції по відношенню прийняття, відміни чи зміни діючих законів 
та правових актів, які приймалися рейхсратом і стосувалися крайової адміністрації. Законодавча 
ініціатива Крайового сейму в основному стосувалася господарської сфери та крайової системи 
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управління. Сейм також здійснював контроль за діяльністю намісника, однак ця функція була 
досить обмеженою і формальною, поясненням чого є відсутність відповідальності крайового 
намісника (призначеного імператором) перед сеймом.

Сучасні українські дослідники справедливо називають Галичину «полігоном» для випро-
бовування нових нормативно-правових актів [1, с. 89–90; 7]. Це стосувалося, як норм кримі-
нального і адміністративного права, так і цивільного. Окремі того, окремі правові норми, такі, 
як право пропінації були властивими для окремих регіонів Австро-Угорщини і обумовлювалися 
соціально-економічним і національним розвитком конкретної провінції.

Виходячи з того, що повноваження сейму зводилися до трьох основних функцій – зако-
нодавчої, управлінської, контрольної [8, с. 5], вирішення проблеми пропінації належало саме до 
сеймової компетенції. 

Стосовно права пропінації, то юридично воно було оформлено внаслідок затвердження 
Пйорткоських статутів Королівства Польського. Зокрема за статутом 1496 р. шляхта наділяла-
ся численними економічними привілеями, які звільняли від сплати мита за ввезення іноземних 
товарів, надавали право безмитної торгівлі, вільної навігації по р. Віслі та Балтійському морі, а 
також право пропінації [13].

У правовому плані, право пропінації визначало можливість виробництва та розповсю-
дження алкоголю. Монополією в цій сфері володіли великі польські землевласники та євреї. 
У 1848–1849 рр. під час загальноєвропейської революції «Весни народів» українські селяни, а 
згодом і Головна Руська Рада, активно виступали за скасування права монопольного виробництва 
і розповсюдження поляками і євреями алкоголю. Одночасно із скасуванням панщини 1848 р., 
було скасоване і право пропінації. Однак подібний крок мав формальний характер і на практиці 
жодним чином не реалізовувався. Навіть, у 70-х рр. ХІХ ст. селяни змушені були викуповували 
право на пропінацію [5]. Зв'язок панщини та права пропінації полягав у обмеженні прав землев-
ласників використовувати бартерну форму оплати праці селян – свої борги за спиртне селяни від-
робляли у вигляді пащини (навіть після її скасування), оскільки не мали готівкових коштів. Для 
цього, у вересні 1848 р. був виданий спеціальний патент, яким заборонялася примусова купівля 
селянами горілки в поміщиків [6, с. 22]. На практиці його не дотримувалися.

Згідно статистичних даних, в 1874 р. в Галичині працювали 893 гуральні, з яких 793 – вели-
кі, 97 – середні та 3 малі [12, с. 73]. Право пропінації можна було купити, однак ціна, яку визначала 
крайова адміністрація, була надзвичайно високою. Окрім того, польська шляхта, право пропінації, 
як і цілий ряд інших економічних функцій передавало в оренду євреям, і перетворювалася на сво-
єрідного посередника, між власниками прав на виробництво алкоголю – та споживачами – селя-
нами. Таку специфічну модель не змогли ліквідувати ані реформи освічченого абсолютизму, що 
проводилися Марією-Терезією та Йосифом ІІ у останній третині XVIII ст., ані революційні події 
1848 р. За результатами дослідження С. Пахолківа, можна зробити висновок, що, як імперській 
владі, так і полякам з євреями було надзвичайно вигідно зберегти право пропінаціх. Згідно офіцій-
них статистичних відомостей, дохід від пропінації у 1864 р. становив п’ять мільйонів гульденів, а 
у 1876 – 54 млн [10, с. 215].

Суть нового пропінаційного закону полягала в тому, що протягом наступних 25 років воно 
буде ліквідоване і у власності дідича зможе залишитися тільки один шинок. Таке рішення, яке 
хоч і не повністю вирішувало проблему пропінації, було заслугою українських сеймових послів і 
зокрема М. Антоневича. під час одного із сеймових засідань 1875 р., він заявив, що до цього часу 
жоден юрист не довів, що пропінацію можна назвати правом, це скоріше привілей чи різновид 
звичаєвого права. Відповідно, право пропінації, на його думку, можна кваліфікувати, як форму 
приватної власності, ліквідація якої не убезпечить населення від поширення пияцтва [2, с. 25]. 

Зі слів М. Антоневича, можна зробити висновок, що українських сеймови послів цікавило 
не стільки монопольне право поляків та євреїв на виробництво і продаж алкоголю, як поширен-
ня алкоголізму серед українського селянства. У шинках, селяни отримували алкоголь у борг, що 
перетворювало їх на своєрідних кріпаків шинкарів. З іншого боку, алкоголізм, навіть у ХІХ ст. був 
складним соціальним явищем, який не міг сприяти розвиткові національного визвольного руху.

Український посол також запропонував внести поправки у законопроект, що передбачали 
заміну формулювання про 25 річний період назвою конкретної дати ліквідації – 1905 р., це рішен-
ня він мотивував тим, що Крайовий відділ може в будь який момент змінити визначений термін. 
М. Антоневич не погоджувався також з параграфом пропінаційного закону, в якому йшлося про 
те, що протягом цього часу власник буде платити податок тільки за одну корчму, навіть якщо у 
його власності є декілька, що повинно компенсувати майбутню втрату [9, с. 2]. 
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Дискусії довкола обговорення пропінаційного закону призвели до того, що під час 30 засі-
дання 28 травня 1875 р. частина послів вчинили обструкцію і покинули залу засідання на знак 
протесту проти дій більшості. На наступному 31 засіданні посол М. Заклинський зачитав поста-
нову 37 послів, які не були присутніми при розгляді пропінаційного закону, оскільки вважа-
ють його недосконалим, він не лише не ліквідовує права пропінації, а й робить його постійним 
[2, с. 26]. 

Незважаючи на протести послів, пропінаційний закон був прийнятий, більше того, він 
отримав санкцію імператора. Офіційно, Крайовими законами від 30 грудня 1875 року та від 
8 грудня 1877 року  в Галичині право пропінації скасовувалось з 29 грудня 1877 року. Незважа-
ючи на половинчастий характер і недосконалість закону, який ліквідовуючи право пропінації, 
не ліквідовував монопольне право польських землевласників на відкриття ґуралень та шинків. 
Недоліком закону були часові рамки його виконання – 25 років. З іншого боку, процес обгово-
рення і прийняття даного закону продемонстрував політичне домінування польської більшості 
крайового сейму по відношенню до українського представництва. Винесення на обговорення 
сейму подібних законів соціально-економічного спрямування активізувало діяльність найвищого 
крайового органу краю загалом і українського представництва зокрема.

Остаточно право пропінації було врегульовано тільки на підставі Крайового закону «Про 
заходи з приводу припинення дії права пропінації» від 20 грудня 1905 року. Даний нормативний 
акт встановлював для Галичини щорічну плату в розмірі 7 000 000 корон за рахунок зборів з під-
приємців, що надавали послуги в сфері громадського харчування з правом реалізації алкогольних 
та слабоалкогольних напоїв. Окрема плата передбачалася за реалізацію пива до 1912 року.

Висновки. Таким чином, нормотворча діяльність Галицького сейму, не зважаючи на обме-
жений характер законодавчої ініціативи ознаменувалася численними ініціативами українських 
та польських депутатів, які зосереджували увагу довкола вирішення нагальних господарських 
питань, проблем інфраструктури, освіти та культури Галичини. 

Цікаву сторінку законотворчої діяльності в стінах сейму становить проблема ліквідації 
права пропінації, яка регламентувала право на виробництво та продаж алкогольної продукції, 
що належало полякам та євреям. Українські селяни у цьому випадку перетворювалися в спо-
живачів алкогольної продукції, що мало, як соціальні, так і економічні наслідки. З одного боку, 
споживання алкоголю нівелювало правову і соціальну активність українців, а з іншого – вело до 
матеріального зубожіння і перетворення на залежних від виробників алкоголю.

Прийнятий у Галицькому сеймі 1875 р. закон про регулювання права пропінації, отримав 
імперську санкцію у 1876 р., але набув практичної реалізації тільки у 1905 р., повної – 1910 р. це 
пояснювалося тим, що виробництво та реалізація алкоголю було прибутковою сферою господа-
рювання, а тому уряд не спішив відмовлятися від середньовічного права пропінації. 

Пропінаційний закон продемонстрував, як обмежений характер правових повноважень 
Крайового сейму, так і недосконалість правової системи Австро-Угорщини, яка була сповнена 
рудиментами попередніх епох і не сприяла розвитку ринкових відносин і вільної конкуренції.
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ПЕРЕСЕЛЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ «ОСАДНИКІВ» У 1920-Х РОКАХ:  
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті досліджено переселення польських «осадників» у 1920-х роках в кон-
тексті правового регулювання даного процесу у Польщі. Здійснена історико-право-
ва оцінка етносоціальних наслідків даного процесу. Встановлено, що проведення 
переселення польських «осадників» свідчить про наявність суперечностей між 
взятими на себе міжнародними зобов’язаннями урядом Другої Речі Посполитої на 
момент анексії західноукраїнських земель і реальною політикою уряду.

Ключові слова: осадництво, анексія, парцеляція, колонізація, міжнародно-пра-
вові зобов’язання.

В статье исследовано переселение польских «осадников» в 1920-х годах в 
контексте правового регулирования данного процесса в Польше. Осуществлена 
историко-правовая оценка этносоциальных последствий данного процесса. Уста-
новлено, что проведение переселения польских «осадников» свидетельствует о 
наличии противоречий между взятыми на себя международными обязательствами 
правительством Второй Речи Посполитой на момент аннексии западноукраинских 
земель и реальной политикой правительства.

Ключевые слова: осадництво, аннексия, парцелляция, колонизация, междуна-
родно-правовые обязательства.

The article investigates the resettlement of Polish "sieges" in the 1920s in the context 
of the legal regulation of this process in Poland. The historical and legal assessment 
of the ethnosocial consequences of this process has been carried out. It is established 
that the resettlement of the Polish "sieges" indicates the existence of contradictions 
between the undertaken by the international obligations of the government of the 
Second Rzeczpospolita at the time of the annexation of Western Ukraine and the real 
government policy.

Key words: siege, annexation, parceling, colonization, international legal obligations.
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Актуальність теми дослідження. Здійснення соціальних експериментів у міжвоєнний 
період реалізовувалося виключно у європейських тоталітарних країнах, в основному у гітле-
рівській Німеччині та СРСР. Проте, авторитарний режим у Польщі так само, як і тоталітарні 
Німеччина і Радянський Союз вирішував соціально-економічні питання за рахунок радикальних 
етнонаціональних експериментів. У цьому контексті польська політика «осадництва» виступи-
ла вирішенням двох важливих для міжвоєнної Польщі проблем: соціально-економічного забез-
печення польського населення країни та моноетнізації країни у окупованих територіях. Харак-
терним є те, що політика осадництва здійснювалася у рамках аграрних перетворень у країні. 
Вивчення даних процесів з точки зору тогочасного права є важливим і актуальним пріоритетом 
сучасної юридичної науки з огляду на наявність в Україні окупованих територій та перспектив 
їх реінтеграції.

Стан наукової розробки проблеми. В українській юридичній науці дана проблематика 
досліджувалась такими вченими, як О. А. Дудяк, А. С. Вербова, С. А. Макарчук, В. С. Макарчук, 
І. О. Мамонтов, Г. М. Мельник тощо. Водночас правова та етносоціальна оцінка процесу пере-
селення польських колонізаторів у досліджуваний період залишає широке поле для наукових 
дискусій, оскільки маловивченість даного аспекту крізь призму права створює благодатний ґрунт 
для численних політичних спекуляцій.

Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є дослідження переселення польських 
«осадників» у 1920-х роках крізь призму правового регулювання даного процесу у Польщі. 
Завданням статті виступає історико-правова оцінка етносоціальних наслідків даного процесу.

Основний матеріал. У міжвоєнний період Польща належала до країн з високим відсотком 
національних меншостей. Виходячи з даних перепису 1931 p. та враховуючи результати дослі-
джень, проведених українськими істориками, можна твердити, що лише на території Західної 
Волині та Східної Галичини проживало 4750 тис. українців, тобто 62,17% населення [1, c. 148]. 
Загалом у Польщі налічувалося понад 5,5 млн українців, або близько 17% населення держави.  
Це була найчисленніша група серед національних меншостей. Чотири воєводства Західної Укра-
їни – Львівське, Тернопільське, Станіславське, Волинське, що входили до складу Польської дер-
жави, разом складали 25% території і майже 28% населення країни. По іншим даним, разом 
меншини становили 29,8 % всього населення Польщі [2]. Чисельна перевага польської більшо-
сті не була такою великою, щоб дозволити їм цілковито й систематично ігнорувати прагнення 
непольских народів [3].

Східні воєводства були загалом сільськогосподарськими. Близько 75% українського насе-
лення становили селяни, 10% – сільськогосподарські робітники. Переважали малоземельні та 
безземельні селяни. За даними офіційної статистики, у 1921 p. на території Західної України 
налічувалося 538245 карликових господарств (розміром до 2 га), що становило 48,4% загальної 
кількості господарств. Дрібних земельних наділів (3-5 га) було 32,6%. На становище селянства 
впливав і низький рівень сільськогосподарської культури. Знаряддя праці були технічно заста-
рілими, часто використовувалося дерев'яне рало і соха, характерною була відсутність тяглової 
сили – 44% господарств не мали коней, 26% володіли лише одним конем, 16% не мали корів, а 
55,8% мали по одній корові [3].

У 1921–1931 рр. швидко збільшувалося польське населення у сільській місцевості. До 
такої ситуації передусім спричинилася земельна реформа, складовою частиною якої став ухва-
лений польським сеймом 17 грудня 1920 р. закон про заселення військовими колоністами земель 
Волинського воєводства, Віленщини і Білорусі. Водночас у 1920–1934 рр. у Львівському, Станіс-
лавівському і Тернопільському воєводствах утворено 14807 господарств цивільних осадників. 
Польські статистичні матеріали дають змогу визначити структуру населення за видом занять 
і суспільним становищем. У 1921 р. 76,4% населення Східної Галичини становили селяни. 
У Волинському та Поліському воєводствах у сільському господарстві було зайнято відповідно 
80,2% і 82,0% населення. Загальна кількість осіб, котрі відносилися до промислового населення 
п’яти українських воєводств, становила 10,2%. У торгівлі було зайнято 5,0%, транспорті та кому-
нікаціях – 2,3%, публічній службі – 1,9%, в освіті та культурі – 0,8%, охороні здоров’я – 0,5%, 
інших видах занять – 2,9% [4, c. 67].

Більшість польського населення галицьких та волинських воєводств на початку 1920-х рр. 
проживало у селах і було пов’язане із землеробством. Із 1.471.266 римо-католиків, які замешкува-
ли Волинське, Львівське, Станіславське та Тернопільське воєводства – 1.094.788 чол. (74,4%) про-
живали у сільських ґмінах. Вони складали близько 20% селян Західної України і зосереджувалися 
головним чином у галицьких селах, де становили близько чверті жителів. Перепис 1921 р. зареє-
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стрував 376.478 римо-католиків (25,6%) мешканцями галицьких та волинських, причому, більше 
половини з них – 189.871 особа (50,4%), проживали у великих містах з населенням понад 20 тис. 
осіб. Польське міщанство, як і селянство, зосереджувалося головним чином у Східній Гали-
чині, де становило близько 37% міського населення, а у великих містах – більше 43% жителів.  
Із 182020 римо-католиків, які замешкували Західну Волинь, абсолютна більшість – 156290 осіб 
(85,9%) проживала в селах, і лише 25.730 чол. (14,1%) мешкали у містах. Причому, 42% польських 
міщан заселяли великі волинські міста з кількістю жителів понад  20 тис. осіб [5, c. 417].

Основні завдання аграрної політики у «Східній Малопольщі» передбачали: збереження 
поміщицьких маєтків; передачу розпарцельованих земель польським осадникам; вирішення про-
блеми аграрного перенаселення на етнічних польських землях; освоєння зруйнованих війнами 
сільськогосподарських угідь; отримання кредиту довіри від польського населення без урахування 
економічної доцільності; інтеграцію українських земель в єдиний господарський організм, причо-
му східногалицьке село розглядалося насамперед як резерв трудових ресурсів і дешевої сільгосп-
продукції. За таких умов, коли ставка робилася винятково на силу, реалізація аграрної політики зде-
більшого непопулярними методами, нехтування інтересами непольського аграрія, який становив 
переважну більшість, програмувала соціальну і міжнаціональну напругу, кризові явища [6, c. 326].

Така політика і стала одним із завдань економічної політики Польщі – встановлення кількіс-
ного співвідношення польського населення до непольського на східних теренах держави. З одного 
боку, уряд прагнув вирішити проблему аграрного перенаселення на власне польській території, а з 
іншого – посилити економічний та політичний вплив на західноукраїнських землях. Саме колоні-
зація мала служити одним із методів цієї політики. Польські осадники повинні були створити під-
ставу польського панування у Східній Галичині, посилити оборону східного кордону Речі Поспо-
литої Польщі, стати соціальною та політичною опорою польської влади на західноукраїнських 
землях. Польські політики у виступах під час сеймових дебатів з проблеми аграрної реформи 
неодноразово підкреслювали, що ця реформа – справа національної ваги. Так, представник Поль-
ського Стронніцтва людового «П'яст» Ян Домбський у виступі на засіданні Сейму 7 липня 1919 p. 
наголосив, що «власне на кресах велика власність повинна бути якнайшвидше розпарцельована 
між польськими селянами [...]. Якщо сьогодні маємо Україну і т.п., причина цього в тому, що сьо-
годні деякі не розуміють національного значення сільськогосподарської реформи» [3]. 

Відповідно до закону «Основи земельної реформи», за яким створювався аграрний устрій, 
що опирався на “сильні, придатні для інтенсивного виробництва селянські господарства, що 
існували на основі приватної власності різного типу і величини” необхідно було створити зразко-
ві господарства польських колоністів-осадників, які в майбутньому стали б політичною і соціаль-
ною опорою польської влади на українських землях. У результаті такої політики велика кількість 
розпарцельованої землі перейшла у власність поляків. З одного боку, польський уряд прагнув 
вирішити проблему аграрного перенаселення на власне польській території,  а з іншого – поль-
ські осадники повинні були створити підставу польського панування у Східній Галичині, поси-
лити оборону східного кордону Польської республіки, стати соціальною та політичною опорою 
польської влади на західноукраїнських землях [7, c. 90].

У липні 1919 р. Сейм схвалив рішення про принципи проведення аграрної реформи, а 
через рік затвердив відповідний закон [8]. Документи передбачали парцеляцію державних земель, 
понаднормової частини поміщицьких земель, занедбаних господарств та ін. Причому, коли в цен-
тральних воєводствах норма землі, що не підлягала примусовому викупу, становила 60180 га, то 
для східних, а саме там, «де цього вимагатиме інтерес держави», цифра була піднесена до 400 га. 
Протягом першого періоду колонізації (14 вересня 1919 р. – 30 червня 1920 р.) на 69 тис. га землі 
Східної Галичини було поселено 12 тис. польських родин, або близько 60 тис. осіб, з етнографіч-
ної Польщі. Правовою основою військового осадництва стали два закони від 17 грудня 1920 р. 
Вони передбачали, зокрема, заселення військовими колоністами земель Волинського воєводства 
і передачу в безоплатне користування до 45 га землі колишнім воїнам, котрі відзначилися у поль-
сько-українській та польсько-радянській війнах. Ці новостворені господарства не можна було ні 
продавати, ні передавати іншим особам без дозволу уряду протягом 25 років. Згідно з рішеннями 
Ради Міністрів від 23 березня 1921 р. і 26 квітня 1922 р., був створений фонд допомоги військо-
вим осадникам. Щоправда, інфляція знецінила його. Щорічно виділялись різні суми для допомо-
ги осадникам, однак вони були недостатніми для забезпечення умов нормальної праці на землі. 
Отже, базуючись на законах, які, беручи до уваги час їх схвалення, не мали бути застосовані у 
Східній Галичині і Волині, в сільській місцевості Західної України насаджувалася мережа госпо-
дарств польських цивільних та військових осадників [9, c. 133].
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Безпосередня колонізація земель Східної Галичини польськими осадниками відбувалася 
в кілька етапів. Постанова сейму від 10 липня 1919 р. не мала сили закону, однак започаткувала 
аграрну реформу і розпочала «викуп більших посілостей і ґрунтів мертвої руки». Викуплені зем-
лі уряд віддавав у власність у такому порядку: фільварочній службі (яка всюди була польською); 
польським легіонерам та інвалідам; польським колоністам; місцевим селянам у випадку, коли 
цьому не стояли на перешкоді державні інтереси. Господарська комісія сейму виділяла колоніза-
ційному фонду 50 млн. марок на переселення польських селян із Західної до Східної Галичини. 
Кредитуванням земельної реформи займався створений у 1919 р. Державний сільськогосподар-
ський банк, через який пререказувалися спеціальні кошти, відпущені урядом [10, с. 134].

Вже до січня 1923 р., що знаменував завершення другого етапу колонізації, на східних 
землях  оселилося 16 тисяч польських родин, які прибули із Західної Галичини. Значні державні 
кредити та різноманітні пільги приваблювали вигідними умовами і сприяли напливу польських 
мігрантів. Польський колоніст мав можливість стати відразу незалежним господарем, оскільки 
діставав не менше 15 морґів доброї землі, кредит на закупівлю сільськогосподарських машин та 
реманенту, матеріал на спорудження житлового будинку і господарських будівель. Аграрна полі-
тика держави відкривала можливості для збагачення заможним і підприємливим господарям-по-
лякам, а також різноманітним спекулянтам. З цією метою було створено державний парцеляцій-
ний фонд, що перебував у розпорядженні Головного земельного управління. З 1923 р. загальне 
керівництво і контроль за здійсненням земельної політики покладалися на Міністерство аграрної 
реформи, на місцях – на окружні, повітові земельні управління та комісії [11, с. 49].

У Східній Галичині парцеляція носила приватний характер, і зміцнювала вплив, як поль-
ських, так і частково українських селян. У результаті землю в південно-східному районі Поль-
щі придбали 75% поляків і 25% українців. Загалом, в 1924 р. у всьому краї землю отримали 
3223 колоністи, в 1925 р. – 788 , а в 1926 р. – 773. Як бачимо, кількість польських господарств не 
була настільки великою, щоб змінити національний склад регіону, але достатньою для того, щоб 
викликати обурення серед українців і посилити негативне ставлення до Польської держави, що 
вилилось у міжнаціональні антагонізми [7, с. 91].

Політика осадництва зумовила певні соціальні трансформації у соціальній структурі поль-
ського населення у країні в цілому. Як зазначає Дудяк О. А., у соціальній структурі польського 
населення на початку 1920-х рр. майже 65% складали власники засобів виробництва (самостій-
ні), а наймані працівники – більше третини. Така висока питома вага власників серед польського 
самодіяльного населення пояснюється пануванням на землях Західної України  у досліджуваний 
період дрібнотоварного виробництва. Адже більшість цих самостійних становили малоземельні 
селяни, ремісники, купці. За десятиліття (1921–1931 рр.) співвідношення між цими суспільними 
категоріями кардинально не змінилося, хоча проявилася тенденція до зростання серед польських 
самодіяльних мешканців відсотку власників і зменшення питомої ваги найманих працівників. 
Зростання відсотку власників римо-католиків в досліджуваному реґіоні за вказаний період було 
пов’язане з політикою польських властей, спрямованою на протегування польського підприєм-
ництва в містах та запровадження військового та цивільного осадництва на розпарцельованих 
наділах в сільській місцевості [12, с. 15].

Висновки. Підсумовуючи, необхідно наголосити на тому, що політико-правові особли-
вості підготовки та проведення переселення польських «осадників» свідчать наявності супереч-
ностей між взятими на себе міжнародними зобов’язаннями урядом Другої Речі Посполитої на 
момент анексії західноукраїнських земель і реальною політикою уряду у краї. Політика осадниц-
тва призвела значну частину сільського населення до низького рівня життя, обезземелення селян-
ства та значних соціально-економічних зрушень у краї. У той же час, соціальний склад осадни-
ків, які отримали великі господарства у західноукраїнських землях, змінився – серед польського 
сільського населення Західної України з’явився значний прошарок заможних землевласників. 
Таким чином, уряд Другої Речі Посполитої зміцнив власну соціальну базу у Західній Україні, що 
тим самим значною мірою привело до зубожіння сільське населення Галичини і Волині.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОНАВСТВА ПРО СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

У статті поданий короткий історичний нарис розвитку положень про суб’єкт 
злочину у законодавчих актах різних країн, до яких входили українські території на 
певному історичному проміжку часу. Виокремлені основні тенденції розвитку цих 
періодів, зважаючи на розвиток поняття суб’єкт злочину. Також обраний критерій 
умовної періодизації розвитку вчення про суб’єкт злочину та його основні ознаки: 
фізичність, осудність та вік кримінальної відповідальності.

Ключові слова: суб’єкт злочину, злочинець, особа, яка вчинила злочин, колек-
тивні суб’єкти, законодавчі акти, періоди розвитку, Руська правда.

В статье представлен краткий исторический очерк развития положений о 
субъекте преступления в законодательных актах различных стран, в которые вхо-
дили украинские территории на определенном историческом промежутке време-
ни. Выделены основные тенденции развития этих периодов, учитывая развитие 
понятия субъект преступления. Также избран критерий условной периодизации 
развития учения о субъекте преступления и его основные признаки: физичность, 
вменяемость и возраст уголовной ответственности.

Ключевые слова: субъект преступления, преступник, лицо, совершившее пре-
ступление, коллективные субъекты, законодательные акты, периоды развития, 
Русская правда.
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The article provides a brief historical essay on the development of the provisions 
on the subject of crime in the legislative acts of different countries, which included 
Ukrainian territories in a certain historical period of time. The main tendencies of 
development of these periods are outlined, taking into account the development of the 
notion of the subject of the crime. Also, the criterion for the conditional periodization of 
the development of the doctrine of the subject of the crime and its main characteristics is 
selected: physical fitness, conviction and age of criminal responsibility.

Key words: crime subject, offender, person who committed a crime, collective 
subjects, legislative acts, periods of development, Russian truth.

Вступ. Огляд історії розвитку терміну «суб’єкт злочину» надзвичайно важлива частина 
дослідження суб’єкта злочину, як кримінально-правової категорії в цілому. Історичний розвиток 
становлення розглядуваного поняття та його новітні тенденції вказують на позитивний та негатив-
ний досвід законотворчої діяльності попередніх поколінь та сучасності, що безперечно важливо у 
подальшому розробленні пропозицій та рекомендацій. Виокремлення такого досвіду зорієнтує як 
науковців, так і законотворців на найбільш вдалі перспективи вдосконалення положень чинного 
кримінального законодавства. Все перелічене свідчить про необхідність уважного підходу законо-
давця до його визначення, а також до визначення його ознак, як додаткових, так і факультативних.

Саме тому, метою даної статті є виокремлення найбільш важливих історично-значимих 
подій для поняття суб’єкта злочину, зважаючи на його законодавче закріплення та спроба сфор-
мувати певні історичні періоди його, виокремивши для цього один або кілька критеріїв.

Виклад основного матеріалу. Теоретичні ідеї поняття суб’єкта злочину сягають сивої 
давнини, зокрема, як і положення більшості наук, знаходять свій початок у філософії Стародав-
нього світу. Зокрема, перші паростки питання обмеженої осудності сягають вчень Давньої Греції. 
Теоретичне поняття обмеженої осудності сформульоване в часи розвитку «Золотого століття дав-
ньогрецьких полісів». В своїй праці Платон зазначає, що ми не безпідставно визнаємо двоякими 
та відмітними одне від одного ці начала: одне з них, за допомогою якого людина здатна мислити, 
ми назвемо розумним началом душі, а друге, через яке людина закохується, відчуває голод і спра-
гу, буває захопленою іншими бажаннями, ми назвемо началом нерозумним і прагнучим, близь-
ким другом всілякого роду задоволення та насолоди. Однак ці вчення стосувались лише однієї 
ознаки суб'єкта злочину – осудності.

Для чіткості варто виокремити зміст та перелік загальних етапів розвитку українського 
кримінального права. Хоча єдиної точки зору вчених-правознавців на цю проблему немає, адже 
пропонуються різноманітні критерії, ми вважаємо, що найбільш вдалою та всеохоплюючою є 
класифікаційна позиції А.В. Савченка, яка створена для гармонізації та безперервності конкрет-
них історичних подій, а саме:

1) кримінальне законодавство Київської Русі та земель, що утворилися після феодальної 
роздробленості (ІХ – початок ХІІІ ст.);

2) кримінальне законодавство в період існування Галицько-Волинського князівства, 
Литовсько-Руської держави та протягом перебування України під владою Речі Посполитої (пер-
ша половина ХІІІ ст. – перша половина ХVІІ ст.);

3) кримінальне законодавство в період козацької держави та під час перебування України 
у складі Австро-Угорської і Російської імперій (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.);

4) кримінальне законодавство періоду творення Української незалежної держави  
(1917–1921 рр.);

5) кримінальне законодавство Української РСР (1921–1991 рр.);
6) кримінальне законодавство незалежної України до ухвалення нового КК  

(1991–2001 рр.);
7) сучасне кримінальне законодавство (з 2001 р. і дотепер) [1, с. 42]. 
Вказана періодизація не дискредитує всі інші, однак, на нашу думку, є найбільш послідовною 

та вдалою для дослідження розвитку поняття «суб’єкт злочину» в українському законодавстві.
В.К. Грищук зазначає, що об’єктивне дослідження кримінально-правових явищ неможли-

ве без застосування історично-правового методу, який дає можливість розкрити генетичні зв’яз-
ки і відносини конкретного об’єкту, реальні умови його становлення і розвитку [1, с. 116]. Від-
так, в кожному положення сучасного українського законодавства певним чином відображається 
елемент минулого.
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Безсумнівно, кримінальне право почало своє існування з сивої давнини. Воно існувало та 
розвивалось разом з людством, однак спочатку передавалось з вуст у вуста, що унеможливлює 
його вивчення. Вважаємо умовним початком існування українського кримінального права з часів 
Київської Русі. Основними джерелами давньоруського права було звичаєве неписане право. Вче-
ні вважають, що перші пам’ятки, які збереглися є договори Русі і Візантії 907, 911, 944 та 971 рр. 
В жодному з них поняття злочинця не зустрічається, однак наявна вказівка на «Аще ли кто …», 
тобто поняття суб’єкта злочину замінюється займенником «хто» [3].

Під час детального дослідження Руської Правди вбачаємо віддалене поняття суб’єкта зло-
чину. Існувала градація: вільні люди та раби. Поняття вільних людей розгалужується також на 
холопів та челядинів, матеріальну відповідальність за яких несли їх власники. До рабів-суб’єктів 
злочинів могли бути застосовані такі заходи фізичного впливу, як побоїв. Також з’явився тер-
мін «злочинець». Руський законодавець передбачив кримінальну відповідальність колективних 
суб’єктів. У випадках вчинення деяких злочинів проти життя та здоров’я покаранню піддавався 
не лише злочинець, а й його сім’я. Характерною рисою є те, що кримінальну відповідальність 
несла фізична особа.

Цікавим документом є Судебник 1497 р., дія якого була поширена на більшу територію 
земель сучасної України. Зважаючи на феодальний суспільний лад, суб’єкт злочину підлягав 
кримінальному покаранню, яке залежало від тяжкості вчиненого злочину та класового стану 
злочинця. Були передбачені кримінальні покарання з широкою «вилкою» коливань: починаючи 
грошовим штрафом, закінчуючи смертною карою.

Устав Ярослава також містив згадку про те, що до осіб, які не досягли 12 років, мог-
ли бути застосовані різноманітні кримінальні покарання на рівні з дорослими. Проте до них 
не могло бути застосоване покарання у вигляді смертної кари. Замість неї призначалося інше 
покарання [4, с. 29].

В даному документі закріплювалось положення щодо свідомості та волі особи, які можуть 
бути тимчасово паралізовані, як наслідок вчинене діяння втрачає свій злочинний характер. Якщо 
ми проведемо аналогію з КК України, то такий стан можна порівняти зі станом афекту: «если кто 
ударит другого батогом..., а оскорбленный не стерпит того, ткнет мечем, то вины ему в этом нет». 
В цьому випадку порушена психологічна рівновага розглядалася крізь призму права помсти, 
тому мова йде про ненастання кримінальної відповідальності [5, с. 23].

Конкретний склад злочину в староруському праві пов’язаний лише з суб’єктами жіночої 
статі. Зокрема, у Статуті князя Володимира Святославовича розглядається ситуація, при якій 
«девка детя повьржеть». Фактично вбачаємо спеціальний суб’єкт злочину – мати дитини.

У Бєлозерській статутній грамоті (1488 р.), при детальному вивченні виявилось, що 
ст. 14 передбачає відповідальність населення місцевості, де було знайдено труп, за ненадання 
допомоги у відшуканні вбивці, тобто про колективний суб’єкт злочину [6, с. 191].

Судебник 1550 р. вніс у законодавство новий термін суб’єкта злочину. Згідно цього доку-
менту у судовому процесі запроваджувалась нова до цього форма судового процесу – «обліхова-
ніє» – позасудовий розгляд справи відносно особи, якій висунуто звинувачення у тому, що вона є 
«завідомо лихим чоловіком» [7, с. 101].

Соборне уложення 1649 року передбачає «зграю людей» в якості суб’єкта злочину (колек-
тивний суб’єкт).

Цікавим є збірник «Прав, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.). Саме цей 
документ вперше роз’яснив поняття «розбійники» – люди, які наносять тілесні ушкодження з 
метою заволодіти не належними їм майновими благами, таким чином деталізувавши поняття 
суб'єкта злочину на законодавчому рівні.

Таким чином, для перших двох виділених етапів розвитку кримінального законодав-
ства (законодавство Київської Русі та земель, що утворилися після феодальної роздробленості  
(ІХ – початок ХІІІ ст.), законодавство в період існування Галицько-Волинського князівства, 
Литовсько-Руської держави та протягом перебування України під владою Речі Посполитої (пер-
ша половина ХІІІ ст. – перша половина ХVІІ ст.) характерним є відсутність будь-яких вказівок на 
вік та осудність (неосудність) особи, яка вчинила злочин. Однак, позитивним є поодинокі «вкра-
плення в законодавство поняття «злочинця» та «особи, яка вчинила злочин».

Кримінальне законодавство періоду козацької держави та під час перебування України у 
складі Австро-Угорської і Російської імперій (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.) характери-
зується тим, що дитина не визнавалась суб’єктом злочину, вікові межі дитинства значені не були, 
Однак, вказувалось, що малолітство особи триває до досягнення нею 17 років.
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Згодом спостерігається градація віку кримінальної відповідальності: особи до 10 років – 
неосудні; до 17 років підлягали покаранню, але їх вік був пом’якшуючою обставиною. Спосте-
рігаючи початкові прояви диференціації віку кримінальної відповідальності, ми вбачаємо, що 
питання не вирішувалося в повному обсязі. А поняття «обмежена осудність» та «неосудність» 
не існували.

Тож, за даного періоду розвитку кримінального закону був визначений мінімальний вік 
кримінальної відповідальності з 10 років. Поряд з цим, наявна великої кількості нормативно-пра-
вових актів, якими по-різному вирішували питання віку кримінальної відповідальності. З подаль-
шим розвитком законодавства встановлено, що неповнолітні (до 16 років) підлягали звільненню 
від кримінальної відповідальності за вчинені ними суспільно небезпечні діяння.

У першій половині ХІХ століття психіатричні знання почали більш активно використо-
вувати у судовій практиці. Трансформується головне питання судочинства: з «як покарати?» на 
«кого покарати?». Відтак, чітко були виділені психічні стани та хворобливі процеси. Паралельно 
у зв’язку з профілактичним спрямуванням у психіатрії починається вивчення межових станів – 
неврозів, психопатів, реактивних станів – розвивається «мала психіатрія» [8, с. 303].

Звід законів Російської імперії 1842 р. встановлював, що особи до 10 років визнавалися 
абсолютно неосудними і не підлягали покаранню; від 10 до 17 років (при встановленні їх умис-
лу та усвідомлення суспільної небезпеки вчиненого) підлягали кримінальній відповідальності і 
покаранню (окрім каторжних робіт та тілесних покарань). У вказаному нормативно-правовому 
акті чітко прослідковується так зване «злиття понять»: віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність – з одного боку, та поняття неосудності – з іншого.

Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 р. додатково аргументувалося, 
що особи віком до 7 років, так само, як і від 7 до 10 років, не достатньо усвідомлюють суспільну 
небезпеку власних діянь, а тому не підлягають покаранню. Положеннями Уложення зменшився 
максимальний вік кримінальної відповідальності дітей – з 17 років до 14 років. В перших видан-
нях Уложення дослідниками було виявлено декілька постанов, на підставі яких стягнення кримі-
нального характеру накладались і на колективні утворення [9, с. 378]. Спостерігається історичне 
закріплення колективного суб’єкту.

 Вказаний документ пізніше (у редакції 1885 р.) передбачав відповідальність єврейської 
громади за переховування військових утікачів з євреїв (ст. 530). Пізніше було встановлено від-
повідальність громад за повторний дозвіл на вихід з громади особам, які не можуть забезпечити 
собі прожиття (харчування) своєю працею і у подальшому були виявлені у жебрацтві. Як кри-
мінальне покарання до таких юридичних осіб застосовувався штраф за кожного втікача, якщо 
громада сама його не виявила і не видала владі [10]. 

Отож, для періоду козацької держави та під час перебування України у складі Австро- 
Угорської і Російської імперій (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.)) спільна ознака – встанов-
лення мінімального віку кримінальної відповідальності – 10 років. 

Кримінальне законодавство періоду творення Української незалежної держави (1917–1921 рр.) 
щодо визначення віку, з якого може наставити кримінальна відповідальність, зазнало значних змін. 
Положеннями Керівних начал з кримінального права РРФСР 1919 р. визначалося, що не підлягають 
покаранню особи до 14 років, а також неповнолітні у віці від 14 до 18 років, які діяли «усвідомлення 
суспільної небезпеки власних дій». Таким чином, в 1919 р. мінімальний вік, з якого можлива кримі-
нальна відповідальність, був збільшений до 14 років.

У Росії у той час панували ідеї класичної школи кримінального права. Проблема зменше-
ної осудності породила в наукових колах Росії ряд гострих дискусій. 

Кримінальне законодавство Української РСР (1921–1991 рр.) продовжувалася тенденція 
щодо визнання 14-річного віку як мінімального віку кримінальної відповідальності. Так, поло-
женнями КК УССР 1922 р. передбачалося, що покарання не застосовувалось до осіб віком до 
14 років, а також до осіб віком від 14 до 16 років, стосовно яких було визнано можливим обмежи-
тись заходами медико-педагогічного характеру.

Для цього характерною є особливість підвищення віку кримінальної відповідальності 
(16 років), його диференціація в залежності від тяжкості вчиненого злочину: особливо тяжкі зло-
чини – з 14 років. 

З утворенням незалежної України у галузі кримінального права постало питання визнан-
ня суб’єктами злочинів юридичних осіб. Така позиція вперше в незалежній Україні була запропо-
нована авторами проекту КК України 1998 р. (під керівництвом проф. В. М. Смітієнко). На жаль, 
подальшого розвитку ця пропозиція не набула та в законодавство зміни внесені теж не були.
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Кримінальне законодавство незалежної України до ухвалення нового КК (1991–2001 рр.) 
ґрунтувалося на положеннях КК УРСР 1960 р., як наслідок зазнало ряд змін і доповнень. 

Як зазначає Т.О. Гончар, завершальним етапом розвитку союзного кримінального законо-
давства стало прийняття в 1991 р. Основ кримінального законодавства Союзу та Союзних респу-
блік, які вперше містили окремий розділ «Особливості кримінальної відповідальності неповно-
літніх», але в силу політичних обставин вони так і не вступили в силу. 

Сучасне кримінальне законодавство (з 2001 р. і дотепер) засновується на положеннях 
КК України від 05.04.2001 р., в якому вперше в історії розвитку українського кримінального 
законодавства виділено окремий розділ, присвячений особливостям кримінальної відпові-
дальності неповнолітніх. Кримінальній відповідальності, як і в КК УРСР 1960 р., підлягають 
особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Особи, що вчинили злочин у віці від 
14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за тяжкі та особливо тяжкі 
злочини корисливої та насильницької спрямованості, перелік яких наведений у ч. 2 ст. 22  
КК України. 

Чинне кримінальне законодавство України зберегло традиційний підхід до визнання як 
суб’єкта злочину виключно фізичної особи, хоча Законом України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з вико-
нанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 
13.05.2014 р. № 1261-VII Загальну частину КК України було доповнено новим розділом XIV1 – 
«Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб». На нашу думку, новий розділ 
необхідно гармонізувати з іншими положеннями КК України.

Як видно з представленого матеріалу, мінливість та динамічність поняття суб’єкта злочи-
ну, його ознак та характеристик в українському кримінальному праві достатньо яскраво проявля-
ється в конкретні періоди розвитку держави, що має безпосереднє значення для подальшого його 
дослідження та вивчення з точки зору сучасних позицій та різноманіття їх направлень.

Отже, як висновок пропонуємо авторську періодизацію законодавчого закріплення поло-
жень про суб’єкт злочину та його ознак, яка охоплює виділені нами часові рамки: 

1. Законодавче становлення понять злочинця та особи, яка вчинила злочин  
(ІХ – І-ша пол. ХVІІ ст.ст.). 

2. Градація віку суб’єктів злочинів (ІІ-га пол. ХVІІ – І-ша пол. ХІХ ст.ст), від якої прямо 
пропорційно залежав ступінь кримінального покарання: чим нижчим вік дитини, яка вчинила 
злочин, тим нижче покарання до неї застосовувалось. Фактично це були одні з перших спроб 
юридично оформити у кримінальному праві поняття «дитинства», однак чіткі його межі зако-
нодавцями у жодному документі цього періоду закріплені не були. Також характерною є відсут-
ністю понять неосудності та обмеженої осудності, що в свою чергу призвело до кримінального 
колапсу та потребувало негайного вирішення.

3. Виникнення термінів «неосудність» та «обмежена осудность» (І-ша пол. ХІХ –  
І-ша пол. ХХ ст.ст.). Вказані поняття розробляли фахівці в галузі кримінального права та психіа-
трії. В результаті чого було виділено два критерії: юридичний та медичний (далекі від сучасного 
розуміння та формулювання). В межах медичного критерії психіатри виділяли лише інтелекту-
альний момент. Також для даного періоду характерною є відповідальність юридичних осіб (лише 
за один вид злочину – жебрацтво окремих осіб – відповідала громада). Вбачаємо відмежування 
ознак суб’єкта злочину: фізичність, вік, осудність, неосудність та обмежена осудність.

4. Юридичне закріплення поняття «суб’єкт злочину» (1917–2001 рр.), поряд з цим зако-
нодавець визначає мінімальний вік кримінальної відповідальності суб’єктів злочинів – з 14 років 
(за окремі види злочинів) та загальний вік – з 16 років. 

5. Нове розуміння суб’єкта злочину та його ознак (2001 р. – сучасність), які закріплені у 
кримінальному законодавстві. Характерна наявність великої кількості наукових праць про удо-
сконалення поняття «суб'єкт злочину», пропозиції щодо визнання суб’єктом злочину юридичних 
осіб тощо, жодні з яких законодавцем враховані не були.
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ШВЕДА О.С.

ЛОБІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

У статті проведено аналіз правової природи та змісту лобістської діяльності, як 
виду просування інтересів громадян. Досліджуються доктринальні підходи щодо 
розуміння сутності лобістської діяльності вітчизняних та зарубіжних вчених. Дово-
диться, що лобістську діяльність слід розглядати, насамперед, в правовій площині. 
Крім того, в статті надається авторське розуміння поняття «лобістська діяльність» 
та «просування інтересів громадян».

Ключові слова: інститут лобіювання, лобізм, лобістська діяльність, лобіст, 
правове регулювання та ін. 

В статье проведен анализ правовой природы и содержания лоббистской дея-
тельности как вида продвижения интересов граждан. Исследуются доктриналь-
ные подходы к пониманию сущности лоббистской деятельности отечественных 
и зарубежных ученых. Доказывается, что лоббистскую деятельность следует рас-
сматривать, прежде всего, в правовой плоскости. Кроме того, в статье приводится 
авторское понимание понятия «лоббистская деятельность» и «продвижение инте-
ресов граждан».

Ключевые слова: институт лоббирования, лоббизм, лоббистская деятельно-
сть, лоббист, правовое регулирование и др.

The article analyzes the legal nature and content of lobbying activities as a way of 
promoting citizens' interests. The doctrinal approaches to understanding the essence 
of the lobbying activity of domestic and foreign scientists are explored. It is proved 
that lobbying activity should be considered, first of all, in the legal plane. In addition, 
the author's understanding of the concept of "lobbying" and "promoting the interests of 
citizens" is given in the article.

Key words: lobbying institute, lobbying, lobbying activities, lobbyist, legal regulation etc.
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Постановка проблеми. В умовах трансформації політичної й економічної систем інститут 
лобіювання (лобізму) є одним із важливих засобів вираження інтересів і досягнення  поставлених 
цілей різних груп і структур. Оскільки у своїй основі лобізм пов’язаний, насамперед, з відноси-
нами власності, то в процесі наростання боротьби за її перерозподіл  його роль постійно зростає 
[8, с. 2]. Лобізм дає можливість досягти політико-правовими засобами, насамперед, економічних 
інтересів. У ході перерозподілу власності, боротьби за певні блага, привілеї, пільги найчастіше 
застосовуються тверді методи, що виходять за рамки моральних і правових норм [8, с. 2]. Як зазна-
чає О. О. Одінцова, це зумовило складність і неоднозначність ставлення до лобізму. У вітчизняній, 
так само як й у зарубіжній юридичній літературі, висловлюються різні, найчастіше діаметрально 
протилежні думки щодо правової природи лобіювання і його соціальної ролі, щодо можливості 
і допустимості його використання в діяльності органів державної влади й місцевого самовряду-
вання [8, с. 2]. Лобізм як політико-правове явище є внутрішньо суперечливим. Виконуючи низ-
ку важливих для суспільства позитивних функцій, лобізм разом із тим, має й негативні сторони.  
Це, на думку, О. О. Одінцової, диктує необхідність обмеження лобізму твердими правовими рам-
ками, які дозволять не тільки врегулювати форми й методи лобістської діяльності, але й забезпе-
чити контроль за її здійсненням з боку як держави, так і суспільства в цілому [8, с. 2]. 

Отже, наразі видається вкрай актуальним завданням перед органами державної вла-
ди  України, є виробити цивілізовані форми взаємодії зацікавлених груп із владою, з різними 
державними структурами, щоб існуючі контакти не реалізовувалися за допомогою «тіньових» 
методів, а здійснювалися у спосіб, вигідний для всіх суб’єктів правовідносин. Правильно роз-
ставлені акценти в структурі механізму правового регулювання інституту лобіювання  допомо-
жуть виокремити все те позитивне, що може дати цей інститут суспільству, державі, громадянину.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Окремі аспекти виникнення, розвитку та 
інституціоналізації лобіювання розкриті в наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних вче-
них, як М. Бризицького, О. Дягілєва, Н. Зяблюка, А. Любимова, В. Нестеровича, М. Рачинської, 
О. Одінцової, В. Федоренка та інших учених. Вагомий внесок у розвиток теорії лобізму зробили 
російські дослідники А. Нещадін, В. Губернаторов та ін. Проблеми лобіювання розглядаються 
в низці досліджень, присвячених системі представництва інтересів, групам інтересів, взаємодії 
держави і бізнес-структур. До них можна віднести роботи О. Ліснічука, І. Сікори, Я. Боренько і 
представників західної компаративістики, зокрема Г. Скіллінга, Т. Кокса, Х. Лінца, М. Олсона. 

Метою цієї статті є дослідження юридичної природи та змісту  лобістської діяльності, як 
виду просування інтересів громадян.

Виклад основного матеріалу. У сучасному демократичному суспільстві існує багато різ-
номанітних добровільних об’єднань людей, які прагнуть довести свої вимоги до владних струк-
тур. Одні з них використовують економічні механізми, інші діють менш помітно – у коридорах 
влади. Зазначимо, що технологія лобіювання має досить складну структуру, до якої включені не 
тільки традиційні заходи інформаційного впливу, але й низка дій, суб’єктів, які забезпечують 
такий інформаційний вплив. 

У сучасних суспільствах лобіюють не тільки безпосередньо групи інтересів, а переважно 
професійні лобісти, тому лобіювання у все більшій мірі набуває характеру «професійної діяль-
ності або співробітників, або спеціальних консультантів, найнятих компаніями, діловими і про-
фесійними асоціаціями, профспілковими та іншими групами для представлення інтересів цих 
організацій в процесі формування державної політики». Професійне лобіювання передбачає 
вирішення різних завдань, серед яких: спостереження за роботою урядових органів, яка зачіпає 
інтереси груп; вдосконалення відносин з співробітниками урядових органів і установ; надання 
впливу на розробку адміністративних рішень і законодавства, які також зачіпають інтереси груп; 
роз'яснення представникам урядових установ, в чому полягає діяльність подаються груп і т. д. 

Професіоналізація лобіювання так само сприяє появі великої кількості фірм (юридичні 
фірми, PR-агентства, агентства по громадським справам-public affairs agencies) і приватних осіб 
(лобісти-професіонали), які надають дані професійні послуги. Реалізується така технологія спе-
ціально застосовуваною для цих цілей структурою: технічних (іміджмейкери, психологи) та спе-
ціалізованих (політологи, соціологи) служб, незалежних експертів, агентів, координаторів; наяв-
ністю власної кон’юнктурної печатної продукції, інформаційних банків даних тощо [10, с. 167]. 
Як зазначає О. О. Одінцова, теоретичне осмислення теми лобіювання сьогодні ускладнено через 
слабку розробленість категоріального апарата. 

Зазначимо, що на теренах колишнього СРСР лобіювання асоціювалось переважно з 
корупцією. Таке розуміння нав’язувалось радянською ідеологією. В СРСР за офіційною ідео-
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логією можливість подібного явища виключалася, оскільки вважалося, що пряма демократія 
радянського типу ефективно виражає інтереси всього народу, і існування додаткових механіз-
мів представництва інтересів, як і їхнє дослідження, було неможливим [9]. Зокрема, «Краткий 
политический словарь» (Москва, 1978) визначає термін «лобі, лобісти» як систему контор і 
агентств великих монополій чи організованих груп при законодавчих органах США, що здій-
снюють тиск (аж до підкупу) на законодавців і державних чиновників з метою прийняття 
рішень (певних законопроектів, отримання урядових замовлень, субсидій) в інтересах орга-
нізацій, які вони представляють. Натомість «The Black well Encyclopedia of Political Science» 
(1991) розглядає «лобізм» як спроби організацій або окремих громадян впливати не тільки 
на прийняття, відхилення чи зміну законів у парламенті, а також спроби впливати на адміні-
стративні рішення уряду, спираючись на підтримку не тільки обраних депутатів, а й різних 
політичних партій, державних і недержавних установ та громадськості (через засоби масової 
інформації) [2]. 

Як зауважує В. Ф. Нестерович, за радянських часів поняття «лобіювання» вживалося 
виключно у негативному контексті переважно як позаправовий феномен у США. Автор підкрес-
лює, що визначення, які сформовані ще за радянських часів, досить часто зустрічаються у сучас-
них українських словниках, що є свідченням інерційної об’єктивізації вітчизняною юридичною 
наукою негативних стереотипних уявлень щодо лобіювання [7]. Багато в чому це зумовлено істо-
ричним минулим, адже в СРСР слова, що асоціювалися з лобіюванням, вважалися вульгарними 
та такими, що не можуть вживатися у суспільстві. Основна ідея в СРСР щодо лобіювання поля-
гала в тому, що його не існує, хоча насправді все було інакше. У СРСР лобіювання існувало, але 
у завуальованій від суспільства формі [5, с. 19].

Такий підхід вплинув й на нинішнє ставлення до лобіювання в Україні. Зважаючи на 
те, що негативне забарвлення цього політико-правового явища все ще переважає у ставленні 
громадян України до лобіювання, вважаємо за необхідне зазначити, що поняття «лобіювання» 
розглядається нами як явище, що відповідає нормам як міжнародного так й внутрішньодержав-
ного права. Лобіювання не пов’язане з жодною сумнівною діяльністю, ні з хабарами, будь-якими 
подарунками, безкоштовними послугами тощо [12, с. 32]. 

У багатьох державах світу діяльність лобістів легалізовано і вони відіграють значну 
роль у формуванні політики. Зокрема, професор В. Согрін у своїй праці під назвою «Поли-
тическая история США» (Москва, 2001) зазначає, що роль груп інтересів в американській 
політиці протягом останньої третини двадцятого століття зросла. На відміну від електора-
ту, який реалізує свої політичні права лише під час виборів, групи інтересів беруть участь 
в політичному процесі безперервно. Без їх участі не приймається жоден законодавчий акт, 
вони перманентно впливають на всі гілки державної влади. З огляду на свою реальну полі-
тичну вагу і вплив на політичну владу, вони можуть стояти в одному ряді з двопартійною 
системою і державою.

Зауважимо, що правове регулювання лобістської діяльності та просування інтересів при-
ватних осіб є нагальною проблемою держави і суспільства.

Регулювання цієї сфери правовідносин на території України знаходиться на стадії заро-
дження, однак має першорядне значення для формування сучасної правової держави, оскільки:

– по-перше, державне регулювання даної сфери є важливим елементом в системі заходів 
протидії корупції;

– по-друге, лобіювання, так само як і просування інтересів приватних осіб, у разі його 
легітимізації, є невід’ємною і легальною частиною демократичних процесів, що дозволяє 
суспільству впливати на прийняті в державі рішення, посилювати демократичні інститути, під-
вищити легітимність влади, довіру до неї і встановити діалог «народ – влада – народ».

У зв’язку з цим, дослідження зарубіжного правового досвіду і зіставлення його з ана-
логічним досвідом в Україні є важливим для розвитку правового регулювання даної сфери на 
території нашої держави.

У переважній більшості держав, в яких допускається вільна участь громадян у політично-
му житті, визнається право людини впливати на роботу органів державної влади  та представляти 
власні інтереси, тобто має місце так зване явище лобізму [11, с. 194–202]. Наразі під «лобізмом» 
в юридичній науці розуміється «урегульований законодавством тиск на парламент шляхом осо-
бистого або письмового звернення або іншим способом (організація масових петицій, потоку 
листів, публікацій з боку будь-яких груп або приватних осіб, мета якого – добитися прийняття 
або відхилення законопроекту)» [3, с. 55]. 
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Іншими словами інститут лобіювання є одним із провідних інститутів демократії ринко-
вого типу. Найважливіша особливість такої демократії, без якої вона не може існувати, – відкри-
тість, гнучкість, високий динамізм інститутів влади. Важливим фактом є відкритість не тільки 
загального, глобального порядку, коли під час виборів представники різних приватних інтересів 
можуть змагатися за право взяти участь уформуванні інститутів влади, а й оперативного рівня, 
коли в повсякденній роботі ці представники отримують можливість впливати на процес прийнят-
тя рішень, у тому числі у сфері законодавства. Означену можливість покликаний забезпечувати 
інститут лобізму[11, с. 194–202]. У цьому зв’язку вартою уваги є робота російського дослідника 
А. Нещадіна «Лобиззм в Росии: этапы більшого пути», де терміни «лобі» і «лобізм» розуміють-
ся як система і практика реалізації інтересів різних груп (союзів і об’єднань) громадян шляхом 
організованого впливу на законодавчу та адміністративну діяльність державних органів [4, с. 50]. 
Незважаючи на різні трактування категорії «лобізм», існують кілька загальних характерних рис 
цього політико-правового явища. 

По-перше, це наявність суб’єктів та об’єктів лобіювання. Об’єктами впливу, як правило, 
виступають законодавчі та виконавчі органи влади. Суб’єктами лобіювання виступає коло осіб, 
до числа яких можуть входити: фізичні особи, спілки, організації, адвокатські та консультацій-
ні контори, спеціальні агентства, однією з цілей діяльності яких є вплив на здійснення органа-
ми державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, колишні і діючі 
чиновники та ін. 

По-друге, лобістська діяльність ведеться в певних інтересах. 
По-третє, лобісти виконують функцію посередництва між громадянами, організаціями та 

державними органами влади (законодавчими та виконавчими). 
По-четверте, лобізм надає групам громадян можливість побічно брати участь у прийнятті 

та реалізації правових і політичних рішень, що дуже важливо, оскільки в більшості цих груп 
може не бути своїх представників у парламенті або в урядових органах [11, с. 194–202].

Як зазначаєМ. Рачинська, механізм взаємодії груп громадян і влади значною мірою – це 
закуліси, хаотичний і схильний до появи небезпечного явища корупції [11, с. 194–202]. Слід пого-
дитись і з думкою О.О. Одінцової, яка вважає,  що діючою силою лобізму є інтерес суб’єктів 
лобізму. У випадку, якщо у певної групи людей інтереси збігаються, з’являється груповий інте-
рес. Групова природа інтересу – це сутнісна ознака лобізму. Коли інтереси різних груп приходять 
у протиріччя, з’являється лобізм, тобто лобізм виникає тоді, коли з’являється необхідність коре-
ляції групових інтересів [8, с. 6]. Так,  досліджуючи різні інтерпретації цього явища, О. О. Одін-
цова доходить висновку, що лобізм – це об’єктивне явище, неминуча приналежність суспільства. 
У тій чи іншій формі лобізм існував завжди чи, принаймні, з тих пір, як з’явилися організоване 
суспільство, політика і держава. Однак як самостійне суспільно-політичне і політико-правове 
явище він формується тільки у ході радикальних трансформацій сучасних суспільств, в умовах 
становлення економічного і політичного ринків [8, с. 6]. На думку вищезгаданої вченої, яку ми 
також поділяємо, лобізм, незважаючи на свою близькість до політичних процесів, насамперед, 
має правову основу. Лобізм – правове явище, яке торкається і правової політики, і правового жит-
тя будь-якої демократичної держави. Правове життя суспільства – це сукупність усіх форм буття, 
а отже, воно містить у собі лобізм як єдине ціле [8, с. 6]. 

Натомість вітчизняний вчений М. І. Бризицький досліджуючи ознаки правового механіз-
му лобіювання, доходить висновку, що лобіювання має цілеспрямований характер – закріплення 
інтересів зацікавлених осіб в офіційних актах; є юридичною конструкцією впливу представника 
групових інтересів на суб’єкта публічної влади; забезпечує процедуру лобіювання, в ході якої 
здійснюється застосування правових засобів. Ці ознаки дозволили вищезгаданому автору сфор-
мулювати поняття правового механізму лобіювання як системи правових засобів впливу пред-
ставника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з метою закріплення в офіційних актах 
інтересів зацікавлених осіб [1, с. 3].

На підставі аналізу вищезазначених теорій та концепцій щодо природи лобіювання 
вітчизняних та зарубіжних вчених, можна дійти висновку, що переважна  більшість дослідників 
вивчають політичні та економічні аспекти інституту лобіювання. Проте, вбачається, що лобію-
вання слід розглядати як законодавчо врегульоване явище в сукупності з діяльністю суб’єктів 
справляння впливу на органи державної влади з метою прийняття ними необхідних рішень. Тому 
низка вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема, М. Бризицький, В. Федоренко, Д. Бази-
левич, В. Нестерович, А. Любимов, А. Автономов, Н. Зяблюк, О. Одінцова та деякі інші вчені 
розглядають явище лобіювання, власне, у правовій площині.
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Ми поділяємо думку тих вітчизняних та зарубіжних вчених, які справедливо вважають, 
що наразі явище лобіювання (лобізму) можна та потрібно визначати через сукупність правових 
норм. Лобізм – це явище, діяльність, процес. Правові норми лише регламентують і регулюють 
даний політико-правовий інститут [11, с. 194–202]. Лобізм як інститут в окремій державі працює, 
ґрунтуючись на відповідному законі. Лобізм – це, насамперед, вплив на владу, на процеси виро-
блення та прийняття політичних рішень, які найчастіше визначають, якими засобами і методами 
відбувається реалізація правової політики [11, с. 194–202].

Процес лобіювання має на меті прийняття того чи іншого нормативно-правового акту, 
документа, рішення тощо. Ефективна реалізація правової політики в державі опосередковує 
практично всі сфери юридичної дійсності. Звідси випливає, що лобіювання як комплексний полі-
тико-правовий інститут потребує комплексного, концептуального правового регулювання.

На нашу думку, найширше визначення поняття лобіювання сформульовано російським 
дослідником А. П. Любимовим, під яким він пропонує розуміти «сукупність норм, що регулюють 
взаємодію (участь) громадян, громадських об’єднань, організацій, що спеціалізуються на лобіст-
ській діяльності, інших суб’єктів правовідносин з органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування для справляння впливу на прийняття необхідних лобістам рішень» [6, с. 57]. 

Одним із перших розумінь поняття «лобіювання» є його тлумачення як вплив виключно 
на законодавчий процес. Проте сучасний інститут лобіювання як defacto, так і dejure вже давно 
вийшов за межі впливу лише на законодавчу діяльність парламенту та ефективно здійснюється 
в інших владних інституціях. Згодом об’єктовий рівень лобіювання був значно розширений при 
визначенні даного поняття у політологічній та правовій площинах [7].

Висновки та пропозиції. Проведений аналіз різноманітних тлумачень та інтерпретацій 
цього явища дозволяє нам дійти висновку, що лобіювання – це об’єктивне явище, неминуча при-
належність суспільства. У тій чи іншій формі лобіювання існувало завжди чи, принаймні, з тих 
пір, як з’явилися організоване суспільство, політика і держава. Разом з тим, як самостійне сус-
пільно-політичне і політико-правове явище він формується тільки у ході радикальних трансфор-
мацій сучасних суспільств, в умовах становлення економічного і політичного ринків.

Лобіювання, незважаючи на свою близькість до політичних процесів, насамперед, має 
правову основу. Лобіювання – це правове явище, яке тісно переплітається з правовою політикою, 
і правовим буттям будь-якої демократичної держави. 

З аналізу проаналізованих вище теорій та концепцій вітчизняних та зарубіжних вчених 
щодо змісту та юридичної природи лобістської діяльності, пропонуємо власне авторське розу-
міння сутності терміну «лобіювання». Лобіювання (лобізм) – це політико-правове явище, актив-
ний процес діяльності суб’єктів правовідносин, які об’єднані певними спільними інтересами 
(економічні, політичні, соціальні та ін.) для задоволення, обстоювання та захисту своїх інтересів 
(інтересів інших суб’єктів правовідносин) перед  уповноваженими органами державної влади з 
метою прийняття (зміни та/або скасування) необхідного нормативно-правового акта.

Своєю чергою, під просуванням інтересів громадян в органах державної влади та місце-
вого самоврядування пропонуємо розуміти усну або письмову взаємодію представника інтересів 
з посадовою особою органу державної влади або місцевого самоврядування в передбаченому 
законом порядку з метою здійснення впливу на розробку і прийняття зазначеними органами нор-
мативних актів, політичних, економічних, адміністративних та інших рішень в інтересах комер-
ційної організації або індивідуального підприємця, від імені яких діє представник інтересів.
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ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ  
У ФОРМУВАННІ ЗАКОНОДАВЧИХ ОРГАНІВ

Як бачимо, формування коаліції є досить складним соціальним процесом, на 
який одночасно мають вплив і українське суспільство в цілому, і основні політичні 
сили, і певна політична ситуація, і наявність чи відсутність ефективного законо-
давства, що регулює цей процес. І без усвідомлення особливостей цього процесу і 
створення відповідних умов для його успішного завершення буде досить складно 
розв’язати як проблему ефективного функціонування коаліції, так і проблему кон-
солідації політичної еліти загалом.

Виборча система є фактично наріжним каменем демократії, тому що визначає 
основні якісні параметри функціонування парламенту. Але при цьому вибір вибор-
чої системи залишається більше питанням політичної доцільності. Виборча систе-
ма, по суті, – процесуально-процедурний інструмент, за допомогою якого реалі-
зується безпосередня демократія. Разом з тим на практиці ми спостерігаємо його 
неоднозначну оцінку: виборчим законам часто приділяється надзвичайно велика 
увага, разом з тим, норми про вибори знаходяться в загальній системі норм кон-
ституційного права. 

Модель виборчої системи беззаперечно впливає на позиціювання парламенту в 
системі поділу влади і формування механізму стримувань і противаг. Мають вра-
ховуватись система балансу гілок влади, правовий статус глави держави і уряду. 
Структурованість і кількісні та якісні показники партійної системи здатні ради-
кально впливати на вибір виборчої системи. Так, наприклад, наявність значної 
кількості радикальних партій при застосуванні пропорційної системи може при-
вести до їх появи у парламенті із усіма витікаючими із цього наслідками. Такі ж 
наслідки може мати і поява полярно протилежних політичних партій. Спосіб фор-
мування уряду і парламентської більшості є результатом форми державного прав-
ління і системи поділу влади, що необхідно враховувати при організації виборчого 
процесу в Україні.

Ключові слова: демократичні вибори, законодавчий орган, коаліція, партії, 
уряд, президент, парламент, правове регулювання.

Как видим, формирование коалиции является достаточно сложным социаль-
ным процессом, на который одновременно влияют и украинское общество в целом, 
и основные политические силы, и определенная политическая ситуация, и нали-
чие или отсутствие эффективного законодательства, регулирующего этот процесс. 
И без осознания особенностей этого процесса и создание соответствующих усло-
вий для его успешного завершения будет достаточно сложно решить как проблему 
эффективного функционирования коалиции, так и проблему консолидации поли-
тической элиты в целом.

Избирательная система фактически краеугольным камнем демократии, так как 
определяет основные качественные параметры функционирования парламента.  
Но при этом выбор избирательной системы остается больше вопросом поли-
тической целесообразности. Избирательная система, по сути, – процессуаль-
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но-процедурный инструмент, с помощью которого реализуется непосредственная 
демократия. Вместе с тем на практике мы наблюдаем его неоднозначную оценку: 
избирательным законам часто уделяется большое внимание, вместе с тем, нормы о 
выборах находятся в общей системе норм конституционного права.

Модель избирательной системы беспрекословно влияет на позиционирование 
парламента в системе разделения властей и формирования механизма сдержек и 
противовесов. Должны учитываться система баланса ветвей власти, правовой ста-
тус главы государства и правительства. Структурированность и количественные 
и качественные показатели партийной системы способны радикально влиять на 
выбор избирательной системы. Так, например, наличие значительного количества 
радикальных партий при применении пропорциональной системы может приве-
сти к их появлению в парламенте со всеми вытекающими из этого последствия-
ми. Такие же последствия может иметь и появление полярно противоположных 
политических партий. Способ формирования правительства и парламентского 
большинства является результатом формы государственного правления и системы 
разделения властей, что необходимо учитывать при организации избирательного 
процесса в Украине.

Ключевые слова: демократические выборы, законодательный орган, коалиция, 
партии, правительство, президент, парламент, правовое регулирование.

As we see, the formation of a coalition is a rather complicated social process, which is 
simultaneously influenced by Ukrainian society as a whole, and the main political forces, 
and a certain political situation, and the presence or absence of effective legislation 
regulating this process. And without an awareness of the specifics of this process and 
the creation of appropriate conditions for its successful completion, it will be difficult 
to solve both the problem of effective functioning of the coalition and the problem of 
consolidating the political elite as a whole.

The electoral system is in fact the cornerstone of democracy, since it determines 
the basic qualitative parameters of the functioning of the parliament. But at the same 
time, the choice of the electoral system remains a matter of political expediency. The 
electoral system, in fact, is a procedural and procedural tool with the help of which 
direct democracy is realized. At the same time, in practice, we observe its ambiguous 
assessment: electoral laws often receive much attention, however, electoral norms are in 
the general system of constitutional law.

The model of the electoral system implicitly influences the positioning of the 
parliament in the system of separation of powers and the formation of a mechanism 
of checks and balances. We must take into account the system of balance of branches 
of power, the legal status of the head of state and government. Structuredness and 
quantitative and qualitative indicators of the party system can radically influence the 
choice of the electoral system. For example, the presence of a significant number of 
radical parties in the application of a proportional system can lead to their appearance 
in parliament with all the ensuing consequences. The same consequences can have the 
appearance of polar oppositional political parties. The way the government and the 
parliamentary majority are formed is the result of the form of state government and the 
system of separation of powers, which must be taken into account when organizing the 
electoral process in Ukraine.

Key words: democratic elections, legislative body, coalition, parties, government, 
president, parliament, legal regulation.

Вступ. В Україні за роки незалежності відбулися суттєві зміни у правовому регулюван-
ні виборів. Хоча становлення виборчого законодавства було доволі складним, що підтверджу-
ється процесом прийняття і реалізації на практиці низки виборчих законів. Кожний із законів 
про вибори народних депутатів на різних етапах розвитку держави виступав визначальним 
законодавчим актом у правовому регулюванні процесу народовладдя. Разом з тим всі скли-
кання українського парламенту обиралися за виборчими законами, що приймалися фактично 
напередодні виборів. 
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Мета і цілі статті  полягають в тому, щоб дослідити питання якою має бути виборча 
система на відповідних виборах: мажоритарною, пропорційною чи змішаною. В умовах неста-
більного виборчого законодавства, наявності підвищеного інтересу до виборів як процесу форму-
вання представницьких органів влади, надзвичайно зросла увага до його якості, удосконалення, а 
тому питання законодавчого забезпечення виборчого процесу і нині є надзвичайно актуальним та 
потребує детального вивчення юристами-науковцями та практиками.

Наукова розробленість статті отримала свого розвитку в наукових працях В. Алефірен-
ко, В. Баймуратова, В. Тихого, В. Шаповала, С. Катаєва, В. Журавського та інших, але роль і зна-
чення демократичних виборів у формуванні законодавчого органу в сучасних умовах потребує 
додаткового дослідження.

В умовах нинішнього неструктурованого українського суспільства виборча система має забез-
печити повне структурування парламенту, створення парламентської більшості, стійкість і продук-
тивність якої залежить від кількісного і якісного складу депутатських фракцій. Вагоме значення має 
також професіоналізм, порядність, чесність, відповідальність депутатів перед виборцями, що є важ-
ливим чинником забезпечення політичної стабільності і утвердження демократії. В умовах демократії 
важливу роль відіграє адекватність представництва виборців у парламенті як окремими депутатами, 
так і депутатським корпусом загалом, достатність представництва політичних меншин, тощо [1]. 

При обранні виборчої системи вагоме значення має врахування таких факторів: необхід-
ність розвитку партій та затвердження такої виборчої системи, що стимулювала б зміцнення, 
укрупнення партійних утворень у політичному спектрі держави. Не менш важливе значення має 
підвищення політико-правової культури учасників виборчого процесу, обов’язкове врахування як 
історичних та національних традицій, так і передового світового досвіду. Виборча система, вибор-
чі правила та процедури впливають на стабільність політичної системи і розвиток демократії в 
країні, але у свою чергу залежать від чіткості і виваженості правових норм, що визначають суть та 
особливості виборчого законодавства, на аналізі якого варто зупинитися більш детальніше. 

Систему виборчого законодавства в Україні у юридичній літературі поділяють на чотири 
групи законодавчих актів [2, с. 38–39]. Безумовно, основу цієї системи становить Конституція 
України як основний закон держави. Правовому регулюванню виборів присвячено як окремий 
розділ Конституції (розділ ІІІ «Вибори. Референдум») так і деякі статті ІV, V та інших розділів 
[3]. Другу групу утворюють так звані спеціальні виборчі закони: Закон України «Про вибори 
народних депутатів», Закон України «Про вибори Президента України», Закон України «Про міс-
цеві вибори», Закон України «Про Центральну виборчу комісію», Закон України «Про державний 
реєстр виборців». До третьої групи відносять нормативно-правові акти конституційного законо-
давства, які безпосередньо не регулюють виборчий процес, але без існування яких неможливе 
його ефективне здійснення: закони України: «Про громадянство», «Про звернення громадян», 
«Про громадські об'єднання», «Про політичні партії». Четверту групу становлять галузеві зако-
нодавчі акти суміжних галузей, якими регулюються певні процедури виборчого процесу, напри-
клад, норми кримінального, адміністративного, цивільного законодавства [4, с. 70–71]. 

На думку дослідників, у сучасних умовах значне місце в регулюванні виборчого процесу 
посідають підзаконні акти: постанови, протокольні рішення Центральної виборчої комісії  чи 
інших центральних відомств. Не менш важливе значення мають рішення Конституційного Суду 
України. Що стосується останнього, В. Тихий справедливо наголошує, що під час тлумачення 
законів та Конституції України Конституційний Суд України має уникати небезпеки підміни зако-
нодавця, оскільки правова природа тлумачення не допускає правотворчої діяльності [5, с. 20]. 

На думку В. Шаповала, кожен первинний акт містить положення, що ефективно діятимуть 
тільки в сполученні із вторинним актом, який його конкретизує (на приклад закон – як первинний 
акт, підзаконний акт як вторинний) [6, с. 7]. Разом з тим дієвість вторинного акта багато в чому 
залежить від якості первинного. Скасування чи часта зміна виборчих законів напередодні виборів 
призводить до серйозних проблем у правовому регулюванні виборчого процесу як на підзаконно-
му рівні, так і в цілому. Тому у певній мірі слушною є пропозиція щодо передбачення у виборчих 
законах положення про те, що зміни до виборчого законодавства не можна вносити за рік до 
проведення виборів, а також відміняти їх або приймати у новій редакції [4, с. 72]. Можливо таке 
формулювання є занадто категоричним щодо часових меж, але по суті має досить вагоме значен-
ня для стабілізації законодавчого забезпечення виборчого процесу сьогодні. Нині, при внесенні 
змін до виборчого законодавства  необхідно також враховувати сучасний стан соціально-політич-
ного розвитку держави, процес формування громадянського суспільства тощо.  Виборчий процес 
на законодавчому рівні формально врегульований, але актуальною залишається проблема його 
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якісного удосконалення та реалізації на практиці. Одним із шляхів такого удосконалення може 
стати прийняття Виборчого кодексу України,  що активно обговорюється у наукових колах, серед 
політиків та юристів-теоретиків і практиків. 

На думку багатьох науковців, процес трансформації виборчої системи, що застосовуєть-
ся для формування парламенту, показує основну її особливість – відсутність наукового підходу 
до впровадження такої системи у правову модель, що існує в Україні. За період незалежності 
України фактично функціонувало шість виборчих законів і п’ять виборчих систем. Постійно від-
бувався пошук оптимальної, з погляду законодавця, її моделі. Так, наприклад з парламентських 
виборів 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 рр. лише вибори 1998–2002 відбувалися за однією виборчою 
системою, але з урахуванням різних законів. Це ще раз підтверджує тезу про те, що під кожні 
вибори фактично створювалась нова виборча система. Однією із причин такої ситуації дослід-
ники називають те, що виборчі закони є складовою ординарного законодавства, що дозволяє їх 
змінювати звичайною більшістю голосів. 

Конституційне закріплення виду виборчої системи пропонується і окремими вітчизняни-
ми дослідниками [7]. Звичайно, у такій пропозиції наявна раціональна ідея. Разом з тим, в Украї-
ні, за відсутності досвіду державного будівництва, вітчизняного парламентаризму, закріплювати 
таке положення на рівні Конституції було недоцільним. Це може стати питанням майбутньої 
стратегії  реформування Конституції.

Варто зазначити, що Україна отримала від Радянського Союзу мажоритарну систему, яка 
діяла в період з 1991 по 1996 рік. В Радянському Союзі її функціонування пояснювалось праг-
ненням контролювати депутатів через імперативний мандат та єдиною партійною системою. 
В період 1991–1993 рр. характеризувався спробами адаптувати стару систему до потреб нової 
демократичної держави, при чому адаптація полягала в ідеї зведення нанівець партійного чин-
ника. Типова мажоритарна система була трансформована у варіант двох турової французької 
системи, результатом чого став той факт, коли деякі виборчі округи так і не були представлені в 
парламенті. Варто також пам’ятати, що технічні параметри такої системи є ефективним засобом 
маніпулювання нею. 

Те, наскільки для України важливим і проблемним є вибір оптимальної моделі виборчої 
системи підтверджує і той факт, що на виборах у 2002 року під час запровадження виборчої сис-
теми змішаного типу за пропорційними списками перемогу отримав ліберально-демократичний 
напрям, а за мажоритарними округами – діаметрально протилежний, консервативний.

Причина цього полягає в тому, що українські партії не відповідають своєму основному 
критерію – ідеологічності, а по суті залишаються структурами, що лобіюють вузькокорпоратив-
ні, часто бізнесово-олігархічні інтереси.

Як відомо, ефективність пропорційної виборчої системи вимірюється й тим, наскіль-
ки партії-переможці на виборах можуть сформувати парламентську коаліцію і утворити уряд. 
Складність формування останнього залежить від низки чинників, але значний негативний вплив 
може нести достатньо висока конфліктність у середовищі політичної еліти, що може стати дже-
релом перманентних політичних криз. 

Стабільною політичною коаліцією вважають таку парламентську коаліцію, що проіс-
нувала відведений для неї учасниками термін та досягла поставленої мети. Формування коалі-
ції – досить складний суспільний, політичний та юридичний процес, на який вагомий вплив має 
низка чинників. Українське суспільство ще з 90-х років ХХ ст. перебуває у процесі трансфор-
мації, тобто ситуації майже тотальної невизначеності суспільних процесів, правил і структур. 
Характерними особливостями трансформації українського суспільства, на думку С. Катаєва, є 
мінливість, що стала фундаментальною його характеристикою; актуальні питання геополітики 
та чіткий розподіл політичних уподобань; постійна антикризова риторика у процесі створення 
коаліцій; наявність електорального розколу, який чітко простежується по регіонах; так звані «клі-
єнт-патрональні» відносини між учасниками коаліції, що стають особливо актуальними в період 
кадрових призначень [8, с. 57–61].

З правової точки зору вагомим фактором, що впливає на процес формування коаліції, є 
чинна нормативно-правова база. Значна кількість експертів вказують на недосконалість проце-
дур формування парламентської коаліції та принципів функціонування депутатських фракцій 
[9, с. 26]. Значно знижує ефективність роботи коаліції відсутність досконалих нормативно-закрі-
плених положень про її права, обов’язки та відповідальність.   

Відсутність взаємодії між основними політичними силами призводила і нині призводить 
до того, що немає передумов до формування широкої коаліції, хоча до спроб її формування вда-
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ються всі політичні гравці. Як свідчать останні політичні події, під час коаліційних перегово-
рів часто лунають досить різкі політичні заяви з боку різних політичних сил. Разом з тим не 
всі домовленості стають надбанням громадськості. Характерною рисою процесу формування 
вітчизняної коаліції стає те, що період коаліційних переговорів оголошується часом парламент-
ської або політичної кризи. Та і сам процес формування коаліції є досить довготривалим. Цен-
тральним під час переговорів стає посадове питання, оскільки політичні партії прагнуть реалізо-
вувати політику через «своїх» людей, призначених на ключові урядові посади. 

Необхідно враховувати і  низку чинників, зокрема: особливостей форми державного 
устрою, поділу населення на основі політичних уподобань, небезпеки проходження в парламент 
екстремістських сил, об’єктивної необхідності швидких і ефективних реформ, існуючого стану і 
перспектив розвитку партійної системи тощо. Акцентування уваги на вказаних чинниках і крите-
ріях мають вагоме значення при моделюванні оптимальної моделі виборчої системи.

Політична реформа в Україні продовжується тривалий час. Сучасний стан політичної 
системи в державі вказує на необхідність удосконалення не лише законодавчої бази, а й змі-
ни політико-культурних традицій українського народу. Потребує переосмислення відношення 
до держави і державної влади. Оскільки державні інститути сприймаються протягом тривалого 
часу досить негативно, спостерігається досить низький рівень довіри до них, а уже з цих позицій 
вони не можуть вважатися повністю легітимними. Парламент не відображає у повній мірі рівень 
довіри, уподобання і прагнення усього населення. 

Як свідчить практика, Українська держава в політичному розвитку має і вагомі успіхи, і 
серйозні прорахунки. Як у попередні роки, так і нині спостерігаються проблеми, пов’язані із кри-
зовими явищами у всіх сферах життя.  Спроби виправити проблеми у одній сфері приводять до 
загострення ситуації в іншій. Крім того, Верховна Рада України і нині не є тією інституцією, що 
здійснює свою діяльність на кращих традиціях народовладдя, законотворчості для блага усього 
суспільства. Взнаки дається і відсутність сталих традицій парламентаризму. Так, Верховна Рада 
І та ІІ скликань діяли в умовах всевладдя рад, за якого парламент фактично здійснював викона-
вчі повноваження, зосередивши у своїх руках усю повноту влади. Парламент ІІІ, ІV скликань 
працював в умовах системного тиску з боку президента. Представницькі функції нівелювались 
шляхом застосування адмінресурсу в мажоритарних округах та тиску на депутатський корпус. 
Законодавча діяльність парламенту носила несистемний характер, не завжди мала підтримку з 
боку уряду та президента. 

Ситуація значно покращилась в ході конституційних змін 2004 року. Цьому сприяло про-
ведення виборів за пропорційною системою, посилення права щодо формування і контролю за 
діяльністю уряду, солідарна відповідальність парламентської коаліції з урядом тощо [10, с. 9].

На думку дослідників, саме у вказаний період були сформовані досить сприятливі умо-
ви для розвитку парламентаризму: раціональна законодавча діяльність, адекватне результатам 
голосування волевиявлення представництво, практично ідеальна система стримувань і противаг. 
Але на практиці почала складатися ситуація, коли суспільство отримало представництво вели-
ких фінансово-політичних груп з харизматичними лідерами, але відсутністю реальних програм 
соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку. Крім того, пропорційна система із 
закритими списками привела до звуження суспільного представництва в парламенті, нівелю-
вання принципу територіального представництва. Натомість він замінювався принципом пар-
тійно-програмового представництва, що можливо за наявності ідеологічних партій із розвине-
ною внутрішньопартійною демократією та послідовною програмою. Реально в Україні під час 
виборів спостерігався конкурс обіцянок політичних лідерів, які не може виконати жоден уряд. 
Головним критерієм потрапляння у партійний список ставав фінансовий внесок. Фактично спис-
ки формувалися лідерами та спонсорами партій. Іншою досить негативною тенденцією стало 
закриття каналів еліт, що проявилося у реальному відриві парламенту від суспільства. У свій 
час перші незалежні вибори в Україні засвідчили, що громадяни бажають бачити депутатів, які 
відійшли від пострадянського тоталітаризму та бажають проводити реформи. Це підтвердили 
вибори І, ІІ скликань, за якими відповідно 92 і 95 % депутатів було обрано вперше. Разом з тим з 
1998 року почала простежуватися тенденція до скорочення кількості депутатів, які обрані впер-
ше: на 18 % ІІІ скликання, 24% наступне скликання.

На думку вчених причину трансформації категорії «депутати, обрані вперше» варто шука-
ти у законодавчо визначених механізмах пропорційних виборів. Пропорційні вибори 2007 року 
дали оновлення складу Верховної Ради України лише на третину. Спостерігалася тенденція реа-
лізації парламентом корпоративних інтересів окремих елітних груп. Виборці почали переконува-
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тися у тому, що парламент поступово перетворювався на орган колективної безвідповідальності, 
що можна спостерігати і нині, що, безумовно, підриває рівень довіри населення. 

В сучасних умовах парламенту важливо переглянути сутність свого призначення, його 
внутрішній потенціал є досить нерозвиненим. Мова йде про його роль в інтеграції населення, 
врегулювання конфліктів між політичними гравцями, налагодження підтримки з боку населення, 
його довіри до нових інститутів влади. Зміни мають відбутися у суспільній свідомості, політич-
ній і правовій культурі суспільства, за яких населення разом із усіма недоліками парламенту 
усвідомлюватиме необхідність його функціонування у політичному житті держави.

Аналізуючи тенденції розвитку вітчизняного парламенту, дослідники відзначають пози-
тиви його інституційних змін: удосконалення законодавчого  процесу, інфраструктури комітетів і 
комісій, прозорість у роботі тощо. Разом з тим, серйозними проблемами залишаються проблеми 
слабких партій, недовіра як у самому парламенті, так і з боку населення, а це, у свою чергу, про-
блема легітимності та структуризації вітчизняного парламенту, формування депутатського кор-
пусу тощо. Щодо останнього, то варто визначити і охарактеризувати його поетапне формування. 

Суть першого етапу полягає у поширенні в інформаційному просторі інформації, що є неод-
мінною складовою виборів народних депутатів: удосконалення та формування нового виборчого 
законодавства, акцентування уваги на позитивних сторонах парламентаризму. Другий етап поля-
гає у його структуризації. Як свідчить парламентська практика, найбільший політичний резонанс 
викликають процедурні питання формування персонального складу комітетів Верховної Ради Укра-
їни, обрання Голови Верховної Ради України, доповідь Голови Верховної Ради України  попередньо-
го скликання про стан законодавчої роботи, заслуховування доповіді підготовчої депутатської групи 
тощо. На цьому етапі формування парламенту проблемною є процедура формування керівництва, 
що передбачає проведення переговорів, погодження інтересів, що часто відбувається за лаштунка-
ми прозорості. Досить часто на цьому етапі починає виявлятися партійна система поляризованого 
плюралізму, що характеризується представництвом у парламенті кількох партій, між якими відбу-
вається гостра політична боротьба. Досить гострою залишається й проблема визначення предметів 
відання профільних комітетів та їх оптимальної кількості, голів і заступників комітетів.

Третій етап становлення депутатського корпусу полягає у здійсненні народними депута-
тами законодавчої, бюджетної, контрольної та інших функцій. Цей процес багато у чому зумов-
люється боротьбою за повноваження між політичними інститутами державної влади, спробою 
послабити законодавчу владу на противагу прагненням зміцнити парламент з метою посилення 
його впливу на всі сфери життєдіяльності держави і суспільства.

У цьому напрямку дискусійною довгий час залишалася проблема однопалатності та дво-
палатності парламенту. Час від часу вона була предметом активних обговорень як серед політи-
ків, так і науковців. У свій час В. Журавський досить детально обґрунтував переваги та недоліки 
двопалатності для вітчизняного парламенту. До переваг ним віднесено змагальність палат сто-
совно одна одної у процесі підготовки законів, збалансування політичних різновекторних сил у 
парламенті, створення умов для конструктивного прийняття рішень. До недоліків вченим від-
несено можливе ускладнення законодавчої процедури розробки і прийняття рішень, посилення 
авторитарних методів управління через переведення процесу прийняття політичних рішень на 
рівень виконавчої влади через громіздкість функціонування парламенту в цілому. Не виключає 
автор і загострення політичного  протистояння між палатами парламенту [11, с. 153].

Нині більш усталеною залишається думка про те, що одним із найбільш ефективних засо-
бів стабілізації у Верховній Раді має залишитися формування сталої, дієздатної парламентської 
більшості. Разом з тим варто враховувати, що ефективна робота більшості можлива за умови 
інституціювання на чітко визначеній правовій основі. Спроби політичного тиску на неї несуть 
загрозу розпаду, протистояння, загострення боротьби щодо впливу на формування уряду тощо.

Про потребу підвищення інституційності вітчизняного парламенту наголошено і в допо-
віді, підготовленій Місією європейського парламенту з оцінки потреб під головуванням Пета 
Кокса. У Меморандумі про взаєморозуміння між Верховною Радою України та європарламентом 
про спільні рамки парламентської підтримки від 3 липня 2015 року визначено такі пріоритети: 
забезпечення ефективності використання конституційних функцій Верховної Ради України: зако-
нодавчої, контролюючої та представницької; підвищення якості українського парламентаризму; 
підвищення прозорості, передбачуваності, ефективності та відкритості процесу роботи Верхов-
ної Ради України; реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [12, с. 5].

Викликає певні застереження  пропозиція Пета Кокса про закритість проведення такої 
парламентської процедури як погоджувальна рада, засідання якої рекомендується не транслюва-
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ти у прямому ефірі, оскільки це провокує деяких депутатів піаритись перед виборцями. З огляду, 
що публічність завжди європейцями визначається як ключовий критерій демократії, така пропо-
зиція видається відверто викликовою. Перехід до такої процедури може провокувати політичні 
змови. Виборець не матиме змоги оцінити справжню позицію кожної із фракцій, оскільки замість 
прямого ефіру йому пропонуватимуться уже підготовлені меседжі. Тому такий підхід абсолютно 
не оправдовується боротьбою із популізмом. Тим паче, що на пленарних засіданнях його можна 
спостерігати у значно більших пропорціях. Але це ж не має привести до скасування прямої тран-
сляції вказаних засідань. 

Загальновідомо, що як для більшості країн Європи, так і самого європарламенту, відкри-
тість у роботі характеризується вільним доступом громадян у будівлі законодавчих органів. Про 
таку рекомендацію для України чомусь не йдеться.

Європарламентарі, відзначаючи непродуктивність роботи Верховної Ради України, наго-
лошували, що лише 7 % від поданих законопроектів приймаються та пропонують скоротити 
кількість комітетів із 27 до 18 і виносити на розгляд парламенту лише пріоритетні та досконало 
підготовлені законопроекти. Зменшення кількості комітетів має знизити потік законопроектів, та 
дискусійним залишається питання, як це вплине на якість їх прийняття. Українські реалії про-
мовисто свідчать, як парламентська система може блокувати прийняття важливих рішень, що 
абсолютно не залежить від кількості комітетів.

Не менш актуальною як для українського суспільства, так і європарламентарів є пробле-
ма парламентської дисципліни. Із бійками та хуліганськими діями українських депутатів місія 
Кокса пропонує боротися за допомогою фінансових штрафів і введенням парламентських прис-
тавів, які мають спостерігати за порядком і за командою головуючого припиняти ці порушення. 
У цьому простежується певна раціональність. Разом з тим авторами пропозицій не враховані як 
окремі правові норми, так і вітчизняні реалії. Так, введення штрафів буде актуальним тоді, коли 
депутатська зарплата є не просто формальністю, а основним джерелом доходу парламентаря, 
чого не скажеш про більшість українських депутатів. Пропозиція силового стримування порядку, 
безумовно, суперечитиме ст. 80 Конституції України про депутатську недоторканість. 

Крім того, не варто забувати й про таку вітчизняну реальність, як блокування трибуни як 
інколи останню можливість опозиції відстояти свої  погляди. Такі заходи уже стали історичною 
практикою вітчизняного парламентаризму і часто мали позитивні результати. Зрозуміло, що це 
далеко неідеальний підхід до вирішення проблем, хоча і не найбільш негативний. Звичайно, такі 
проблеми варто вирішувати у правовому полі, прийнявши закон про статус парламентської опо-
зиції, чого давно чекають як самі депутати, так і українське суспільство. Адже у вітчизняному 
законодавстві практично не обговорюються статус опозиційної та правлячої  партій, не відпра-
цьовано механізм взаємодії владних структур і опозиції.

Висновок. Інститут виборів і виборчого права в Україні донині перебуває на етапі ста-
новлення. Законодавець врешті має  вирішити такі нагальні питання як якнайповніша реалізація 
волі громадян на основі виборчого законодавства, підвищення ефективності виборчого процесу, 
сприяння утвердженню авторитету політичних партій, структурування парламенту, сприяння полі-
тичній структурованості суспільства, забезпечення обрання стійкої парламентської більшості, що 
спроможна створити дієвий уряд і взяти відповідальність за роботу Верховної Ради. Без вирішення 
вказаних завдань Україна буде позбавлена повноцінного політичного розвитку, головними показни-
ками якого є розвиток політичної системи, громадянського суспільства і правової держави.
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БЕРЕСТОВА І.Е. 

ПРОЯВ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС»  
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Стаття присвячена розкриттю значенню і прояву публічного інтересу в цивіль-
ному судочинстві. Доведено, що публічний інтерес проявляється як: 1) складова 
принципу пропорційності у цивільному судочинстві, що впливає на порядок здійс-
нення провадження у справі; 2) критерій, який має враховувати суддя під час роз-
гляду цивільної справи, коли аналізує фактичні обставини справи і здійснює підбір 
нормативної бази, на підставі якої він вирішуватиме цю справу (процедурна скла-
дова аналізу попереднього аспекту); 3) можливий безпосередній предмет судового 
захисту в цивільному судочинстві; 4) мета, яку прагнуть досягнути сторони, захи-
щаючи власне суб’єктивне цивільне право, порушення якого пов’язане із певною 
масовістю; 5) правова мета, яку досягає у процесі діяльності суд.

Ключові слова: цивільне судочинство, принцип пропорційності, публічний інтерес, 
баланс інтересів, втручання у мирне володіння майном, предмет судового захисту.

Статья посвящена раскрытию значению и проявления публичного интереса в 
гражданском судопроизводстве. Доказано, что публичный интерес проявляется 
как: 1) составляющая принципа пропорциональности в гражданском судопроизвод-
стве, влияющая на порядок осуществления производства по делу; 2) критерий, 
который должен учитывать судья при рассмотрении гражданского дела при ана-
лизе фактических обстоятельств дела и осуществлении подбора нормативной базы 
для разрешения гражданского дела (процедурная составляющая анализа предыду-
щего аспекта); 3) возможный непосредственный предмет судебной защиты в граж-
данском судопроизводстве; 4) цель, которую стремятся достичь стороны, защищая 
субъективное гражданское право, нарушение которого связано с определенной 
массовостью; 5) правовая цель, которую достигает в процессе деятельности суд.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, принцип пропорциональ-
ности, публичный интерес, баланс интересов, вмешательство в мирное владение 
имуществом, предмет судебной защиты.

The article is devoted to the disclosure of the meaning and manifestation in civil 
proceedings. It is proved that public interest manifests itself as: 1) a component of the 
principle of proportionality in civil proceedings, which influences the procedure for 
conducting proceedings in the case; 2) a criterion that the judge must take into account 
when considering a civil case in the analysis of the actual circumstances of the case and 
the selection of the regulatory framework for the resolution of the civil case (procedural 
component of the analysis of the previous aspect); 3) the possible direct object of judicial 
protection in civil proceedings; 4) the goal that the parties seek to achieve by protecting 
the subjective civil law, the violation of which is associated with a certain mass character; 
5) the legal objective, which reaches the court in the process of activity.

Key words: civil legal proceedings, proportionality principle, public interest, balance 
of interests, interference in peaceful possession of property, subject of judicial protection.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;  
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
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Постановка проблеми. Правильний і своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ 
в Україні здійснюється з метою ефективного захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави 
(ч. 1 ст. 2 ЦПК України в редакції 3.10.2017).

Аналіз цієї норми свідчить, що об’єктом захисту в цивільному процесі  права, свободи та 
інтереси фізичних і юридичних осіб, а також держави. При цьому вказаний процесуальний закон, 
закріплюючи інтерес як об’єкт судового захисту не конкретизує, який саме інтерес підлягає пра-
вовому захисту: загалом охоронюваний законом, законний, або приватний, публічний чи суспіль-
ний інтерес. Тобто термін «публічний інтерес» безпосередньо не використовується законодавцем 
при перерахуванны обʼєктів захисту цивільного процесу. Разом з тим, законодавець все ж таки 
вказує на публічний інтерес у змісті ЦПК України (в редакції 3.10.2017).

Проблеми принципу пропорційності у цивільному судочинстві періодично були предме-
том наукової уваги під різними кутами дослідження і розвʼязання проблем з боку вітчизняних та 
зарубіжних науковців, зокрема: С. С. Алексєєва, І. В. Венедіктової, К. В. Гусарова, Ю. О. Євту-
шок, О. С. Захарової, В. В. Комарова, Д. Д. Луспеника, П. М. Рабіновича, Я. М. Романюка, 
М. В. Савчина, А. О. Селіванова, С. В. Шевчука, та ін. Утім роль й значення публічного інтересу 
при застосуванні принципу пропорційності не було предметом безпосередньої наукової уваги, 
особливо в умовах реформування цивільного процесуального законодавства, що і обумовлює 
актуальність цієї наукової публікації. 

Метою цієї наукової статті дослідження проявів публічного інтересу у цивільному судо-
чинстві та розкриття особливостей публічного інтересу як об’єкта судового захисту.

Виклад основної частини дослідження. Публічний або суспільний інтерес у концен-
трованій формі відображає спільні цінності, прагнення, які забезпечуються правом і визнаються 
державою, причому задоволення такого інтересу служить умовою і гарантією існування та роз-
витку суспільства, а його предметом виступає конкретне благо чи потреба, загалом відмінна від 
приватного інтересу, але може бути сукупністю останніх [13, с. 55]. 

Публічний інтерес яскраво реалізується в регулятивних відносинах, серед іншого як кри-
терій (не універсальний) поділу права на приватне і публічне, однак складніше виокремити його 
прояв у цивільних процесуальних відносинах. Йдеться про сутність, форми і специфіку прояву 
публічного інтересу в цивільних процесуальних відносинах під час здійснення права особи на 
судовий захист. 

ЦПК України (в редакції від 3.10.2017) неодноразово використовує у своєму змісті понят-
тя «публічний інтерес», зокрема:

– у ст. 11 при закріпленні принципу пропорційності у цивільному судочинстві: «Суд 
визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі від-
повідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання цивільного судочинства; забез-
печення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета 
спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний 
для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов’язаних із відповідними процесуаль-
ними діями, тощо»;

– у п. 4 ч. 4 ст. 137 при встановленні порядку й критеріїв співмірності при обчисленні 
розміру витрат на оплату послуг адвоката, одним із яких виступає ціна позову та (або) значення 
справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним 
інтересом до справи;

– у п. 2 ч. 3 ст. 141 при вирішенні питання про розподіл судових витрат, шляхом закрі-
плення критерію, який має врахувати суд, а саме: чи є розмір таких витрат обґрунтованим та 
пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому 
числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа 
публічний інтерес.

Категорія «суспільний інтерес» також наявна у ЦПК України (в редакції 3.10.2017) і ця 
категорія отримала більш ширше закріплення, ніж публічний саме в механізмі процедури цивіль-
но-процесуального захисту. При цьому поряд із вказаною категорію законодавець використовує 
поняття «державні інтереси» як синонімічні чи однопорядкові категорії, на наш погляд, для еко-
номії законодавчого масиву. Зокрема:

– у ч. 2 ст. 4 передбачено, що у випадках, встановлених законом, до суду можуть зверта-
тися органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб або 
державних чи суспільних інтересах;
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– у ст. 5 встановлено, що здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інте-
реси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спо-
сіб, визначений законом або договором. А далі, у ч. 2 цієї норми закріплено застереження, що у 
випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, неви-
знаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно 
до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захи-
сту, який не суперечить закону;

– у ч. 1 ст. 56 при розкритті участі у судовому процесі органів та осіб, яким законом 
надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб закріплено, що «у випадках, встановле-
них законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні 
особи можуть звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб або 
державних чи суспільних інтересів та брати участь у цих справах. При цьому органи держав-
ної влади, органи місцевого самоврядування повинні надати суду документи, що підтверджують 
наявність передбачених законом підстав для звернення до суду в інтересах інших осіб».

– у п. 7 ч. 3 ст. 274 при закріпленні критеріїв і винятків для розгляду цивільної справи в 
порядку спрощеного чи загального провадження, суд враховує серед іншого чи становить роз-
гляд справи значний суспільний інтерес;

– у пп. в) п. 2 ч. 3 ст. 389 при закріпленні права винятків, у яких дозволяється касаційне 
оскарження, зокрема якщо справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове зна-
чення для учасника справи, який подає касаційну скаргу.

Наведені випадки застосування категорій «публічний інтерес», «державний інтерес», 
«суспільний інтерес» свідчать, що законодавець по-різному підходить до їх використання і розу-
міння у цивільному процесуальному законодавстві.

На цьому етапі дослідження зауважимо, що прояв публічного права у цивільному про-
цесуальному праві в межах цього підрозділу будемо розглядати, принаймні, з таких аспектів: 
1) як складова принципу пропорційності у цивільному судочинстві, який впливає на порядок 
здійснення провадження у справі; 2) як критерій, який має враховувати суддя під час розгляду 
цивільної справи, коли аналізує фактичні обставини справи і здійснює підбір нормативної бази, 
на підставі якої він вирішуватиме цю справу (процедурна складова аналізу попереднього аспек-
ту); 3) як можливий безпосередній предмет судового захисту в цивільному судочинстві; 4) як 
мета, яку прагнуть досягнути сторони, захищаючи власне суб’єктивне цивільне право, порушен-
ня якого пов’язане із певною масовістю; 5) як правова мета, яку досягає у процесі діяльності суд.

Одним з проявів принципу диспозитивності в цивільному процесі є можливість особи 
самостійно розпоряджатися процесуальними засобами захисту власного права. Для забезпечення 
демократизації цивільного процесу не можна обмежитися тільки традиційними диспозитивни-
ми правами. Розпорядження процесуальними засобами захисту права означає і визначення виду 
захисту, і узгодження дій сторін з-приводу відмови від позову, і надання широких можливостей 
по з’єднанню позовів, розширення судового контролю за діями адміністрації [4, с. 9].

Дослідимо можливість публічного інтересу виступати самостійним об’єктом і предметом 
судового захисту у цивільному судочинстві, виходячи із його різноманітних видів. Так, слід роз-
крити питання, чи підлягає публічний інтерес судовому захисту у межах захисту конкретного 
суб’єктивного цивільного права чи охороняємого законом інтересу. 

До об’єктів захисту традиційно відносять права і законні інтереси. Щодо останньої 
категорії, то передусім слід зауважити, що поняття «інтерес» може вживатися для позначення 
двох різних, хоча і взаємопов’язаних явищ: інтересу як явища суспільного буття людей (об’єк-
тивного інтересу) і інтересу як явища їх свідомості (суб’єктивного інтересу). О. Я. Курбатов з 
цього приводу наголошує, що об’єктивний інтерес фіксує заходи (засоби), що сприяють зміц-
ненню і позитивної зміни соціального становища суб’єкта суспільних відносин, а суб’єктив-
ний інтерес представляє собою відношення даного суб’єкта до шляхів і способів досягнення 
цієї мети [7, с. 8–9]. Натомість інтерес як явище свідомості людей (суб’єктивний інтерес) за 
О. Я. Курбатовим не виступає об’єктом правової охорони. На його думку це пов’язано з тим, 
що охорона інтересів суспільства, окремих громадян та їх колективів (груп) не може бути 
поставлена в залежність від правильності і ступеня їх усвідомлення або носієм інтересу, або 
суб’єктом, які ущемляють ці інтереси [7, с. 9]. Далі зазначений вчений вірно обґрунтовує, 
що об’єктивні інтереси, реалізація яких не обмежується Конституцією і законами, набувають 
характеру об'єктів правової охорони й захисту і за ступенем вираження в нормах права можна 
виділити дві групи таких інтересів: 1) інтереси, які опосередковуються суб’єктивними права-
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ми (саме вони маються на увазі, коли мова йде про права як обʼєктах захисту); 2) інтереси, що 
не опосередковані суб’єктивними правами [7, с. 9]. 

Також як об’єкти захисту в цивільному судочинстві можуть згадуватися і свободи. Стосов-
но до конкретної людини під свободою розуміється його природний стан, «яке характеризується 
можливістю діяти на свій розсуд» [1, с. 158]. Однак, з огляду на, що об’єктами правової охорони 
і захисту є об’єктивні інтереси, реалізація яких не обмежується Конституцією і законами, можна 
говорити про те, що поняття «інтереси, які не опосередковані суб’єктивними правами» і «свобо-
ди» з точки зору їх правової охорони і захисту не розрізняються [7, с. 9].

Викладене переконує, що об’єктивні законні інтереси і суб’єктивні інтереси можуть 
характеризуватися відповідною «публічністю» залежно від належності до суб’єкта й характеру і 
способу захисту та виступати об’єктами судового захисту. 

Зауважимо, що цільове призначення закріплення публічного інтересу у цивільному праві 
кінцевим результатом має забезпечення приватного інтересу засобами публічного права. 

І. В. Венедіктова, посилаючись на позицію В. В. Полянського [10, c. 52], зауважує про 
необхідність також усвідомлювати, що постійним завданням держави й суспільства є максималь-
на нейтралізація несанкціонованого законом приватного інтересу в публічній владі, оскільки він 
викривляє цілі й завдання держави як загальної організації всього народу [2, с. 91]. А. Є. Кубко з 
цього приводу дійшов висновку, що «реалізація публічних інтересів є об’єктивною необхідністю 
в цивільному праві України» [5, с. 63], яка можлива в цій галузі права у двох видах засобів: обме-
ження й державне втручання в цивільно-правові відносини [5, с. 80].

У контексті аналізу публічного інтересу як об’єкта і предмета судового захисту, виходимо 
із тези, що категорією «публічний інтерес» охоплюються державні інтереси, суспільні інтереси, 
інтереси невизначеного кола осіб, інтереси певних соціальних груп, і, в окремих випадках, колек-
тивні інтереси. Така сукупність різнопланових інтересів, на наш погляд, об’єднується спільним 
знаменником – забезпеченість правом, певна масовість при порушенні або істотна важливість 
блага, закріпленого чи передбаченого законом для конкретної заінтересованої особи. Саме зара-
хування різних видів інтересів, які є відмінними від приватного, допоможе дослідити категорію 
«публічний інтерес» як об’єкт і предмет судового захисту найбільш повно і всебічно.

Зауважимо, що у межах нормативного закріплення категорії «публічний інтерес», він 
не виокремлюється законодавцем в якості самостійного об’єкта судового захисту. Але на наш 
погляд, теоретично може поглинатися поняттям «інтерес», про який йдеться у ст. 2 ЦПК України, 
як родовою категорією. Спробуємо довести чи спростувати вказану гіпотезу.

Однак ще раз наголосимо, що публічний інтерес використовується законодавцем як своє-
рідний критерій (для пошуку балансу) при застосуванні принципу пропорційності та принципу 
співмірності як національної модифікації європейського принципу пропорційності [8, с. 166]. 

Натомість державні і суспільні інтереси у цивільному процесуальному законодавстві 
закріплюються як певні блага, що опосередковують належність конкретним суб’єктам (зокре-
ма державні інтереси), та, аналогічно, як певний суспільно значущий маркер, який впливає на 
захист суб’єктивного права й на судову процедуру ходу судового розгляду загалом. 

Йдеться, передусім, про законодавчо закріплене право особи на розгляд справи судом пер-
шої інстанції в загальному порядку, апеляційний перегляд та касаційне оскарження у випадках, 
коли суд встановив наявність значного суспільного інтересу під час розгляду цивільної справи. 
І навпаки, якщо цивільна справа є простою, зрозумілою, не містить істотної правової проблеми, 
ціну позову та значення справи для сторони, суд може визнати таку справу малозначною і роз-
глянути її у спрощеному провадженні. Логічним наслідком такого процесу є наявність у особи 
лише права на апеляційний перегляд, оскільки малозначні справи не підлягають касаційному 
оскарженню (п. 2 ч. 3 ст. 389 ЦПК України в редакції 3.10.2017).

Утім, існують випадки, коли особа ще не є носієм суб’єктивного цивільного права, але має 
певний правовий інтерес на певні блага, який у майбутньому може трансформуватися у суб’єк-
тивне цивільне право. У такому випадку, для того, щоб її позовна заява і інші заяви по суті спору 
були прийнятними судом першої інстанції, особа має звернутися із коректною позовною вимо-
гою, а саме про охорону її законного правового інтересу. Такою особою можуть бути не тільки 
фізичні і юридичні особи, а й прокурор, органи державної влади та місцевого самоврядування та 
інші особи, які звертаються із вимогою про захист прав та інтересів інших осіб, тобто їх вимоги 
характеризуються наявністю певної публічної складової.

Тому, на наш погляд, дослідження публічного, суспільного і державного інтересу відбува-
ється  у двох напрямах. По-перше, як власне об’єкта судового захисту, передбаченого у самостій-
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ній позовній вимозі, з якою позивач звернувся до суду чи обґрунтованої позивачем специфічної 
властивості суб’єктивного цивільного права (законного інтересу, опосередкованого суб’єктив-
ним цивільним правом). По-друге, як критерію обрання процедури руху судового процесу у кон-
кретній цивільній справі загалом, що представляє собою об’єкт самостійної наукової публікації. 

У межах цієї публікації зауважимо, що публічний інтерес як предмет й об’єкт судового 
захисту одночасно виступає охоронюваним законом інтересом, законним інтересом, на відміну 
від певних приватних інтересів, які мають характер суспільних, однак не охороняються правом 
[3, с. 49].

Проте судовий захист публічного інтересу істотно ускладнюється у разі відсутності кон-
кретної правової норми, яка б його декларувала, регулювала чи закріплювала. У цьому також 
полягає проблема встановлення порядку захисту публічних інтересів: самостійно чи у безпо-
середньому зв’язку (опосередкованому) із конкретним суб’єктивним цивільним правом особи, 
трансформуючи останнє чи впливаючи на нього. 

Найбільш поширеною в науці думкою є така, що здійснення особою свого суб’єктивного 
права призводить до реалізації інтересу, який був передумовою такого права. Зокрема, І. В. Вене-
діктова доводить, що «інтерес виступає своєрідною передумовою виникнення права, рушійним 
посилом його реалізації, а також установлення, зміни та припинення правовідносин. Охороню-
ваний законом інтерес не можна ототожнювати із суб’єктивним правом. Суб’єктивним правом 
управомоченому суб’єкту правовідносин встановлюється міра дозволеної поведінки для задово-
лення його інтересів. З іншого боку, міра дозволеної поведінки зобов’язаного суб’єкта визначена 
обов’язком, що за змістом правовідносин кореспондує суб’єктивному праву» [2, с. 78].

Проте, доктрина містить й інший погляд на охоронюваний законом інтерес, в частині його 
самостійного місця і значення. Д. М. Чечот з цього приводу писав, що воля особи певним чином 
в кінцевому результаті визначається інтересами цієї особи. Однак не варто робити висновок, що, 
по-перше інтерес становить зміст (суть) суб’єктивного права, і по-друге, що вольовий зміст не 
має значення для суб’єктивного права [14, с. 35]. І далі згаданий вчений зауважує, що «інтерес є 
поняттям повністю самостійним і таким, що знаходиться за межами суб’єктивного права в якості 
його передумови і мети, і одночасно може бути і метою інших правових засобів, крім суб’єк-
тивного права. Як наслідок, будучи передумовою виникнення і метою здійснення суб’єктивного 
права, юридичний інтерес не повинен розглядатися в якості суті суб’єктивного права» [14, с. 36].

На відміну від цього А. Н. Кузбагаров при дослідженні матеріально-правової сфери й 
аналізуючи юридичний інтерес, справедливо вважав, що законний інтерес є не тільки процесу-
альною дефініцією. Він зазначає, що теорія цивільного права розглядає інтерес як кваліфікую-
чу ознаку правочинів, а також елемент зобов'язальних правовідносин (страховий інтерес, дія в 
чужому інтересі без доручення). Автор зробив висновок, що інтерес в ряді випадків виступає 
підставою та умовою реалізації суб’єктивного права, елементом складного юридичного скла-
ду [6, с. 54]. О. В. Михайлова коментує наведену позицію і констатує, що і в цьому випадку 
законний інтерес виступає не як самостійний об’єкт правового захисту, він в будь-якому випадку 
«прив’язується» до конкретного суб’єктивного цивільного права, а у процесуальній сфері, сфері 
захисту цього права такий інтерес (страховий інтерес, як підстава дій в чужому інтересі тощо) 
буде не об’єктом захисту (визначає правила захисту), а тим фактом, який необхідно довести в 
цілях обґрунтування правомірності заявленого вимоги про захист права [9, с. 27].

Повністю підтримуючи самостійне місце і значення охоронюваного законом інтересу 
(правового інтересу), зауважимо, що під час захисту інтересу у суді, суддя, сторони та інші особи 
звертаються до окремих правових норм, що регулюють суб’єктивні цивільні права, через які вба-
чається можливість захистити охоронювані законом (в тому числі публічні) інтереси. 

Цього також торкнувся КСУ у згаданому рішенні, проводячи розмежування понять «інте-
рес» (у вузькому розумінні) і «суб’єктивне право», логічно-смисловий зв’язок між якими є оче-
видним: і те, й інше опосередковується об’єктивним правом, гарантується і охороняється дер-
жавою тощо. Зокрема, і суб’єктивне право, і пов’язаний з ним інтерес є дозволами. Але перше 
є особливим дозволом, тобто дозволом, що відображається у відомій формулі: «Дозволено все, 
що передбачено у законі», а друге – простим дозволом, тобто дозволом, до якого можна застосо-
вувати не менш відоме правило: «Дозволено все, що не забороняється законом». Інтерес, навіть 
перебуваючи під охороною закону чи права, на відміну від суб’єктивного права, не має такої пра-
вової можливості, як останнє, оскільки не забезпечується юридичним обов’язком іншої сторони. 
Законний інтерес відбиває лише легітимне прагнення свого носія до того, що не заборонено зако-
ном, тобто тільки його бажання, мрію, потяг до нього, а отже – й не юридичну, а фактичну (соці-
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альну) можливість. Це прагнення у межах сфери правового регулювання до користування якимсь 
конкретним матеріальним або нематеріальним благом. Відмінність такого блага від блага, яке 
охоплюється змістом суб’єктивного права, полягає в тому, що користування благом, на яке особа 
має право, визначається можливістю в рамках закону, а до якого має законний інтерес – без вимог 
певних дій від інших осіб або чітко встановлених меж поведінки (абз. 1, 2 п. 3.6 рішення)» [12]. 

Утім, у процесуальній площині при захисті охоронюваного законом інтересу, який володіє 
рисами публічності, часто відбувається в процесуальній процедурі відбувається певне об’єднан-
ня охоронюваного інтересу й суб’єктивного права, що не зовсім відвіває їх правову природу. Вод-
ночас, такий підхід, на нашу думку, обумовлює практичну мету – отримати дієвий судовий захист 
в разі порушення або загрози порушення у майбутньому певного становища особи.

Обґрунтуємо цю позицію детальніше. Особливістю змісту права на звернення до суду при 
ініціюванні цивільної справи є те, що воно спрямоване на специфічний об’єкт судового захисту, 
яким виступають порушене або оспорюване право чи охоронюваний законом інтерес, оскільки 
якщо об’єкт судового захисту відсутній, судовий процес стає безпредметним та позбавляється 
своєї мети. Вказане положення знайшло своє закріплення також і в статті 2 ЦПК України, яка 
закріплює завдання цивільного судочинства й визначає предметну сферу цивільного процесу.

Наприклад, СК України визначає категорію «інтереси», у різних значеннях і проявах, 
зокрема: «в інтересах сім’ї» (ч. 1 ст. 54, ст. 65 СК України), «в інтересах держави» (ст. 27 СК 
України), «в інтересах суспільства» (ч. 3 ст. 7 СК України), «в інтересах подружжя» (ч. 1 ст. 27 СК 
України), «в інтересах дитини» (ч. 1 ст. 42, ч. 6 ст. 19, ст. 207 СК України), гарантуючи реалізацію 
інтересів, що не опосередковані суб’єктивними сімейними правами [16, с. 133].

Отже, актів матеріально-правового законодавства, а також приписи чинного цивіль-
но-процесуального законодавства встановлюють, що звертатися до суду можуть не будь-які осо-
би, а виключно ті субʼєкти, які звертаються за захистом «своїх прав, свобод чи інтересів», тобто 
повинні мати юридичну заінтересованість. У теорії цивільного процесуального права це визна-
ється суб’єктивною передумовою на звернення до суду.

Публічний інтерес при визначенні об’єкта судового захисту характеризується такими 
властивостями. Прояв публічних інтересів залежить від сучасного і правильного усвідомлення 
суспільних інтересів, актуальних у конкретний період розвитку суспільства і які являють собою 
сукупність інтересів усіх індивідів. Зазвичай законодавець визначає інтерес у формі цілей й 
принципів відповідних нормативних актів, а публічні інтереси поглинають у себе виключно ті 
потреби, які скеровані на існування та розвиток суспільства і не є простим поєднанням приват-
них інтересів [15, с. 63].

Публічні інтереси є інтересами, які можуть бути реалізовані з допомогою інших осіб 
або спільно. Ключовим виступає у цьому те, що індивід не може задовольнити такі інтереси 
самостійно. До публічних інтересів, зокрема, можна віднести організацію системи охорони здо-
ров’я, освіти, організацію різних видів організації діяльності державних органів, органів місце-
вого самоврядування, які володіють специфічними повноваженням, організації інфраструктури 
тощо [15, с. 69]. Вважаємо, що саме це має врахувати особа, яка звертається до суду, суб’єктивне 
цивільне право яких опосередковане публічним інтересом. 

Публічний інтерес проявляється у більшому чи меншому ступені при вирішенні органа-
ми судової влади будь-якої справи. Така теза випливає із розгляду раніше залежності реалізації 
публічного інтересу як передумови для реалізації інтересу кожного суб’єкта – носія права. Від-
повідно, реалізація права на судовий захист – це прояв публічного інтересу. Такий висновок під-
тверджується зарубіжним досвідом захисту права суспільних інтересів у США, під яким визна-
чало розуміли права на реальну процесуальну рівність у процесі і ефективний судовий захист 
економічно і соціально слабкої сторони [11, с. 161]. 

Завершуючи розгляд впливу публічного інтересу на порядок і процесуальні особливості 
розгляду цивільної справи судом, зауважимо, що у самому широкому смислі публічний інтерес 
полягає в ефективній реалізації права на судовий захист, в тому числі порушення публічного 
інтересу є підставою для перегляду судового акта, що буде досліджено у подальших наукових 
публікаціях з цієї проблематики. 

Висновки. Публічний інтерес має матеріально-правовий характер, але за своїм змістом, 
дещо інший, ніж приватний інтерес в аналогічному позовному провадженні. Його відмінністю є 
те, що публічний інтерес забезпечений правом, як правило пов’язаний із певною масовістю або 
істотною суспільною значимістю для конкретної сторони спірного правовідношення, яке слід 
вирішити суду. Публічний інтерес при визначенні об’єкта судового захисту характеризується 
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такими властивостями. Прояв публічних інтересів залежить від сучасного і правильного усві-
домлення суспільних інтересів, актуальних у конкретний період розвитку суспільства і які явля-
ють собою сукупність інтересів усіх індивідів. Публічні інтереси є інтересами, які можуть бути 
реалізовані з допомогою інших осіб або спільно. Ключовим виступає у цьому те, що індивід не 
може задовольнити такі інтереси самостійно. Розглядаючи вплив публічного інтересу на порядок 
і процесуальні особливості розгляду цивільної справи судом, зауважимо, що у самому широкому 
смислі публічний інтерес полягає в ефективній реалізації права на судовий захист. 

Прояв публічного права у цивільному процесуальному праві в межах цього підрозді-
лу будемо розглядати, принаймні, з таких аспектів: 1) як складова принципу пропорційності у 
цивільному судочинстві, який впливає на порядок здійснення провадження у справі; 2) як кри-
терій, який має враховувати суддя під час розгляду цивільної справи, коли аналізує фактичні 
обставини справи і здійснює підбір нормативної бази, на підставі якої він вирішуватиме цю спра-
ву (процедурна складова аналізу попереднього аспекту); 3) як можливий безпосередній пред-
мет судового захисту в цивільному судочинстві; 4) як мета, яку прагнуть досягнути сторони, 
захищаючи власне суб’єктивне цивільне право, порушення якого пов’язане із певною масовістю;  
5) як правова мета, яку досягає у процесі діяльності суд.
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ЛАВРІНЕНКО І.А. 

ВОЛЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ ВЧИНЕННІ ПРАВОЧИНУ

У цій статті автор розглядає процес волеформування юридичної особи для вчи-
нення правочинів. Досліджуються та аналізуються погляди різних науковців з цьо-
го приводу. Визначено стратегії прийняття юридичною особою рішення стосовно 
укладення правочину.

Ключові слова: правочин, воля, юридична особа.

В этой статье автор рассматривает процесс волеобразования юридическо-
го лица для совершения сделок. Исследуются и анализируются взгляды разных 
учёных с этого повода. Определено стратегии принятия юридическим лицом реше-
ния относительно совершения сделки.

Ключевые слова: сделка, воля, юридическое лицо.

In the article the author considers the will-making process of the legal entity for 
the concluding transactions. Different opinions of the scientists are researching and 
analysing from this matter. It was determined strategies of acceptance the decision by the 
legal entity relative to the concluding of the transaction.

Key words: transaction, will, legal entity.

Високий рівень розвитку цивільного обороту є ознакою країни з ринковою економікою. 
Останню нині неможливо собі уявити без наявності  юридичних осіб приватного права. Саме 
вони у період розбудови нашої державності починають відігравати якщо не вирішальну, то сис-
темоутворюючу роль, акумулюючи величезні інтелектуальні та матеріальні ресурси.

Створюючи юридичну особу суб’єкти цивільного права прагнуть досягти певної мети, 
розв’язавши таким чином проблему, яку одноосібно вони не в змозі вирішити. Зрозуміло, що 
під час реалізації цього наміру, юридична особа повинна вступати у правовідносини з іншими 
суб’єктами. Як відомо, найпоширенішою підставою набуття цивільних прав та обов’язків є пра-
вочини. Проте для того, щоб укласти правочин, юридична особа повинна спочатку сформувати 
волю, яка виражається у прийнятому рішенні. 

Питанню волеформуванню юридичної особи присвячували увагу такі вчені як В. П. Гри-
банов, Н. В. Козлова, В. М. Кравчук, Г. В. Цепов, Б. Б. Черепахін та багато інших. Але висно-
вки проведених досліджень не завжди повною мірою висвітлюють проблематику з окресленого 
питання, а, отже, не дають можливості цілісного розкриття механізму волеформування. Звідси, 
метою статті є комплексний аналіз категорії волі юридичної особи, її специфіки та особливостей.

Як зазначає Н. В. Козлова, конструкція будь-якої юридичної особи передбачає наявність 
механізму, який дозволяє приймати рішення, якими юридична особа буде керуватися у своїй 
діяльності, тобто формувати волю юридичної особи. Воля юридичної особи формується за допо-
могою її органів і виражається в рішеннях, які приймаються такими органами. Однак на процес 
волеутворення юридичної особи здійснює вплив воля людей, які безпосередньо входять до скла-
ду такого органу, а отже мають змогу визначати напрям діяльності юридичної особи [1, с. 230]. 
Воля юридичної особи пов’язана з людиною. Безумовно, що фізична особа, яка наділена правом 
впливати на процес формування волі юридичної особи, використовує надані їй можливості для 
того, щоб юридична особа здійснила чи утрималась від здійснення певних дій, які зазначена 
фізична особа вважає найбільш важливими й правильними. Поряд з цим, якщо воля декількох 
фізичних осіб, які мають рівні можливості не співпадає, рішення має прийматися за правила-
ми, що встановлені законодавством або установчими актами юридичної особи [2, c. 14]. Воля 
одноособового виконавчого органу може бути обмежена волею колегіального органу (загальних 
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зборів), якщо справа набуває рис не простої поточної діяльності, а може стосуватися істотних 
стратегічних планів.

З позиції дослідження важливо з’ясувати чи володіє юридична особа самостійною волею 
чи остання їй не властива, а формується та виражається за допомогою «справжніх» суб’єк-
тів цивільного права – фізичних осіб. Для того, щоб відповісти на це питання, зупинимося на 
основних теоріях юридичної особи.

Історично першою сформувалася теорія фікції юридичної особи. Її засновником вважа-
ють папу Інокентія ІV, який у 1245 році на Ліонському соборі проголосив, що союз це nomen 
intellectuale et res incorporalis (найменування інтелектуальне для речей безтілесних). Він указав 
також, що союз є res inanimata (річ бездуховна) тобто persona ficta (особа фіктивна). Папа Інокентія 
ІV займався проблемою союзів у зв’язку з питанням про можливість їх анафеми (відлучення від 
лона церкви) та відповідав на нього негативно, оскільки союзи не можуть володіти самостійною 
волею, нею володіють лише люди, які входять до їх складу. Прихильниками цієї теорії у різний 
час були такі видатні правники, як Ф. К. фон Савіньї, Ю. Барон, Д. Д. Грімм, Г. Ф. Шершеневич, 
В. В. Єфімов, М. Л. Дювернуа. Нині представником цього напрямку можна назвати Н. В. Козло-
ву. Суть теорії фікції полягає в тому, що юридична особа є штучним суб’єктом права, який існує 
лише у юридичній уяві, в ідеї, але не у дійсності. Отже, юридична особа, в розумінні самостій-
ного суб’єкта, є лише фікцією. Ф. К. ф. Савіньї заперечує окрему волездатність юридичної особи 
через відсутність психічної волездатності, але вона ліквідується шляхом волездатних органів, які 
входять до складу юридичної особи [3, c. 553]. На схожу обставину звертав увагу В. В. Єфімов 
[4, c. 79, 82] та Ю. Барон [5, c. 72]. Таким чином, юридичну особу представники теорії фікції роз-
глядали як недієздатного суб’єкта, який може діяти лише за допомогою представництва, функція 
якого покладалася на його органи. Прикладом цього слугує позиція Є. В. Васьковського, яка 
полягає у тому, що приписуючи юридичним особам правоздатність, фікція не дає їм дієздатності. 
У цьому відношенні вони схожі на малолітніх, божевільних, яких також вважають нездатними до 
юридичних дій і можуть вчиняти їх за допомогою представників – опікунів [6, c. 68].

У цілому, не зупиняючись на перевагах теорії фікції (визнання юридичної особи суб’єктом 
права, вказівка на джерело походження такого суб’єкта – юридичну норму) зазначимо її основні 
недоліки, які не дозволяють її застосовувати. Так, до останніх належить:

1) відсутність відповіді на питання про належність майна юридичної особи;
2) заперечення дієздатності юридичної особи через відсутність волездатності, яка повин-

на реалізовуватися органами як її представниками.
Як відомо, те що стверджується або заперечується стосовно цілого, стверджується або 

заперечується стосовно його частин. Це загальновідомий логічний закон, який не потребує 
додаткового аргументування. Але автори теорії фікції стверджують, що волездатністю наділе-
ні органи юридичної особи. Виходячи з логічного аналізу, представники цієї теорії не повинні 
були б визнавати волездатність органів юридичної особи, оскільки вони є складовими частинами 
юридичної особи. З цих причин органи юридичної особи не можуть розглядатися як її представ-
ники. Звернемо увагу й на той факт, що згідно з чинним законодавством юридична особа набуває 
правоздатності та дієздатності одночасно – з моменту її державної реєстрації, що не відповідає 
вченню представників фікційної теорії.

Багато прихильників має теорія колективу (С. М. Братусь, Е. А. Флейшиц, В. П. Гриба-
нов, В. А. Ойгензіхт), яку висунув А. В. Венедіктов. Учений вперше обґрунтував те положення, 
що субстратом органу юридичної особи є колектив працівників, які очолюються їх керівником. 
Кожна юридична особа, на його думку, – це «реальний колектив живих людей» [7, c. 663, 664]. 
Видатним представником цієї концепції став С. М. Братусь, у працях якого вона отримала свій 
розвиток [8, c. 104–114]. Далеко не тільки дії органів, але й дії працівників і службовців, – ствер-
джує Е. А. Флейшиц, – є діями самої юридичної особи. Поза цими діями нема і діяльності юри-
дичної особи [9, c. 112]. Схожу позицію займав В. П. Грибанов, на думку якого за юридичною 
особою стоять ті, хто визначає і формує її волю, хто здійснює діяльність юридичної особи, за чиї 
дії вона несе відповідальність [10, c. 46–52].

Теорія колективу була актуальною у період планової економіки СРСР, оскільки повністю 
відповідала її потребам. Однак нині трудовий колектив працівників, наприклад, у АТ чи ТОВ 
навряд чи серйозно може впливати на діяльність юридичної особи, а особливо формувати стра-
тегію її діяльності. Ця функція покладається на загальні збори учасників, а здійснення поточ-
ної діяльності – на виконавчий орган, у якого відсутній обов’язок враховувати думку трудового 
колективу, зокрема, з питання укладення, зміни, припинення договорів. Крім того, у цивільному 
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праві відсутній такий суб’єкт як трудовий колектив. Якщо ми визнаємо його суб’єктом, то це 
призведе до асиміляції стосовно правового регулювання відносин трудового та цивільного права. 
А цього допустити не можна на тій підставі, що кожна з цих галузей має свій предмет регулюван-
ня, власні, неповторні притаманні лише їм, особливості.

Окреме місце в проблемі сутності юридичної особи займає теорія директора (Ю. К. Толстой, 
Ф. І. Гавзе). Положення цієї концепції зводяться до того, що посадова особа – директор творчо 
виконує волю юридичної особи, яка трансформується у волю самого керівника. У правовідноси-
нах керівником, таким чином, виражається його власна воля, але її зміст визначено волею юри-
дичної особи [11, c. 70]. Погоджується з цим Ф. І. Гавзе, позиція якого ґрунтується на тому, що 
директор формує і виражає волю юридичної особи [12, c. 78–83]. Варто зазначити, що ця теорія 
має невиправдану подвійність: з однієї сторони є воля юридичної особи, а з іншої – воля керів-
ника (директора), який виражає її. Вважаємо, що немає жодних підстав для такої подвійності. 
Крім того, невиправдано ототожнювати волю однієї особи (директора) з волею самої юридичної 
особи, оскільки це різні категорії, невиправдане звуження суб’єкта права до виразника його волі. 
Саме воля юридичної особи є єдиною, неповторною та аутентичною, яку не можна зводити до 
волі окремої особи – директора. Інша точка зору приведе до визнання того, що теоретично будь-
який працівник юридичної особи є носієм її волі.

На нашу думку теорією, яка відповідає дійсному стану речей, є органічна теорія Отто фон 
Гірке. Її суть автор пояснював тим, що юридична особа настільки ж реальна, як і особа фізична. 
Юридична особа – це особливий тілесно-духовний організм, це союзна особа. «Союзна особа, – 
зазначає О. Гірке, – є визнана правопорядком діяльність людського союзу, який виступає у якості 
відмінного від суми поєднаних у союзі осіб єдиного цілого, яке є суб’єктом прав і обов’язків» 
[13, с. 469]. Союзна особа, на думку цього науковця, є дійсною, а не видуманою особою. Згідно 
з цією теорією юридична особа дієздатна, вона не потребує обов’язкового представництва, тобто 
має власну волю та може діяти. У той же час О. Гірке не заперечує особливого статусу органу, 
оскільки саме через нього діє юридична особа. Але це уже не представництво, тобто не заміщен-
ня однієї особи іншою, а представлення цілого через частину. Воля юридичної особи, на думку 
О. Гірке, складається із частин волі людей, які входять до складу союзу [13, с. 470–472]. Дійсно, 
якщо особа не має волі, то не може бути правочину, немає правочину – немає права, немає пра-
ва – немає відповідальності. Логічний ланцюг відповідальності бере свій початок від волі. Отже, 
якщо юридична особа – це особа, яка не має волі, то тоді неможливо притягнути її до відпові-
дальності, немає самостійного учасника цивільного обороту. Органічна теорія вийшла з цього 
глухого кута, було визнано за юридичною особою статус дієздатного суб’єкта з самостійною, а 
не підмінною волею.

Варто зазначити, що існує критика і цієї теорії. Так, С. М. Братусь вказує, що недоліки 
органічної теорії загальновідомі. Це перш за все біологізація поняття реальної союзної особи 
[14, c. 103]. Але як далі зазначає цей автор, сам О. Гірке прийшов до висновку, що між людиною і 
людським союзом існує лише певна схожість і що тільки за аналогією людський союз можна наз-
вати організмом [14, c. 103]. Другим недоліком органічної теорії, на думку С. М. Братуся, є відсут-
ність історичного підходу до явищ [14, c. 103]. Проаналізуймо ж ці недоліки. Справді, це можна 
спостерігати безпосередньо у її визначенні – «тілесно-духовний організм». Тут варто погодитися 
з критикою, оскільки «тіла» як біологічного явища юридична особа не має (коли ми дивимося на 
будівлю, у якій розташована юридична особа, то ми маємо справу не з тілом такого суб’єкта, а з 
його майном). Мабуть, сам О. Гірке, розуміючи цей недолік вказує: «Ми прирівнюємо соціальне 
тіло до індивідуального організму і разом з останнім підкорюємо їх родовому поняттю живого 
організму» [15, с. 12]. Звідси, органічна теорія – теорія реальності юридичної особи поступово 
у творах автора непомітно для нього самого трансформується у соціальну теорію. Ознака соці-
альності вбачається у тому, що сам О. Гірке вважає волю юридичної особи – волею соціальною. 
Однак М. Л. Дювернуа вважає таку соціальну волю неіснуючою та неприродною [3, c. 562]. 
Якщо до вирішення цього питання застосувати загальнофілософський метод дослідження, то 
з’ясується, що все у цьому світі складається із відповідної матерії. Остання поділяється на нежи-
ву, живу та соціально-впорядковану. Обґрунтовувати тезу, що соціально-впорядкованої матерії не 
існує – все одно, що заперечувати існування держави, нації тощо. З цієї позиції доволі спірними 
виглядають твердження проф. М. Л. Дювернуа з приводу неіснування соціальної волі юридичної 
особи, оскільки не варто так палко заперечувати що-небудь лише з тієї причини, що не можеш 
побачити це своїми очима. Адже якщо суб’єкт існує і він є самостійним, тобто може нести відпо-
відальність, то заперечення факту наявності волі виглядає вкрай непереконливо.
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Прихильником теорії О. Гірке у дореволюційний час був В. М. Хвостов, який вважав, що 
юридична особа – соціальна організація. Для того, щоб володіти суб’єктивним правом, потрібно 
володіти волею. Але ця воля не повинна обов’язково бути волею окремої людини; для цивільного 
права достатньо волі, яка виробляється штучно за допомогою певної соціальної організації. Хоча 
зміст цієї волі і встановлюється окремими людьми, але вона вважається не волею цих людей, а 
незалежною від них соціальної єдності. Тому права і обов’язки належать у цьому разі такому 
соціальному цілому, а не окремим людям, які входять до його складу [16, c. 251]. Вважаю, що 
позицію В. М. Хвостова стосовно розуміння природи волі юридичної особи необхідно підтри-
мати, звертаючи увагу саме на соціальність походження її змісту. З цього приводу слушним є 
висловлювання Алфена – відомого юриста Давнього Риму, який вважав, що корпорація (юридич-
на особа) є особливе ціле, і існування його не залежить від зміни окремих людей, які входять до 
його складу – членів корпорації [16, c. 253]. Тобто воля юридичної особи не зводиться до суми 
окремих воль учасників такої юридичної особи та не може бути ототожнена з волею одного з її 
членів, оскільки набуває відмінних від неї рис – рис соціальності.

Концепцію соціальної реальності у радянський період захищав Д. М. Генкін [17, c. 92]. 
Але, на думку В. А. Ойгензіхта, вона не відповідала на питання про субстрат юридичної особи, 
про те, чию волю виражає її діяльність [18, c. 151–152]. Взагалі питання з приводу того, чию волю 
виражає діяльність юридичної особи, виглядає доволі дивно. Звичайно, що власну, оскільки юри-
дична особа є право- та дієздатним суб’єктом, наділеним власною волею. Проте зрозуміти, а тим 
паче прийняти це положення прихильнику теорії колективу [19] доволі складно, зважаючи на 
обмеженість при дослідженні проблеми соціальності природи юридичної особи. Як зазначалося, 
критика теорії О. Гірке С. М. Братусем також будувалася на тому, що у неї відсутній історичний 
підхід до явищ. Але чи не свідчить саме про історичність підходу наявність розвиненого вчення, 
підтримуваного спочатку О. Гірке, а потім В. М. Хвостовим та Д. М. Генкіним у дореволюційні 
та радянські часи відповідно і це лише з огляду на час випуску в світ монографії С. М. Братуся, 
який критикував це вчення. Вважаю, що цей аргумент не витримує критики наведених положень. 
До того ж зазначимо, що прихильником теорії соціальності був і О. О. Красавчиков, вчення якого 
ґрунтувалося на тому, що сутність організації не у самих по собі людях, а у тих зв’язках, у яких 
об’єднані люди знаходяться стосовно один одного. Юридична особа – це організація, яка наді-
лена певними ознаками, і тому вона представляє собою систему важливих соціальних зв’язків 
[20, c. 12–22]. Доповнимо це твердження лише тим, що нині згідно з чинним законодавством до 
складу засновників (учасників) юридичної особи можуть входити будь-які суб’єкти цивільного 
права, у тому числі й інші юридичні особи.

Притримується позиції стосовно соціальності природи юридичної особи у сучасний 
період В. М. Кравчук, що, безумовно, не може не свідчити про життєздатність цієї концепції 
[21, c. 33]. Проте навіть цей науковець наводить приклад критики соціальної теорії, яка, на його 
думку, не дає повністю приєднатися до цієї концепції [22, c. 172–173]. Її суть полягає в тому, що 
юридична особа може визнаватися і там, де немає соціального організму: університет залишаєть-
ся юридичною особою без студентів і викладачів. Проаналізуймо це твердження. Якщо застосу-
вати до категорії «юридична особа» діалектичну категорію «зміст – форма» ситуація виглядатиме 
дещо інакше. Як відомо, кожне явище (у нашому випадку юридична особа) має внутрішній зміст 
та зовнішню його об’єктивацію, яка отримала назву форми. Змістом будь-якої юридичної особи, 
з урахуванням всього вищенаведеного, варто визнати її соціальні зв’язки – природу соціально-
го. Форма ж, яку отримують ці соціальні зв’язки, становить каркас юридичної особи, тобто її 
легальне начало. Запитується: якщо у явища забрати його суть, то чи буде воно справді явищем. 
Відповідь очевидна – звичайно що ні. Крім того, не форма визначає зміст, а зміст форму, тобто 
беззмістовної форми бути просто не може. Якщо у наведеному прикладі з університетом у нього 
забираються соціальні зв’язки, то наявною є не «юридична особа» у прямому сенсі цього слова, 
а лише її потенція, її можливість, яка невідомо чи перетвориться у справжню дійсність. Безумов-
но, норма права важлива для створення юридичної особи. Про це свідчить і саме законодавство, 
визначаючи юридичну особу як організацію, проте таку, яка зареєстрована у встановленому зако-
ном порядку. Отже, юридична особа – єдність суб’єктивного і об’єктивного, єдність соціального 
визнаного правовою нормою.

Це ще не всі теорії походження формування і волевиявлення юридичної особи. Розглянуті 
лише найактуальніші в наш час. Досі серед учених триває дискусія стосовно кожної з них, ство-
рюючи плюралізм поглядів який тільки збагачує юридичну науку. Проте надалі керуватимемося 
у своїх дослідженнях соціальною теорією юридичної особи.
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Звертаючись безпосередньо до проблеми механізму волеформування юридичної особи, 
зазначимо, що Б. Б. Черепахін розмежовує волеутворення і волевиявлення такого суб’єкта права 
[23, c. 43–50]. Як видається, ці функції воле утворення та волевиявлення повинні виконувати різні 
органи, проте можлива ситуація, коли вони поєднуються в одному (наприклад, з питань здійснен-
ня поточної господарської діяльності волеутворюючим та волевиражаючим органом є виконавчий 
орган). Цей же автор вважає, що цивільна правосуб’єктність юридичної особи проявляється не 
тільки у зовнішніх вольових актах, що здійснюється її керівним органом: правочинах, процесуаль-
них актах та інших правомірних юридичних діях. Вольовим актам керівного органу, що представ-
ляє юридичну особу в зовнішніх відносинах, в тому числі при укладенні правочину, передують і 
сприяють вольові акти внутрішнього характеру, в яких виявляється діяльність колективу працівни-
ків юридичної особи. Однак для зовнішніх актів внутрішні акти мають тільки підготовче значення. 
Юридично вони не представляють одного цілого із зовнішніми актами [24, c. 468–471]. Навпаки, 
В. А. Мусін вважає, що внутрішні вольові акти утворюють єдине складне ціле із зовнішніми актами 
юридичної особи [25, c. 69]. Проте це не зовсім так, оскільки згідно з абз. 2 ч. 3 ст. 92 ЦК України у 
відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не 
має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма 
обставинами не могла не знати про такі обмеження.

У цілому зазначимо, що формування волі юридичної особи – складний процес. Для того, 
щоб укласти правочин юридична особа повинна спочатку сформувати свою волю, яка виражаєть-
ся у прийнятому рішенні. Цей процес залежить від організаційно-правової форми, конструкції 
органів юридичної особи, визначеного законом або установчим документом порядку реалізації 
їх компетенції. Прийняти певне рішення означає сформувати волю юридичної особи, яка згодом 
стане елементом майбутнього правочину. У літературі загальновизнаною є теза, що волю юри-
дичної особи формують її органи, які можуть бути разом з тим і волевиражаючими (наприклад, 
виконавчий орган ТОВ). Разом з тим, не виключена ситуація, коли орган може виконувати лише 
функцію формування волі без наявності можливості її виражати (наприклад, загальні збори учас-
ників). Саме загальні збори товариства є тим органом, який відповідно до законодавства наділе-
ний компетенцією вирішувати будь-яке питання. Однак основне його призначення – визначати 
загальну стратегію діяльності всього товариства, надання згоди на укладення «значних правочи-
нів». З урахуванням цього буде здійснюватися поточна господарська діяльність, яка «лежатиме 
на плечах» виконавчого органу.

Звідси, важливим як в теорії, так і на практиці є питання волеформування юридичної 
особи для наступного укладення правочинів. Як пише І. В. Амірханова, на сьогодні, на жаль, не 
розроблено питання правового забезпечення співвідношення можливості волеформування юри-
дичної особи та її засновників (учасників) [26, c. 172].

Формування волі юридичної особи носить, як правило, колективний характер (виняток 
становить випадок наявності одноособового волеформуючого органу). А волевиявлення здійс-
нює тільки певний орган або уповноважений цими органами представник, що діє на підставі 
довіреності. Суб’єктом же відносин у таких випадках виступає сама юридична особа, а не її 
орган. Досліджуючи питання волеформування юридичної особи, Г. В. Цепов зазначає, що процес 
формування і вираження волі юридичної особи складається із трьох етапів:

1) вираження суб’єктами управління волі, яку вони бажали б видати за волю юридичної 
особи;

2) припущення, що ця воля є волею юридичної особи;
3) вираження цієї волі перед третіми особами вже як волі юридичної особи [27, c. 90–91].
Не важко помітити, що на другому етапі застосована презумпційна юридична конструкція 

(проставлення знаку рівності між волею органу юридичної особи і самої юридичної особи). Цей 
прийом доволі виправданий, оскільки при формуванні волі юридичної особи як цілісного фено-
мену беруть участь члени органу юридичної особи, між якими неминуче виникає соціальний 
зв’язок, спрямований на вироблення спільного рішення, а в підсумку і волі юридичної особи. Все 
це також залежить і від компетенції відповідного органу юридичної особи. Таким чином, воля 
органу трансформується у волю самої юридичної особи як квінтесенція результату його функції.

З’ясуємо ж як відбувається процес волеформування та які механізми можуть до нього 
застосовуватися. Юридична теорія не розробила цілісного власного підходу до вирішення вка-
заної проблематики, разом з тим багато цікавого можна знайти у працях із соціальної психології 
та економіки. Вважаю напрацювання цих наук доволі цінними не тільки у царині власного пред-
мету дослідження, але й для правової науки, оскільки, як правило, механізм вироблення рішен-
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ня, закріплюється локальними актами юридичної особи (статуті, засновницькому договорі – на 
найвищому рівні, положенні – стосовно діяльності окремого органу юридичної особи). Серед 
стратегій прийняття рішення можна виділити такі:

І. Стратегія простої більшості
Часто застосовується на практиці й полягає у тому, що рішення вважається прийнятим, 

якщо за нього віддана більшість голосів. Використання цієї стратегії має місце, зокрема, у пов-
ному товаристві, де голосування відбувається за принципом одна особа – один голос, а не за 
принципом майнової участі. У цілому цей механізм є характерним для юридичних осіб, які є 
«об’єднанням осіб», а не капіталів. Перевага стратегії полягає у тому, що їй притаманна демокра-
тичність, оскільки враховуються уподобання більшості учасників, але поряд з цим вона ігнору-
ються інтереси меншості.

ІІ. Стратегія сумування рангів
Відповідно до цієї стратегії альтернатива, у якої сума рангів у індивідуальних уподобан-

нях нижче, визнається більш цінною, більш раціональною для юридичної особи за альтернативу 
з більш високою сумою рангів. Наприклад, перед юридичною особою стоїть вибір: придбати 
земельну ділянку, єдиний майновий комплекс, вкласти гроші в іноземний інвестиційний проект 
чи надати кошти у кредит. З приводу цих альтернатив кожен із учасників (візьмемо за приклад 
ТОВ, у якому три учасники) може мати різні погляди стосовно їх економічної привабливості. 
Схема стратегії сумування рангів має працювати наступним чином: частка учасника перемно-
жується на ранг альтернативи та додається до аналогічних величин інших учасників з перемно-
женням отриманої суми на 100%. Чим більший відсоток отримується, тим більшим є уподобання 
прийнятого рішення з позиції самої юридичної особи.

№ І (40%) ІІ (30%) ІІІ (30%) % уподобання

А1 1 2 3 65
А2 4 1 2 55
А3 3 3 4 31
А4 2 4 1 57,5

Розрахунок виглядатиме так:
А1 (альтернатива 1): 0,4×1 + (0,3×0,5) + (0,3×0,33) × 100% = 65%
А2 (альтернатива 2): 0,4×0,25 + (0,3×1) + (0,3×0,5) × 100% = 55%
А3 (альтернатива 3): 0,4×0,33 + (0,3×0,33) + (0,3×0,25) × 100% = 31%
А4 (альтернатива 4): 0,4×0,5 + (0,3×0,25) + (0,3×1) × 100% = 57,5%
Виходячи з вищевикладеного, рішення юридичної особи повинно бути на стороні першої 

альтернативи, оскільки вона найбільш повно відповідає її інтересам. Ця стратегія, на мою думку, 
якнайповніше притаманна юридичним особам об’єднанням майна, особливо тоді, коли жоден з 
учасників не має можливості самостійно вирішувати питання й доводиться домовлятися.

Розглядаючи стратегії прийняття рішень ми, до цього часу керувалися особистими 
уподобаннями осіб, які відповідно до закону (установчих документів) мають право впливати 
на процес волеформування юридичної особи. Але для юридичної особи, особливо тієї, яка 
створена з метою отримання прибутку, велике значення має не тільки особисте уподобання 
його учасника, але й корисність прийнятого рішення, іншими словами, те яку вигоду отри-
має у цілому такий суб’єкт права. Для спрощення ситуації припустимо, що у ТОВ два учас-
ника, які оцінюють дві наявні альтернативи. Зрозуміло, що кожен із них буде здійснювати 
це з позиції досягнення бажаного результату (зупинення на одній із наявних альтернатив 
може позитивно або негативно позначитися на підприємницькій діяльності того з учасників, 
який також, цілком ймовірно, може мати корпоративний інтерес не тільки у межах однієї 
юридичної особи). Наприклад, ТОВ може надати кошти у кредит, але ризик неповернення 
останнього складає 20%. Або юридична особа може вкласти гроші в інвестиційний проект, 
проте відсоток невдачі цієї операції становить 40%. Як у такому разі повинні поводити себе 
учасники, якщо припустити, що з приводу кожної з цих альтернатив можливо отримати різні 
суми прибутку.

Припустимо, що корисність була визначена за допомогою однорідної шкали корисності, 
яка надає можливість порівняти оцінки різних учасників.
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Учасники Альтернативи
А1 (Інвестиційний проект) А2 (Надати кредит)

% корисності 60% 40% 80% 20%
І + 6 – 2 + 10 – 6
ІІ + 14 – 4 + 9 – 8

Встановити тепер коефіцієнт корисності для кожної з альтернатив з позиції учасників.
Коефіцієнт корисності для першого учасника:
І (А1) становить: (0,6 × 6) – (0,4 × (– 2)) = 2,8;
І (А2) становить: (0,8 × 10) – (0,2 × (– 6)) = 6,8.
Для учасника № 2 коефіцієнт вираховується так:
ІІ (А1) становить: (0,6 × 14) – (0,4 × (– 4)) = 6,8;
ІІ (А2) становить: (0,8 × 9) – (0,2 × (– 8)) = 5,6.
Таким чином, перший учасник буде наполягати на першій альтернативі, оскільки кое-

фіцієнт її корисності для нього – 6,8. Інший же учасник буде навпаки прихильником другої 
альтернативи, так як її корисність для нього складатиме також 6,8. Ситуація була б ідеальною, 
якщо для кожного з учасників одна з альтернатив була б з найбільшим коефіцієнтом. Разом з 
тим, на практиці часто трапляється по-іншому і кожен з учасників не бажає поступатися своєю 
позицією. Виникає питання про саму можливість застосування стратегії вибору. Вирішення 
пропонує Х. Райф [28, с. 164]. Воно засноване на середніх величинах, відповідно до яких вира-
ховується середня корисність та середні витрати (потенційні збитки).

0,7 0,3
А1 + 8 – 4
А2 + 11,5 – 6

Середня величина для А1 становить: (07 × 8) – (0,3 × (– 4)) = 4,4.
Середня величина для А2 відповідно: (0,7 × 11,5) – (0,3 × (– 6)) = 6,25.
Таким чином, намагаючись максимізувати корисний ефект від вчиненого правочину, учас-

ники юридичної особи оберуть альтернативу № 2. Вважаємо, що ця стратегія допоможе краще 
зорієнтуватися при прийнятті складного для юридичної особи рішення, а особливо у тому випад-
ку, коли жоден з учасників не управомочений одноосібно виконувати цю функцію. У будь-якому 
разі, застосовуючи цю стратегію юридична особа тільки виграє.

У цілому зазначимо, що процес волеформування юридичної особи, який закінчується 
прийняттям рішенням, може залежати не тільки від уподобань учасників, коефіцієнту корис-
ності наявних альтернатив, але й від інших факторів, серед яких можуть бути такі, як наявність 
зобов’язань юридичної особи, законодавча політика тощо. Вивчення шляхів і особливостей фор-
мування волі юридичної особи як загалом, так і при укладенні та виконанні правочинів, – до сих 
пір залишається однією з найважливіших завдань юридичної науки.
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ЛЕЩИНСКАЯ-ВИОНЦЕК МАГДАЛЕНА

ПОНЯТИЕ РЕСТИТУЦИИ СОБСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

В статье рассмотрены научные подходы, касающиеся реституции в граждан-
ском праве. Предложено рассматривать реституцию в гражданском праве как 
широкое понятие, предусматривающее все случаи, связанные с восстановлением 
прежних прав, которые были нарушены неправомерными действиями, а именно: 
недействительная сделка, принудительное отчуждение собственности, основанном 
на психологическом или физическом насилии. Общими признаками реституции 
определены: 1) цель – защита собственности и восстановление первоначального 
законного состояния владения; 2) способ защиты права собственности; 3) особый 
характер защиты собственности, при котором происходит вторжение публично-
го элемента в частноправовую сферу имущественных отношений; 4) реализация 
механизма реституции в пределах гражданского права. Выделено две группы рес-
титуционных отношений: возникающие из реституции, как следствия недействи-
тельной сделки, и из реституции незаконно экспроприируемой собственности.

Ключевые слова: реституция, защита собственности, владение, ответ-
ственность, недействительность сделки, восстановление прав.

В статті розглянуто наукові підходи щодо реституції в цивільному праві. 
Запропоновано розглядати реституцію в цивільному праві як широке поняття, що 
передбачає всі випадки, пов’язані з відновленням колишніх прав, які були пору-
шені неправомірними діями, а саме: недійсний правочин, примусове відчуження 
власності, засноване на психологічному чи фізичному насильстві. Спільними озна-
ками реституції визначені: 1) мета – захист власності і відновлення початкового 
законного стану володіння; 2) спосіб захисту права власності; 3) особливий харак-
тер захисту власності, при якому відбувається вторгнення публічного елемента в 
приватноправову сферу майнових відносин; 4) реалізація механізму реституції в 
межах цивільного права. Виділено дві групи реституційних відносин: ті, що вини-
кають із реституції, як наслідок недійсної угоди, а також ті, що виникають з рести-
туції незаконно експропрійованої власності.

Ключові слова: реституція, захист власності, володіння, відповідальність, 
недійсність угоди, відновлення прав.

The author of the article has studied scientific approaches concerning the restitution 
in civil law. The author has offered to consider restitution in civil law as a broad 
concept that envisages all cases related to the restoration of former rights that were 
violated by unlawful acts, namely: an invalid transaction, forced alienation of property 
based on psychological or physical violence. The author has defined common features 
of restitution: 1) the objective – protection of property and restoration of the original 
legal status of ownership; 2) the method of protecting the property rights; 3) the special 
nature of property protection, when an invasion of a public element occurs into the 
private law sphere of property relations; 4) realization of the mechanism of restitution 
within civil law. Two groups of restorative relations have been distinguished: arising 
from restitution, as consequences of an invalid transaction, and from restitution of 
illegally expropriated property.

Key words: restitution, property protection, ownership, liability, invalidity of a 
transaction, restoration of the rights.
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Постановка проблемы. Реституция в гражданском праве наиболее часто рассматрива-
ется как последствие признание сделки недействительной. В украинской науке гражданского 
права такое понимание является наиболее распространенным, что обусловлено позицией зако-
нодателя (речь идет об абз. 2 ч. 1 ст. 216 Гражданского кодекса Украины: «При недействительно-
сти сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне в натуре все, что она получила 
во исполнение этой сделки, а в случае невозможности такого возврата, в частности тогда, когда 
полученное заключается в пользовании имуществом, выполненной работе, предоставленной 
услуге, – возместить стоимость того, что получено, по ценам, существующим на момент возме-
щения» [1]. Несмотря на устоявшееся мнение по вопросу реституции, в Украине есть необхо-
димость рассмотреть данное понятие в ином аспекте. Это обусловлено тем, что Украина стре-
мится обрести членство в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора 
(НАТО). При этом одним из критериев, который использовался для оценки демократического 
прогресса государств, стремящихся к членству в Европейском союзе и НАТО, а также пока-
зателем эффективности верховенства права в демократической стране (согласно официальной 
позиции США) является успешная программа реституции собственности [2]. С учетом этого 
актуальным вопросом гражданского права является пересмотр доктринальных основ относи-
тельно реституции собственности.

Анализ последних исследований и публикаций. Реституция в гражданском праве была 
предметом диссертационного исследования Д. О. Тузова «Реституция в гражданском праве» 
(1999 г.), М. Н. Комашко «Реституция как способ защиты права» (2010 г.), А. Н. Касатенко «Куль-
турная политика России в вопросах реституции культурных ценностей» (2013 г.). А. Н. Джа-
наквой «Понятие реституции: сравнительно-правовой анализ института в российской и англо-а-
мериканской системах права» (2015 г.), Д. И. Виденеева «Прогрессивное развитие института 
международно-правовой защиты культурных ценностей» (2017 г.). В сфере исторических наук 
была защищена диссертация Д. И. Гетьмана «Возвращение и реституция историко-культурных 
ценностей в украинско-польско-российских отношениях (1920-е – 1930-е годы)» (2010 г.). Несмо-
тря на существующее внимание к изучению реституции в историческом, культурном и правовом 
аспектах, многие вопросы реституционного возвращения собственности остаются открытыми. 
Указанная проблематика актуальна для современной правовой системы Украины и особенно для 
науки гражданского права.

Цель статьи – определить понятие реституции собственности в гражданском праве.
Изложение основного материала. Вопросам возобновление первоначального состо-

яния (реституции) была посвящены труды римских юристов. Применение реституции допу-
скалось после совершенного юридического факта, если возникали невыгодные или даже вред-
ные последствия для одной из сторон сделки. Поэтому возникала необходимость исправить 
несправедливое положение. Преторы создали для этого restitutio in integrum – возвращение в 
первоначальное состояние. Сторона, для которой наступили негативные последствия заключен-
ного договора, обращалась к претору с просьбой признать факт заключения договора недей-
ствительным и вернуть стороны в первоначальное состояние [3, с. 305]. Анализируя правила 
реституции в римском праве, следует выделить ее характерные черты: 1) применялась как след-
ствие недействительной сделки; 2) проводилась для восстановления первоначального владения; 
3) восстановление владения было необходимым для восстановления справедливости в правоот-
ношениях; 4) обязательное наличие в реституционных правоотношениях публичного элемен-
та в виде принуждения одной из сторон выполнить обязательство по приведению владения в 
первоначальное состояние; 5) была одним из способов преторской защиты. Следует обратить 
внимание, что реституция рассматривалась исключительно как следствие недействительности 
сделки. При этом ее цель была в виде восстановления справедливого первоначального состо-
яния. Указанный признак реституции следует учитывать и при рассмотрении реституционных 
отношения в сфере национализированной собственности.

В украинской юридической науке реституция наиболее часто рассматривается как 
последствие недействительной сделки. А. В. Дзера указывает, что реституция может быть 
как двусторонней, так и односторонней. Односторонняя реституция возникает как следствие 
недействительной сделки, при которой сделку выполняет лишь одна сторона. Двухстороння 
реституция применяется независимо от наличия или отсутствия вины в действиях участни-
ков сделки [4, с. 527]. И. В. Спасибо-Фатеева обращает внимание на то, что для применения 
реституции следует соблюдать общие требования об исковой давности (ст. 257 ГК Украины). 
Если лицо не обращается в суд в течение трех лет, то в дальнейшем защитить свое право на 
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имущество становится для него проблематичным, хотя не исключено, что пропущенные сро-
ки суд восстановит (ст. 267 ГК) [5, с. 34]. А. Л. Зайцев, рассматривая реституцию, подчер-
кивает, что цель реституции – восстановление имущественного положения стороны, т.е. она 
прежде всего выполняет правовосстанавливающую функцию [6, с. 219]. Р. И. Ташьян подчер-
кивает, что модель реституции, существующая в гражданском праве Украины, существенно 
отличается от модели недействительности сделок в немецком праве, в котором предусмотрено 
кондицию [7]. В судебной практике Украины реституция рассматривается как способ защиты 
гражданского права и применяется только в случае наличия между сторонами заключенного 
договора, который является ничтожным или признан недействительным. В связи с этим тре-
бование о возвращении имущества, переданного во исполнение недействительной сделки, по 
правилам реституции может быть предъявлено только стороной недействительной сделки [8]. 
Следовательно, в украинском гражданском законодательстве реституция рассматривается как 
последствие недействительной сделки, которое применяется на основании решения суда, для 
восстановления имущественного положения, существовавшего до заключения недействитель-
ной сделки. Такой подход соответствует римской традиции.

Следует подчеркнуть, что каждое государство самостоятельно определяет правила 
реституции. Например, в Республике Казахстан заложен иной подход. Речь идет о специальных 
последствиях недействительности сделок в виде: а) возврата каждой из сторон полученного по 
сделке (двусторонняя реституция п. 3 ст. 157 ГК РК), б) конфискации полученного по сделке 
обеими сторонами (недопущение реституции п. 4 ст. 157 ГК РК), или в) конфискации получен-
ного по сделке одной из сторон (односторонняя реституция п. 5 ст. 157 ГК РК). При этом случаи 
конфискации (второе и третее последствия), т.е. взыскание в доход государства, не могут призна-
ваться гражданско-правовыми последствиями недействительности сделок [9]. В нормативном 
постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2016 года № 6 «О некоторых 
вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительно-
сти» разграничивается виндикация и реституция. Так, в п. 15 данного постановления разъясня-
ется, что при реституции требование о возврате полученного имущества по недействительной 
сделке по общему правилу влечет возврат встречного предоставления за полученное имущество. 
При виндикации ввиду отсутствия обязательственных отношений между истцом и ответчиком 
последний не может заявлять какие-либо требования к истцу (виндиканту) [10]. Анализируя 
гражданское законодательство Республики Казахстан можно сделать вывод, что правила рести-
туции являются более четкими, чем в украинском гражданском праве. В частности, будучи спо-
собом защиты гражданских прав, реституция является элементом виндикационного и кондик-
ционного иска. Ее цель – возврат утраченного имущества. Требование о реституции может быть 
предъявлено сторонами сделки, а также заинтересованными лицами, надлежащим государствен-
ным органом либо прокурором. Реституция предусматривает возмещение в натуре, а при невоз-
можности возврата в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуще-
ством, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить стоимость подлежащего 
возврату имущества, стоимость пользования имуществом, выполненных работ или оказанных 
услуг в деньгах (п. 3 ст. 157-1 Гражданского Кодекса Республики Казахстан) [11].

Изложенное подчеркивает, что реституция в гражданском праве Украины и Республи-
ке Казахстан рассматривается исключительно как способ защиты гражданских прав, в слу-
чае признания сделки недействительной. При этом не учтен аспект международного права, в 
котором реституция является формой ответственности государства за применение неправо-
мерного акта в отношении объектов собственности. Восстановление права собственности воз-
можно только путем применения механизмов гражданского законодательства, поэтому рассма-
тривать реституцию собственности вне гражданского права государства невозможно. Например, 
в п. 2 ст. 2 Общих положений Закона Эстонской Республики «О реформе собственности» от 
13.06.1991 р. было закреплено положение, что в ходе реформы собственности возвращение или 
компенсация собственности бывшим владельцам или их правопреемникам не должны отрица-
тельно влиять на законные интересы других лиц или создавать новую несправедливость. Часть 1  
ст. 3 указанного Закона устанавливает, что во время реформы собственности незаконно экспро-
приированная собственность возвращается или возмещается. Статья 6 Закона определяет поня-
тие незаконной передачи имущества как лишение имущества против воли владельца или его (ее) 
помещения, когда он (она) вынуждены сдать или отказаться от имущества из-за угрозы реаль-
ных репрессий, если нормативные акты, на основании которых имущество было передано, были 
объявлены незаконными или имущество было отчуждено в следствие незаконных решений или 
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произвола чиновников. Национализация, коллективизация, отчуждение имущества при незакон-
ных репрессиях, включая массовые репрессии, считаются незаконной передачей имущества в 
период с 16 июня 1940 до 1 июня 1981 г. [12]. Следует отметить, что эстонский законодатель чет-
ко определил принципы возвращения имущества бывшим собственникам: 1) оно должно быть 
справедливым; 2) не должно отрицательно влиять на законные интересы других лиц. Важно и то, 
что в Законе определены случаи и временной период незаконной передачи частного имущества 
государству. По своей правовой природе нормы эстонского Закона являются частноправовыми и 
регулируют имущественные правоотношения. Реституционные правоотношения возникают из 
юридического акта государства, что указывает на вторжение публичной воли в сферу частно-
правовых отношений. При этом последствия реализации таких правоотношений носят имуще-
ственный характер. Это подчеркивает то, что реституция собственности бывшим владельцам 
соотносится с отраслью гражданского права.

В начале статьи упоминалась о «классической» модели реституции в гражданском пра-
ве, поэтому при рассмотрении реституции незаконно экспроприируемой собственности возни-
кает вопрос о соотношении этих понятий. Для этого следует обратить внимание на значение 
слова «реституция», которое происходит от латинского «Restitutio» и означает восстановление 
прежних прав, состояния, возвращение, т.е. реституция – это механизм, позволяющий возоб-
новить первоначальное состояние, которое существовало до определенного акта, действий 
в сфере правоотношений. В этом просматривается и цель реституции – защитить собствен-
ность способом восстановления прав. При таком подходе можно выявить единые признаки как 
реституции, представляющей собой последствие признания сделки недействительной, так и 
реституции незаконно экспроприируемой собственности. Речь идет о следующих признаках: 
1) цель – защита собственности и восстановление первоначального законного состояния вла-
дения; 2) способ защиты права собственности; 3) особый характер защиты собственности, при 
котором происходит вторжение публичного элемента в частноправовую сферу имущественных 
отношений; 4) реализация механизма реституции в пределах гражданского права. Выявлен-
ные общие признаки для различных видов реституции позволяют утверждать о существовании 
широкого понятия реституции в гражданском праве.

Реституция, как широкое понятие, предусматривает все случаи, связанные с восстановле-
нием прежних прав, которые были нарушены неправомерными действиями, в частности недей-
ствительной сделкой, принудительным отчуждением собственности, основанном на психологи-
ческом и физическом насилии. В современном гражданском праве демократического государства 
следует выделять две группы реституционных отношений: 1) возникающих из реституции, как 
следствия недействительной сделки; 2) возникающих из реституции незаконно экспроприируе-
мой собственности. Различие между указанными правоотношениями состоит в том, что в пер-
вом случае возникают правоотношения, возникшие из факта недействительной сделки, которая 
привела к искажению воли сторон и лишению законного владения; во втором случае отношения 
возникают из юридических актов государства или органов местного самоуправления, направ-
ленных на принудительное лишение права собственности, основанного на насилии в отноше-
нии субъекта собственности, нарушению прав человека и нарушения принципа справедливости. 
В обоих случаях возникает необходимость защитить права человека на законную собственность.

Следует обратить внимание, что для применения реституции предусмотрены различные 
механизмы восстановления права собственности. Для реституции, как следствия недействитель-
ной сделки, обязательно необходимо судебное решение, т.е. восстановление права происходит 
путем всестороннего рассмотрения спора в суде. В отношении незаконно экспроприируемой 
собственности механизм восстановления права собственности значительно усложнен. Для его 
применения необходимо издание нормативного акта, определяющего факт незаконной экспро-
приации собственности, устанавливающего принципы, способы восстановления нарушенного 
права собственности. Каждое государство имеет право самостоятельно определится с механиз-
мом ответственности перед бывшими собственниками, их наследниками и правопреемниками.

Выводы. На основании изложенного можно предложить следующие выводы. В совре-
менном гражданском праве демократического государства реституцию следует рассматривать 
в широком понимании: как следствие недействительной сделки и как способ восстановления 
незаконно экспроприируемой собственности. Поэтому целесообразно понятие и характеристику 
реституции экспроприируемой собственности изучать в рамках гражданского права, как частно-
правовую категорию. Это является одним из перспективных направлений исследования в науке 
гражданского права.
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ШИНКАРУК А.І.

ДО ПРОБЛЕМИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НОТАРІУСІВ  
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

У статті, на основі аналізу наукової літератури та норм чинного законодавства 
України, розглянуто дисциплінарну відповідальність нотаріусів за порушення 
законодавства у сфері державної реєстрації. Надано авторське визначення поняття 
«дисциплінарної відповідальності нотаріуса за порушення законодавства у сфері 
державної реєстрації». Наголошено, що зазначений вид відповідальності є най-
більш специфічним та суперечливим, а дисциплінарні стягнення, які можуть бути 
застосовані до нотаріуса, мають достатньо суворий характер.

Ключові слова: юридична відповідальність, дисциплінарна відповідальність, 
нотаріус, порушення законодавства, державна реєстрація.

В статье, на основе анализа научной литературы и норм действующего законо-
дательства Украины, рассмотрена дисциплинарная ответственность нотариусов за 
нарушение законодательства в сфере государственной регистрации. Предоставле-
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но авторское определение понятия «дисциплинарной ответственности нотариуса 
за нарушение законодательства в сфере государственной регистрации». Отмечено, 
что данный вид ответственности является наиболее специфическим и противоре-
чивым, а дисциплинарные взыскания, которые могут быть применены к нотариусу, 
имеют достаточно строгий характер.

Ключевые слова: юридическая ответственность, дисциплинарная ответствен-
ность, нотариус, нарушения законодательства, государственная регистрация.

In the article, on the basis of analysis of scientific literature and norms of the current 
legislation of Ukraine, the disciplinary responsibility of notaries was considered for 
violation of the legislation in the field of state registration. Author's definition of the 
concept of "disciplinary liability of the notary for violating the legislation in the field 
of state registration" is provided. It is emphasized that this type of liability is the most 
specific and controversial, and the disciplinary penalties that can be applied to the notary 
have a sufficiently strict character.

Key words: legal liability, disciplinary liability, notary, violation of legislation, state 
registration.

Постановка проблеми. В Україні з прийняттям Закону «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень» запропонований законодавцем удосконалений меха-
нізм державної реєстрації, який спрямований на забезпечення оптимізації та спрощення процедури 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Наділення нотаріуса певною 
частиною функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно дозволить забезпечити належ-
ний рівень захисту, гарантованих Конституцією України, речових прав фізичних та юридичних осіб 
на нерухоме майно, шляхом мінімізації кількості інстанцій, отримання інформації, яка потрібна для 
вчинення нотаріальних дій [1]. Варто відзначити, що для здійснення діяльності у сфері державної 
реєстрації на нотаріуси покладається досить велика кількість владних повноважень, що в свою чергу 
свідчить про особливий правовий статус цих суб’єктів. Втім, для того, щоб забезпечити неухильне 
виконання нотаріусами своїх обов’язків у досліджуваній сфері, особливого значення набуває інсти-
тут юридичної відповідальності. Що ж стосується конкретних видів юридичної відповідальності у 
досліджуваній сфері, то відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 01 липня 2004 року, державні реєстратори, державні кадастрові 
реєстратори, нотаріуси, державні виконавці за порушення законодавства у сфері державної реєстрації 
прав несуть дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встанов-
леному законом. Однак, варто відзначити, що вказаний перелік видів відповідальності, до яких може 
бути притягнено нотаріусів у сфері державної реєстрації не є вичерпним, до нього слід також включи 
дисциплінарну відповідальність, наявність якої підтверджується статтями 166-11 та 166-23 КУпАП 
України, в яких визначено підстави притягнення до адміністративної відповідальності державного 
реєстратора. А відтак, нотаріусів за порушення законодавства у сфері державної реєстрації може бути 
притягнено до наступних видів юридичної відповідальності: дисциплінарної, цивільно-правової, 
адміністративної та кримінальної. Нажаль, рамки представленого наукового дослідження не дають 
змоги розкрити зміст всіх видів юридичної відповідальності у досліджуваній сфері, а тому нами буде 
приділено детальну увагу дисциплінарній відповідальності нотаріусів.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання юридичної відповідальності нотаріусів 
за порушення законодавства у сфері державної реєстрації у своїх наукових працях розглядали: 
В. Б. Авер’янов, Г. Л. Сергієнко, М. В. Співак, В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. Пихтін, М. Н. Оні-
щенко, Л. Л. Попова, Т. С. Ківалова, О. В. Зайчук, М. Н. Оніщенко, Л. Л. Попова, В. І. Шинкарук, 
І. А. Городецька, О. В. Кузьменко та багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість наукових 
праць, єдиного комплексного дослідження, присвяченого дисциплінарній відповідальності нотаріуса 
у досліджуваній сфері, так проведено і не було.

Саме тому метою статті є: розглянути дисциплінарну відповідальність нотаріусів за пору-
шення законодавства у сфері державної реєстрації.

Виклад основного матеріалу. У найбільш загальному розумінні «відповідальність» – це від-
ношення залежності людини від чогось такого, що сприймається людиною, як визначальна база для 
прийняття і реалізації рішень. Відповідальність має кілька значень: це те за що людина відповідає це 
її життя, життя оточуючих її людей її дії та вчинки, оточуючий світ, а також людина має бути відпо-
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відальною перед суспільством та соціумом, яким вона оточена. Бути відповідальним означає думати 
про близьких їй людей та про наслідки своїх вчинків чи не принесуть вони шкоди [2]. Означений тер-
мін активно використовується людьми у побуті та багатьох інших сферах суспільного життя, втім в 
останні роки поняття «відповідальності» є найбільш дослідженим саме в юридичній науці. Зазначене 
в свою чергу обумовило існування великої кількості підходів щодо його розуміння.

Юридична відповідальність, зазначають О. С. Семерак та І. О. Семерак, – це вид соціальної від-
повідальності, що полягає в застосуванні державою до правопорушника певних заходів примусу, перед-
бачених санкціями правових норм. Єдиною підставою для юридичної відповідальності є склад право-
порушення. Якщо поведінка суб'єкта не має ознак правопорушення, то ця особа не підлягає юридичній 
відповідальності [3]. В. В. Костицький відмічає, що юридична відповідальність існує як один із засобів 
забезпечення виконання вимог законодавства щодо охорони довкілля і використання природних ресур-
сів, а ефективність використання даного засобу в значній мірі залежить від державних органів, упов-
новажених застосовувати заходи юридичної відповідальності до порушників законодавства [4, с. 93].

І. С. Самощенко та М. Х. Фарукшина під юридичною відповідальністю потрібно розуміти 
реакцію з боку держави на скоєне протиправне діяння. Юридична відповідальність, на їхню думку, 
має примусовий характер і за змістом, і за формою [5, с. 44–49]. В. І. Червонюк звертає увагу на 
те, що юридична відповідальність має подвійну сутність, що надає змогу розкрити її у широкому 
та у вузькому значенні. У широкому (філософському) значенні поняття юридичної відповідальності 
визначається як ставлення особи до суспільства і до держави, до інших осіб з точки зору виконання 
нею певних обов’язків по відношенню до суспільства, держави або інших осіб. У вузькому (спе-
ціально-юридичному) значенні юридична відповідальність інтерпретується як реакція держави на 
скоєне правопорушення. Підкреслюючи зазначений подвійний характер сутності юридичної відпо-
відальності, вчений наголошує на тому, що юридична відповідальність являє собою обов’язок особи 
переживати певні позбавлення державно-владного характеру, що передбачені законом за скоєне пра-
вопорушення [6, с. 565–566].

Відповідно до точки зору В. Н. Хропанюка, юридична відповідальність – це важливий вид 
захисту інтересів особистості, суспільства і держави. Вона наступає внаслідок порушення приписів 
правових норм та виявляється в формі застосування до правопорушника заходів державного примусу. 
Для правопорушника юридична відповідальність означає застосування до нього санкцій правових 
норм, означених в них певних заходів відповідальності. Це його обов’язок зазнавати заходи держав-
ного примусу, застосовані на підставі норм права [7, с. 334]. Досить розгорнуте визначення юридичної 
відповідальності надає С. М Братусь, який визначає вказане поняття як стан державного примусу до 
виконання порушеного обов’язку, як виконання юридичного обов’язку під впливом державного при-
мусу, «якщо особа... не виконує його добровільно», тобто під юридичну відповідальність підводиться 
будь-який обов’язок, що добровільно не виконується суб’єктом, в тому числі договірні обов’язки, які 
виникають в результаті правомірних дій (укладення договору), заохочуваних суспільством й держа-
вою, котрі опосередковують нормальні економічні відносини, спрямовані на задоволення інтересів 
осіб і котрі, як правило, покладаються на себе суб’єктами добровільно в межах, допустимих законом. 
Виконання таких юридичних обов’язків може бути здійснено й у примусовому порядку, якщо вони 
не виконуються їх носіями добровільно, оскільки одним з елементів змісту юридичного обов’язку є 
забезпеченість його виконання мірами державного примусу [8].

На переконання Ю. А. Ведєрнікова та А. В. Папірної, юридична відповідальність – це юри-
дичний обов'язок правопорушника зазнати примусового позбавлення його певних соціальних благ 
чи цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які належали йому до факту правопорушення 
[9]. До найбільш важливих характерних особливостей досліджуваного терміну науковці відносять: 
це один з видів державного примусу у формах каральних і правовідновлювальних заходів; це нега-
тивна реакція держави на правопорушення та суб'єкта, винного в його вчиненні; виникає тільки за 
наявності правопорушення; здійснюється лише за умови встановлення складу правопорушення; має 
зовнішній характер; здійснюється компетентним органом відповідно до закону та при дотриманні 
певного процедурно-процесуального порядку та форм; виражається в обов'язку особи (правопоруш-
ника) зазнати певних втрат особистого" організаційного чи матеріального характеру [9].

Таким чином, узагальнюючи все вказане вище вважаємо, що в контексті представленого нау-
кового дослідження під юридичною відповідальністю необхідно розуміти негативну реакцію збоку 
держави на неправомірні дії (правопорушення та/або злочин) нотаріусів у сфері державної реєстрації, 
які призвели до негативних наслідків для третіх осіб, та за вчинення яких передбачається застосуван-
ня до них (нотаріусів) негативних наслідків, що передбачені чинним законодавством України.

Переходячи до розгляду поняття дисциплінарної відповідальності в першу чергу слід вказати 
точку зору Л. П. Грузінової та В. Г. Короткіна охарактеризували дисциплінарну відповідальність як 
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обов’язок працівника відповідати перед роботодавцем за скоєний ним дисциплінарний проступок 
і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами трудового права. При цьому дослідники 
зазначають, що дисциплінарна відповідальність розглядається у двох аспектах: як певна реакція на 
дисциплінарний проступок у сфері трудових відносин, можливість застосування до порушника захо-
дів дисциплінарного стягнення, визначених у трудовому законодавстві; як наслідок невиконання чи 
неналежного виконання трудових обов’язків конкретним працівником із застосуванням санкцій за 
порушення трудової дисципліни. У цьому аспекті дисциплінарна відповідальність є ретроспектив-
ною і полягає в обов’язкові порушника відповісти за вчинений дисциплінарний проступок і зазнати 
негативних наслідків у вигляді обмежень особистого, організаційного чи майнового порядку. Зі сто-
рони роботодавця реакція на дисциплінарний проступок полягає в тому, щоб зажадати пояснення від 
порушника трудової дисципліни; застосування до працівника санкцій у порядку, визначеному трудо-
вим законодавством [11, c. 18–19]. В контексті визначеної в роботі проблематики нас цікавить саме 
негативний (ретроспективний) аспект дисциплінарної відповідальності. 

Л. Л. Попов зазначає, що дисциплінарна відповідальність – це застосування заходів дисциплі-
нарного впливу в порядку службового підпорядкування за вчинення дисциплінарного проступку або 
за інші неправомірні дії, що не переслідуються в кримінальному порядку. Підстави відповідально-
сті, види дисциплінарних стягнень, права органів виконавчої влади та керівників по їх накладання, а 
також порядок застосування та оскарження з урахуванням конкретних умов і виду державної служби 
встановлюються чинним законодавством, статутами і положеннями про дисципліну [12]. Відповідно 
до точки хору Ю. П. Битяка, дисциплінарна відповідальність – це винне порушення трудової дис-
ципліни і службових обов’язків. Такі порушення, підкреслює науковець, можуть бути виражені як 
у діях, так і у бездіяльності, допускаються як свідомо, так і з необережності [13]. Досить розгорнуте 
визначення представленого терміну надає К. Ю. Мельник, який доводить, що дисциплінарна відпові-
дальність – це один із видів юридичної відповідальності, який полягає в обов’язку працівника, який 
порушив трудову дисципліну, понести покарання, передбачене нормами трудового законодавства. 
Вчений також відмічає, що основною підставою для притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності є дисциплінарний проступок. К. Ю. Мельник також звертає увагу, що сутність дисциплінарної 
відповідальності полягає в тому, що до винного в здійсненні дисциплінарного проступку застосову-
ються дисциплінарні стягнення, а у встановлених у законодавстві випадках – заходи дисциплінар-
ного і громадського впливу. Особливістю дисциплінарної відповідальності є застосування стягнень 
суб’єктом трудових правовідносин, а саме роботодавцем, через що дисциплінарна відповідальність 
є одним із виявів владних повноважень роботодавця стосовно працівника, що уклав із ним трудовий 
договір [14, с. 321]. 

Погоджуючись із точкою зору В. В. Середи відзначимо, що до найбільш характерних ознак 
даного виду відповідальності слід віднести: її підставою є дисциплінарний проступок; за такий про-
ступок передбачено накладення дисциплінарного стягнення; стягнення застосовує уповноважений на 
те орган (посадова особа) в порядку підлеглості; межі «дисциплінарної влади» цього органу (поса-
дової особи) чітко встановлено правовими нормами; службовець, на якого накладено дисциплінарне 
стягнення, може його оскаржити у вищий орган (вищій посадовій особі) або в суд; за один дисциплі-
нарний проступок може бути накладено лише одне дисциплінарне стягнення [15, с. 19].

Таким чином, дисциплінарна відповідальність нотаріуса за порушення законодавства у 
сфері державної реєстрації представляє собою можливість настання для останнього заходів нега-
тивного характеру у разі вчинення ним дисциплінарного проступку. В свою чергу дисциплінарним 
проступком нотаріуса слід вважати невиконання та/або неналежне виконання ним своїх обов’язків 
у сфері держаної реєстрації, а також перевищення повноважень, яким його наділено відповідно до 
норм чинного законодавства України. Говорячи про дисциплінарну відповідальність нотаріуса слід 
відзначити, що в чинному законодавстві відсутній єдиний нормативно-правовий акт, в якому визна-
чається порядок притягнення цього суб’єкту до вказаного виду юридичної відповідальності. А відтак 
можна говорити про те, нотаріус притягується до дисциплінарної відповідальності на тих же засадах, 
що і інші суб’єкти у сфері державної реєстрації, однак при цьому відмінними є лише види стягнень.

В першу чергу необхідно вказати, що уповноваженим суб’єктом, який може застосовувати 
заходи дисциплінарного характеру до нотаріусів у разі вчинення ними дисциплінарного проступку 
є Міністерством юстиції України. Основними видами дисциплінарних стягнень, що можуть бути 
застосовані до нотаріуса є [16; 17]: 

– анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю внаслідок неодно-
разового порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого 
порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, грома-
дян [16; 17];
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– анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю через знищення нота-
ріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів [16; 17];

– анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю через розголошення 
відомостей, що становлять нотаріальну таємницю [16; 17];

– заходи реагування після проведення перевірок діяльності нотаріуса на предмет дотримання 
правил ведення нотаріального діловодства [16; 17];

– зупинення або припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса. В контексті цьо-
го стягнення слід відзначити позицію О. Коротюк, яка доводить, що важливою особливістю є те, 
що дисциплінарна відповідальність передбачає покарання за порушення трудової дисципліни, тобто 
невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових обов'язків, але не включає в себе 
покарання за завдання шкоди іншим особам. Інакше кажучи, дисциплінарна відповідальність існує 
у взаємовідносинах між органом, що надав особі право займатися нотаріальною діяльністю, та нота-
ріусом, у межах їх трудової взаємодії. Таким чином, зазначає О. Коротюк, застосування до нотаріуса 
таких заходів стягнення, як анулювання свідоцтва, зупинення або припинення професійної діяльно-
сті, тягне за собою професійні обмеження особи, яка займає посаду нотаріуса, що означає покарання 
її як працівника, але не як правопорушника. Останнє, слушно підкреслює вчена, видається можливим 
у рамках адміністративної та кримінальної відповідальності [18].

Висновок. Завершуючи розгляд дисциплінарної відповідальності нотаріусів за порушення 
законодавства у сфері державної реєстрації слід відзначити, що зазначений вид відповідальності є 
найбільш специфічним та суперечливим, що в першу чергу пов’язано із тим, що нотаріуси фактично 
не знаходяться у прямому підпорядкуванні до суб’єкта, що уповноважений накладати відповідні стяг-
нення. Крім того, хотілося б відмітити, що дисциплінарні стягнення, які можуть бути застосовані до 
нотаріуса мають достатньо суворий характер, оскільки вони прямим чином впливають на подальшу 
діяльність нотаріуса.
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ТЕРЕШКО А.Р. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Стаття присвячена дослідженню нормативно-правовому регулювання надання 
побутових послуг населенню. На підставі аналізу законодавства у сфері надання 
побутових послуг здійснено їх класифікації та зроблено висновок, що надання побу-
тових послуг в Україні здійснюється нормативними актами різної спрямованості, 
що належать до різних галузей права, які становлять розгалужену систему, об’єд-
нану загальною метою правового регулювання надання якісних побутових послуг. 

Ключові слова: побутові послуги, суспільні відносини, правове регулювання, 
нормативні акти, класифікація законодавства.

Статья посвящена исследованию нормативно-правовому регулированию пре-
доставления бытовых услуг населению. На основании анализа законодательства в 
сфере оказания бытовых услуг осуществлено их классификации и сделан вывод, 
что предоставление бытовых услуг в Украине осуществляется нормативными 
актами различной направленности, принадлежащих к различным отраслям права, 
составляют разветвленную систему, объединенную общей целью правового регу-
лирования предоставления качественных бытовых услуг.

Ключевые слова: бытовые услуги, общественные отношения, правовое регу-
лирование, нормативные акты, классификация законодательства.

The article is devoted to the study of normative legal regulation of the provision 
of household services to the population. On the basis of the analysis of legislation 
in the sphere of provision of domestic services, their classification was made and it 
was concluded that the provision of domestic services in Ukraine is carried out by 
regulatory acts of various directions belonging to various branches of law, which form 
an extensive system, united by the general purpose of legal regulation of providing 
quality households services.

Key words: domestic services, social relations, legal regulation, normative acts, 
classification of legislation.

Будь-яка сфера суспільних відносин потребує нормативно-правового регулювання. Чинна 
нормативно-правова база правового регулювання надання побутових послуг в Україні характе-
ризується розгалуженою нормативною базою державних актів у вигляді законів та підзаконних 
актів, положення яких визначають види діяльності побутових послуг, існуючий порядок надання 
побутових послуг, діяльність суб’єктів підприємницької діяльності з надання побутових послуг, 
а також уповноважених суб’єктів публічної адміністрації у цій сфері суспільних відносин. 
Незважаючи на різноманітність побутових послуг, предметом правового регулювання побутових 
послуг є суспільні відносини, які покликані задовольнити інтереси громадян, як найбільшої гру-
пи суб’єктів відповідних відносин, так і інтереси суспільства. Забезпечення надання побутових 
послуг в державі – це завдання як публічних органів та їх посадових осіб, так і приватних суб’єк-
тів. Проте, будь-які які суспільні відносини потребують правового регулювання. Не є виключен-
ням із цього і сфера побутових послуг. 
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Підгрунтям для написання цієї статті стали наукові здобутки представників різних галу-
зей права: В. В. Апопій, І. С. Похиленко, А. Ю. Язикова та ін. Проте, питанню дослідження 
побутових послуг як об’єкта адміністративно-правових відносин є малодослідженим, що й обу-
мовлює актуальність цієї статті.

Метою публікації статті є розкриття специфіки правового регулювання надання побуто-
вих послуг в Україні.

Сфера побутових послуг охоплює широке коло взаємопов’язаних соціально-економічних, 
політичних, організаційних, релігійних та правових відносин. В Україні провідну роль в регулю-
ванні побутових послуг відіграє нормативно-правовий акт. Здійснений аналіз нормативно-право-
вої бази у досліджуваній сфері свідчать, що ці акти становлять розгалужену систему, об’єднану 
завданням і метою правового регулювання надання побутових послуг. Проте, ці акти не є одно-
рідними й виконують різні функції.

За юридичною силою провідне місце в правовому регулюванні побутових послуг відігра-
ють законодавчі акти. Специфічність побутових послуг потребує відповідного правового регу-
лювання, залежно від виду побутових послуг – це різноманітні нормативно-правові акти. Сфера 
застосування законів у сфері надання побутових послуг визначена Конституцією України. Згідно 
частини третьої ст. 42 Конституції держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якіс-
тю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організа-
цій споживачів [1]. 

За відсутності спеціального законодавчого акту у сфері правового регулювання надання 
побутових послуг комплексним законодавчим актом є Закон України «Про захист прав спожива-
чів» [2]. Відзначаючи специфічність побутових послуг, варто зазначити, що такий вид побутових 
послуг, як ритуальні послуги, регулюються декількома законодавчими актами. Крім спеціального 
законодавчого акту – Закону України «Про поховання та похоронну справу» [3], це також норми 
й інших нормативних актів. Оскільки, надання таких побутових послуг, як ритуальні послуги, 
неможливо розглядати від норм земельного та екологічного законодавства, звернемо свої погля-
ди на Земельний кодекс України, норми якого визначають: повноваження публічних органів у 
галузі земельних відносин (ст. ст. 6 –17-1); категорії земель (ст. 20); зонування земель (ст. 180); 
організацію та порядок здійснення землеустрою (ст. 185); контроль за використанням та охоро-
ною земель (ст. ст. 188–189); державний земельний кадастр (ст. ст. 193–189) тощо [4].

Ряд норм Податкового кодексу України регулюють окремі питання пов’язані із суб’єктами 
оподаткування. Так, ст. 197.1.10., податкового кодексу визначає постачання послуг з поховання 
та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами [5]. Процедуру дер-
жавної гарантії конфіденційності інформації про померлого, надання такої інформації, визначає 
Закон України «Про інформацію» [6]. Окреме місце в регулюванні відносин у сфері надання 
побутових послуг займають норми у галузі будівництва житла. В першу чергу це стосується 
норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Вказаний Закон встановлює 
правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого 
розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів [7].

Отже, джерела законодавчого регулювання надання побутових послуг є багатогранними, що 
випливає з їх суспільного призначення, а також із конкретних питань надання побутових послуг, що 
у свою чергу потребує використання різноманітних правових засобів публічного впливу. 

Акцентуючи увагу на правовому регулюванні побутових послуг, варто зазначити, що ця 
сфера охоплює широке коло різноманітних економічних, політичних, культурних, національних 
та регіональних відносин, які охороняється державою. Враховуючи значимість побутових послуг 
для громадян та суспільства, ця сфера є надзвичайно чутливою, оскільки має відношення як до 
матеріальних, так і нематеріальних цінностей. 

 Норми Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визна-
чають правові засади розміщення, забудови і розвитку населених пунктів, що здійснюються за 
рішенням місцевих рад з урахуванням екологічної ємкості територій, додержанням вимог охоро-
ни навколишнього природного середовища, дотримання суб’єктами господарювання екологіч-
них вимог тощо [8], мають безпосередне відношення до побутових послуг. 

Діяльність у сфері надання побутових послуг неможлива без дотримання встановлених 
правил у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Законодавчим 
актом, який регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки державних органів, підпри-
ємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно- 
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епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні 
здійснюється відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення» [9]. 

Крім вищенаведених законодавчих актів, норми цивільного, господарського та адміністра-
тивного законодавства, теж мають вагомий вплив на сферу побутових послуг. Так, ст. 901 «Договір 
про надання послуг» Цивільного кодексу України дає визначення договору про надання послуг, 
відповідно до якого за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується 
за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинен-
ня певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві 
зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором [10].

Обов’язковість укладання договору у сфері надання побутових послуг передбачено пунк-
том 9 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил побутового обслугову-
вання населення» № 313 від 16 травня 1994 р., відповідно до якої побутові послуги надаються 
замовникам згідно з угодами, документальним підтвердженням укладення яких є такі докумен-
ти: договір, розрахунковий документ встановленої форми [11]. 

Основні засади надання побутових послуг в Україні, регулювання господарських відно-
син, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господа-
рювання регулюється Господарським кодексом України. Це також стосується і судового захисту. 
Згідно ст. 39 ГК України споживачі, які перебувають на території України, під час замовлення 
послуг з метою задоволення своїх потреб мають право на: державний захист своїх прав; належ-
ну якість послуг; безпеку послуг; необхідну, доступну та достовірну інформацію про кількість, 
якість послуг; відшкодування збитків, завданих послугами неналежної якості, а також шкоди, 
заподіяної небезпечними для життя і здоров’я людей послугами, у випадках, передбачених зако-
ном; звернення до суду та інших уповноважених органів влади за захистом порушених прав або 
законних інтересів [12].

Відзначаючи важливість норм різних галузей права у регулюванні суспільних відносин, 
варто підкреслити важливу роль норм адміністративного права в регулюванні відносин у сфері 
побутових послуг, які мають різноманітний вплив як на об’єкт адміністративно-правового регу-
лювання, так і на суб’єктів адміністративно-правових відносин. Як приклад, за порушення пра-
вил надання послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю у сфері надання 
побутових послуг (ст. 155 КУпАП), винні особи притягуються до адміністративної відповідаль-
ності [13].

Аналіз правового регулювання у сфері надання побутових послуг засвідчує, що провідне 
місце у регулюванні цих відносин належить законам і кодексам України. Водночас, важливу роль 
в регулюванні відносин у сфері надання побутових послуг відіграють постанови Кабінету Міні-
стрів України. Згідно ст. 117 Конституції України акти Кабінету Міністрів України приймаються 
в межах своєї компетенції, який видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до вико-
нання. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом [1].

Здебільшого нормативні акти Кабінету Міністрів України стосуються правил надан-
ня побутових послуг, затвердження положень, різноманітних стандартів і нормативів, порядку 
здійснення діяльності органів виконавчої влади, тощо, і теж відіграють важливу роль у вказаній 
сфері суспільних відносин. 

З метою захисту своїх прав та законних інтересів громадяни можуть об’єднуватися на 
добровільній основі у громадські організації споживачів (об’єднання споживачів), також дер-
жава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів, надає можливість вільного вибо-
ру послуг, набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час 
надання послуг відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими законними 
способами послуг в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання 
здоров’я і життєдіяльності. Права споживачів, механізм реалізації захисту цих прав та відносини 
між споживачами послуг і виробниками (виконавцями,) регулюються законом про захист прав 
споживачів та іншими законодавчими актами [14].

 Водночас, окремі діючі нормативно-правові є застарілими і не в повній мірі відо-
бражають сучасний стан надання побутових послуг в Україні. Про це свідчить судова спра-
ва № 8/399-07(18/26-07), зміст якої полягає в тому, що судами попередніх інстанцій встанов-
лено, що ремонт та технічного обслуговування радіоелектронних приладів, як діяльності не 
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відноситься до побутових послуг. Проте, колегія суддів Вищого господарського суду України 
вважає, що судами обґрунтовано взято до уваги положення Галузевого класифікатора «Класи-
фікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування» (ГК 201-01-2001), затверджено-
го наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 19.02.02 р. № 51, та 
Державного класифікатора України ДК 009-96 «Класифікація видів економічної діяльності», 
затвердженого Держстандартом України від 22.10.96 р. № 441, згідно яких послуги і продукція 
у сфері побутового обслуговування – це побутові послуги, які пов’язані з веденням домашнього 
господарства, виконанням різноманітних ремонтних робіт, забезпеченням санітарно-гігієнічних 
та інших потреб населення... Отже, поняття «ремонт та технічне обслуговування радіоелектро-
нних приладів» охоплюється поняттям «побутові послуги» [15].

Наведене є свідченням того, що сфера побутових послуг потребує й прийняття спеціаль-
ного законодавчого акту, який би врегулював ці відносини, але це питання потребує окремого 
дослідження. 

Висновки. Здійснене дослідження правового регулювання суспільних відносин щодо 
надання побутових послуг, дало підстави встановити, що надання побутових послуг здійснюєть-
ся відповідно до чинних нормативно-правових актів, що належать до різних галузей права, які 
становлять розгалужену систему, об’єднану загальною метою правового регулювання надання 
якісних побутових послуг. 

Вказані фактори є основою для їх класифікації на такі нормативні акти адміністративного, 
екологічного, земельного, інформаційного, господарського, цивільного, санітарно-епідемічного, 
інформаційного, податкового та процесуального законодавства.
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УДК 349.314

ГАГУН А.А. 

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ  
ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ 
ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ

В даній статті аналізуються підходи до розуміння нещасного випадку на вироб-
ництві як в нормах національного законодавства, так і в положеннях міжнародних 
нормативно-правових актів, нормах законодавства інших країн, визначені озна-
ки нещасного випадку на виробництві, підстави для класифікації певної події як 
нещасного випадку на виробництві.

Ключові слова: працівник, нещасний випадок, виробництво, державне соціаль-
не страхування.

В данной статье анализируются подходы к пониманию несчастного случая на 
производстве, как в нормах национального законодательства, так и в положени-
ях международных нормативно-правовых актов, нормах законодательства других 
стран, определенны признаки несчастного случая на производстве, основания для 
классификации определенного события как несчастного случая на производстве.

Ключевые слова: работник, несчастный случай, производство, государствен-
ное социальное страхование.

Approaches to understanding the occupational accident in norms of national 
legislation and in provisions of international legal acts as well as norms of legislation of 
other countries, identified signs of occupational accident, the basis for the classification 
of a specific event as an occupational accident are analyzed in this article. 

Key words: employee, occupational accident, production, state social insurance.

Постановка проблеми. Державна політика в галузі охорони праці повинна бути спря-
мована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випад-
кам та професійним захворюванням. Проте статистичні дані щодо виробничого травматизму 
кожного року показують стабільно високі показники кількості нещасних випадків на вироб-
ництві. Причини високого рівня виробничого травматизму і професійних захворювань носять 
складний, комплексний характер. Вони невіддільні від загальноекономічної ситуації в країні. До 
основних причин виробничого травматизму можна віднести: недостатню економічну зацікавле-
ність роботодавців у забезпеченні безпечних умов праці та зниженні виробничих ризиків; ста-
ріння основних виробничих фондів, помітне скорочення капітального і профілактичного ремон-
ту промислових будівель, споруд, машин і обладнання; скорочення, а часто і повне припинення 
розробок зі створення нових технологій виробництва; зниження відповідальності роботодавців 
і керівників виробництв за станом умов праці та дотримання вимог з охорони праці; повільне 
вдосконалення законодавчої та нормативної бази з охорони праці; ослаблення відомчого конт-
ролю за технічною безпекою виробництв в результаті руйнування галузевої системи управління 
охороною праці, скорочення служб охорони праці в органах управління і безпосередньо в орга-
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нізаціях та на підприємствах та інші причини [7]. Не менш актуальною проблемою на сьогодні 
є приховування нещасних випадків на виробництві. Реальний стан виробничого травматизму 
насправді дуже відрізняється від того, що нам показують статистичні дані. Зменшенню кількості 
зареєстрованих нещасних випадків сприяє окрім всього іншого й недосконалість чинного законо-
давства, а саме його невідповідність вимогам сьогодення. Як наслідок, частина нещасних випад-
ків, які стаються з працівниками не розслідуються, оскільки їх не пов’язують з виробництвом, 
а отже такі нещасні випадки не можуть бути підставою для отримання відповідних соціальних 
послуг та матеріального забезпечення особами, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. 

Певні аспекти до розуміння нещасного випадку на виробництві були предметом дослі-
дження вчених трудового права, зокрема Андріїва В. М., Бойка М. Д., Болотіної Н. Б., Буряка В. Я.,  
Іванської О. В., Моісеєнко О., Синчук С. М., Щербини В. І. та інших, однак комплексного дослі-
дження не проводилося, що в свою чергу підтверджує актуальність даного питання. 

Мета статті полягає у аналізі підходів до розуміння нещасного випадку на виробництві 
як в нормах національного законодавства, так і в положеннях міжнародних нормативно-правових 
актів, нормах законодавства інших країн, визначити ознаки нещасного випадку на виробництві, 
підстави для класифікації певної події як нещасного випадку на виробництві, а також запропону-
вати власне визначення зазначеного терміну.

Виклад основного матеріалу дослідження. Чинне українське законодавство в 
ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає 
нещасний випадок як обмежену в часі подію або раптовий вплив на працівника небезпечного 
виробничого фактору чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, 
внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть [1]. У ДСТУ 2293:2014 «Охорона 
праці. Терміни та визначення основних понять» встановлено, що нещасний випадок на вироб-
ництві – це обмежена в часі подія чи раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого 
чинника, що сталися під час виконування ним трудових обов’язків, унаслідок чого завдано шко-
ди здоров’ю чи трапилася смерть [4].

Всі нещасні випадки, що сталися з працівниками як на території виробництва, так і за його 
межами під час виконання ним трудових обов’язків підлягають розслідуванню. Розслідування про-
водиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу 
на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконан-
ня ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання 
поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворю-
вання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, 
обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізу-
ючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха 
(землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного 
світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до 
необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менше як на один робочий день, зникнен-
ня, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків [3]. 

Дещо відмінним є розуміння нещасного випадку в Резолюції Міжнародної організа-
ції праці «Про статистику виробничого травматизму». Так, нещасний випадок на виробництві 
визначається як несподівана та незапланована подія, включаючи дії умисного, насильницького 
характеру, яка виникає внаслідок трудової або пов'язаної з нею діяльності, що призводить до 
травмування, хвороби або смерті [2]. Як бачимо, термін МОП не обмежує поняття нещасного 
випадку впливом небезпечного або шкідливого чинника, а пов'язує його з процесом трудової 
діяльності, що більш повно розкриває картину виробничого травматизму.

Цікавими для наукового дослідження є підходи до визначення нещасного випадку на вироб-
ництві в законодавстві інших країн. Так, Бельгійський закон визначає нещасний випадок на вироб-
ництві як такий, що включає наступні ознаки: раптовий випадок, заподіяння шкоди працівнику, під 
час та внаслідок виконання трудового договору. Нещасний випадок, який трапляється на шляху до 
роботи або від роботи, також вважається нещасним випадком на виробництві та є підставою для 
компенсації працівникам за умови, що аварія сталася на «звичному шляху» до роботи або від роботи.

У Франції нещасний випадок визначається як будь-яка аварія, незалежно від причин її 
настання, яка виникає як наслідок або під час робочого часу з будь-якою особою, яка є робіт-
ником або працює в будь-якій мірі для одного чи кількох роботодавців чи директорів компаній.

Німецьке законодавство визначає нещасний випадок на виробництві як випадок, що стався із 
застрахованими особами через застраховану діяльність. Має бути зв’язок між працевлаштуванням 
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та діяльністю працівника, так як і між діяльністю та нещасним випадком. При чому маршрут між 
роботою та домом теж застрахований. Цікавий для вивчення є підхід законодавства Італії, оскіль-
ки нещасний випадок на виробництві пов’язують із наступними ознаками: насильницька подія, 
стається під час робочого часу, а також дорогою з дому на роботу та з роботи додому, наслідком 
є травми чи фізична хвороба, внаслідок якої працівник не може працювати більше трьох днів [5]. 

Проаналізувавши підходи до визначення поняття нещасного випадку на виробництві в 
законодавстві зарубіжних країн, можна зазначити, що загалом існує подібний підхід до розу-
міння даного поняття, проте все-таки є і певні відмінності, зокрема: 1) якщо нещасний випадок 
стався по дорозі від дому до роботи і в зворотньому напрямку, в законодавстві деяких країн така 
подія може класифікуватися як нещасний випадок на виробництві; 2) у законодавстві деяких 
країн дорогу між домом та роботою пов’язують із такою характеристикою, як «звичний шлях». 
Тобто, можна припустити, що в разі, якщо особою було змінено маршрут, то нещасний випадок в 
такій ситуації вже не зможе бути визнаним як нещасний випадок на виробництві; 3) особливістю 
законодавства деяких країн (зокрема, Італії) є те, що нещасний випадок на виробництві пов’я-
зують із насильницькою подією, а в інших країнах критерієм є лише раптовість настання події; 
4) законодавство одних країн встановлює мінімальний строк непрацездатності особи для класи-
фікації нещасного випадку на виробництві як такого, в інших країнах таких обмежень не існує.

Отже, даний аналіз показує, що хоча підходи до розуміння нещасного випадку на вироб-
ництві мають багато спільного, наявні відмінності все ж таки здатні вплинути на кваліфікацію 
подій як нещасних випадків на виробництві і як наслідок на наявність або відсутність підстав для 
матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

Одним із дискусійних питань є, зокрема, питання щодо трактування нещасних випадків, 
що трапляються на дорогах (нещасні випадки, що трапляються на шляху до роботи та повер-
нення додому після роботи) як таких, що пов’язані з виробництвом. Існують різні думки з при-
воду того, чи повинні бути такі випадки підставою для матеріального забезпечення та надання 
соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Відповідно до 
методології Європейської статистики нещасних випадків на виробництві, нещасний випадок на 
виробництві визначається як дискретний випадок в процесі роботи, що призводить до фізичної 
або психічної шкоди. Фраза «в процесі роботи» означає «під час заняття професійною діяльністю 
або протягом часу, проведеного на роботі». Ця методологія виключає з переліку нещасних випад-
ків ті, що стаються, наприклад, по дорозі на роботу чи з роботи додому, оскільки обмежуються 
лише тими випадками, що виникають виключно на робочому місці або під час професійної діяль-
ності [6]. Українське законодавство дещо по-іншому вирішує дане питання. Так, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року «Деякі питання розслідування 
та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» до обставин 
за яких нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом відноситься не всі 
випадки, що трапляються з працівником по дорозі між роботою та домом, а лише проїзд на робо-
ту на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, 
наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору; використання власного транспорт-
ного засобу в інтересах підприємств з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи 
безпосереднього керівника робіт; перебування потерпілого у транспортному засобі або на його 
стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання 
нещасного випадку пов’язане з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків або з 
впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів чи середовища; прямуван-
ня потерпілого до об’єкта (між об’єктами) обслуговування за затвердженим маршрутом або до 
будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця; прямування потерпілого до місця чи з місця від-
рядження згідно з установленим завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого 
виду та форми власності [3]. Таким чином, можна зробити висновок, що не всі нещасні випад-
ки на дорозі з працівниками за українським законодавством визнаються такими, що пов’язані з 
виробництвом, а лише ті, які сталися під час виконання розпоряджень керівництва чи за дору-
ченням останнього. Вважаємо такий підхід справедливим, з огляду на економічну ситуацію, стан 
доріг та транспортного сполучення в Україні. Не думаємо, що на сьогоднішній день доцільно 
покладати відповідальність на роботодавця за всі випадки, які можуть статися з працівником 
по дорозі, навіть якщо такий шлях буде відповідати критерію «звичний шлях між роботою та 
домом», як це встановлено в законодавстві деяких країн. 

Таким чином, проаналізувавши вищезазначене, можна виділити такі основні ознаки 
нещасного випадку на виробництві, зокрема: 1) це певна незапланована подія; 2) певний нега-
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тивний вплив на працівника (тобто, така подія може статися з підстав, що не залежать від волі 
людини або ж у зв’язку з діями якоїсь особи чи осіб, які можуть бути у формі умислу чи необе-
режності); 3) це подія, яка сталася у процесі виконання безпосередньо трудових обов’язків або 
ж обов’язків, які пов’язані з трудовими; 4) обов’язкова наявність наслідків у вигляді шкоди для 
здоров’я, хвороби або смерті; 5) це подія, що сталася на робочому місці або за його межами, але 
при виконанні трудових обов’язків або обов’язків, пов’язаних з трудовими. 

Вважаємо справедливим підхід МОП за якого нещасний випадок на виробництві слід 
розуміти дещо ширше, а ніж це визначено на сьогодні в українському законодавстві, зокрема, не 
обмежуватися такими критеріями як вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи 
середовища, а також критерієм наслідків у вигляді втрати працівником працездатності на один 
робочий день чи більше або у необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менше 
як на один робочий день. Факт наявності шкоди здоров’ю, яка була завдана в результаті трудо-
вої діяльності працівника вже повинен бути достатнім (за наявності інших вищеперерахованих 
ознак) для класифікації нещасного випадку як такого, що стався на виробництві. 

Більше того, актуальним на сьогодні є питання не лише щодо фізичної шкоди, але й щодо 
моральної шкоди, яка може бути завдана працівнику. Чи можна дані факти також класифікувати 
як нещасні випадки на виробництві. Це стосується, наприклад, ситуацій, коли працівник підда-
ється систематичному незаконному тиску, приниженню, дискримінації на робочому місці, внас-
лідок чого його здоров’ю також може бути завдана шкода. На нашу думку, такі випадки можуть 
бути кваліфіковані як нещасні випадки на виробництві, якщо буде встановлено причинно-наслід-
ковий зв’язок між трудовою діяльністю та наслідками, які настали. 

Таким чином, враховуючи все вищевикладене, нещасний випадок на виробництві можна 
визначити як певну подію, що сталася з підстав, що не залежать від волі людини або ж безпо-
середньо внаслідок певних умисних чи необережних дій, має негативний вплив на працівника 
і проявляється у формі настання шкоди здоров’ю працівника, стався внаслідок виконання пра-
цівником своїх трудових обов’язків або пов’язаних з трудовими обов’язками як безпосередньо 
на території підприємства, установи, організації, так і за межами, якщо працівник знаходився 
в такому місці за розпорядженням роботодавця або ж на підставі договору між працівником та 
роботодавцем чи за інших підстав, визначених роботодавцем. 

Аналіз підходів до розуміння нещасного випадку на виробництві в чинному українсько-
му законодавстві, міжнародних нормативно-правових актах, законодавстві інших країн, дає під-
стави для висновку, що норми українського законодавства дещо вузько визначають нещасний 
випадок на виробництві, а тому потрібно удосконалити чинне законодавство з огляду на сучасні 
суспільні потреби.
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ДАШУТІН І.В. 

ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

У статті визначено тенденції подальшого розвитку правового регулювання 
забезпечення законності у трудових відносинах. Охарактеризовано особливості 
кожної з них. 

Ключові слова: тенденція, правове регулювання, забезпечення законності, 
трудові відносини, праця. 

В статье определены тенденции дальнейшего развития правового регулирова-
ния обеспечения законности в трудовых отношениях. Охарактеризовано особен-
ности каждой из них.

Ключевые слова: тенденция, правовое регулирование, обеспечение законно-
сти, трудовые отношения, труд.

In the article the tendencies of further development of legal regulation of maintenance 
of legality in labor relations are determined. Characterized by the features of each of them.

Key words: tendency, legal regulation, provision of legality, labor relations, labor.

Оскільки свого часу було підготовлено низку проектів Трудового кодексу, теоретична база 
для зміни правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах вже на сьо-
годні є наявною, проте взагалі не дослідженою на науковому рівні. Окрім того, фактично жод-
них практичних кроків у даному напрямку не зроблено. Враховуючи, що чинний Кодекс законів 
про працю України [1] у багатьох аспектах не відповідає сучасному стану розвитку трудових 
відносин, формально встановлений принцип законності у трудових відносинах може не отри-
мувати реального підтвердження, що обумовлює необхідність дослідження питання тенденцій 
подальшого розвитку правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах. 
Очевидним є те, що без фундаментальних наукових досліджень можливих напрямів розвитку 
досліджуваного інституту та без урахування змін у стратегії розвитку нашої держави перехід на 
якісно новий рівень функціонування трудових правовідносин в Україні неможливий. 

Незважаючи на те, що забезпеченню законності у трудових відносинах в нашій державі приді-
ляється суттєва увага з боку законодавця, перманентна зміна векторів її розвитку обумовлює необхід-
ність постійного оновлення нормативно-правої бази, у тому числі й законодавства про працю. Проте 
низка реформ у новітній українській історії, спрямованих на наближення вітчизняного законодав-
ства до європейських стандартів, ніяким чином не торкнулись питання забезпечення законності у 
трудових відносинах. Кодекс законів про працю України [1] за період незалежності України зазнав 
незначних змін, а прийняття нового Трудового кодексу України відтерміновано на невизначений 
період. Тому існують підстави стверджувати, що питання, пов’язані із забезпеченням законності у 
трудових відносинах, на сьогодні не отримали належної повноти розкриття та законодавчого врегу-
лювання, а отже, існує підґрунтя для подальшого удосконалення правового регулювання у цій сфері. 

Тенденції є можливостями тих чи інших подій розвиватися у визначеному напрямку, тоб-
то тимчасовими явищами, які є чинними від моменту їх розробки до кінцевого втілення у жит-
тя. Питання тенденцій правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах 
у цілому фактично недосліджені у вітчизняній науці з огляду на наступні причини: по-перше, 
відсутність еволюції законодавства про працю обумовлює дефіцит інтересу з боку науковців до 
встановлення сутності окремих інститутів трудового права; по-друге, сучасні науковці переваж-
но досліджують тенденції правового регулювання в трудових відносинах виключно у контек-
сті більш загальних питань. Тож зробимо висновок, що на кожному етапі розвитку правового 
регулювання забезпечення законності у трудових відносинах тенденції відрізняються та згодом 
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втрачають свою актуальність. Саме тому важливим є встановлення тих тенденцій, які актуальні 
на сьогодні та стосуються чинного законодавства про працю. Звернемо увагу також на те, що у 
зв’язку з майбутнім прийняттям нового Трудового кодексу України більшість існуючих нечис-
ленних наукових розробок на дану тематику втратять свою актуальність. За таких умов дослі-
дження питання тенденцій подальшого розвитку правового регулювання забезпечення законно-
сті у трудових відносинах є актуальним.

Дана проблема характеризується незначним рівнем наукової уваги, проте окремим питан-
ням, пов’язаним із тенденціями розвитку правового регулювання забезпечення законності у кон-
тексті правового регулювання трудових правовідносин, все ж були присвячені наукові праці, які, 
втім, не мали комплексного характеру. 

Серед дослідників, які працювали над даною тематикою, виділимо таких, як Л. П. Аме-
лічева, Ю. Г. Барабаш, Н. Б. Болотіна, В. С. Венедіктов, С. В. Вишновецька, Н. Д. Гетьманцева, 
М. М. Грекова, І. О. Гуменюк, С. Ф. Гуцу, В. В. Жернаков, Т. І. Костилєва, О. В. Лавріненко, 
К. В. Мельник, Т. В. Салівон, О. М. Ярошенко та інші. Проте зазначені раніше особливості обу-
мовлюють необхідність здійснення комплексного дослідження тенденцій розвитку правового 
регулювання забезпечення законності у трудових відносинах.

Дослідження правової доктрини нашої держави засвідчило, що наукових розробок з про-
блеми тенденцій подальшого розвитку правового регулювання забезпечення законності у трудо-
вих відносинах на сьогодні фактично немає. Вітчизняні науковці, аналізуючи питання тенденцій 
розвитку правового регулювання трудових правовідносин у цілому, переважно оминають питан-
ня, пов’язані із їх законністю. Н. Д. Гетьманцева до тенденцій реформування трудового законо-
давства України віднесла: 

1) забезпечення рівноваги прав працівників і роботодавців, балансу їх інтересів й інтере-
сів держави; 

2) посилення договірних начал у трудовому праві; 
3) зміну ролі трудового договору й надання сторонам реальної можливості домовлятися 

про умови праці та заробітної плати; 
4) посилення приватноправових начал трудового права; 
5) забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника, роботодавця та держави; 
6) визначення меж державного та договірного регулювання трудових правовідносин; 
7) створення комплексу норм, що безпосередньо регулюють трудові правовідносини з іно-

земним елементом [2, с. 65–68]. У контексті теми нашого дослідження звернемо увагу на те, що 
деякі із тенденцій у певній мірі стосуються забезпечення законності у трудових відносинах. Напри-
клад, тенденція забезпечення рівноваги прав працівників і роботодавців, балансу їх інтересів 
й інтересів держави сприятиме забезпеченню законності у трудових відносинах, оскільки чинним 
законодавством про працю працівники та роботодавці наділяються кореспондуючими правами та 
обов’язками. Це проявляється, зокрема, у статті 21 Кодексу законів про працю України [1], згідно 
з нормами якої при укладанні трудового договору працівник бере на себе обов’язок виконувати 
роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа-підприємець 
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні 
для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою 
сторін. Відповідно, будь-яке порушення даної норми спричиняє невідповідність рівноваги прав 
працівників і роботодавців, а отже, і недотримання законності у трудових правовідносинах. Таким 
чином, тенденцію забезпечення рівноваги прав працівників і роботодавців, балансу їх інтересів й 
інтересів держави дійсно можна віднести то тенденцій подальшого розвитку правового регулюван-
ня забезпечення законності у трудових відносинах. Схожим чином варто роз’яснити і запропоно-
вану тенденцію забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника, роботодавця та 
держави, адже в її основі перебуває законність укладеного трудового договору між працівником та 
роботодавцем. Проте необхідність забезпечення правових умов для узгодження інтересів праців-
ника, роботодавця та держави обумовлює існування правового регулювання трудових відносин у 
цілому. Тому даний напрям не можна віднести до тенденцій, оскільки за своїм змістом він є близь-
ким до мети правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах.

У свою чергу, І. О. Гуменюк до напрямів розвитку трудового законодавства України від-
носить наступні аспекти: 

1) визнання суспільних відносин, пов’язаних із використанням особистої праці, трудови-
ми, незалежно від способу їх офіційного оформлення; 
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2) розвиток гарантій дотримання трудових прав і механізму їх реалізації; 
3) оновлення механізму правового регулювання трудових відносин; 
4) особливу увагу законодавця до норм, які регулюють охорону праці та передбачають 

заходи попередження масових звільнень (прийняття імперативних норм, які встановлюють не 
мінімальні вимоги, а стандарти європейського соціального законодавства, процес наближення до 
якого є пріоритетним у розвитку вітчизняного законодавства, в тому числі і трудового) [3, с. 82–83]. 
Запропоновані дослідницею тенденції у меншій мірі відповідають тенденціям подальшого роз-
витку правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах, аніж попередня 
проаналізована нами концепція. Так, зокрема напрям оновлення механізму правового регулюван-
ня трудових відносин полягає передусім у прийнятті нового законодавства про працю, у тому 
числі Трудового кодексу України. Тенденція визнання суспільних відносин, пов’язаних із вико-
ристанням особистої праці, трудовими, незалежно від способу їх офіційного оформлення за сво-
їм обсягом є більш масштабною, аніж дещо вужче поняття законності, й полягає у необхідності 
застосування комплексу як теоретичних, так і законодавчих дій. Дотримання трудових прав і меха-
нізму їх реалізації у цілому входить до поняття законності, оскільки не можуть бути законними 
такі трудові правовідносини, у яких від самого початку були порушені трудові права будь-якої із 
сторін, проте відзначимо загальний характер формулювання даного напряму. Дотримання тру-
дових прав і механізму їх реалізації є однією з причин існування трудового права як галузі, тому 
дане положення не варто виділяти як тенденцію. Приблизно у тій же мірі до окремих аспектів 
законності можна віднести тенденцію забезпечення правового регулювання охорони праці та 
попередження масових звільнень, адже порушення відповідних норм законодавства про працю 
має вплив на визнання відповідних трудових правовідносин такими, що суперечать принципу 
законності. Проте, з іншого боку, охорона праці та попередження звільнень є одними із найго-
стріших питань сфери трудового права в останні десятиліття. Враховуючи, що вони і на сьогодні 
залишаються предметом дослідження вітчизняних науковців, зробимо висновок, що їх належне 
правове регулювання не здійснено і наразі. Тому дана тенденція не втрачає своєї актуальності. 

С. Ф. Гуцу до тенденцій реформування трудового законодавства України відносить: 
1) оптимальне збалансування захисної та виробничої функцій трудового права, за допо-

могою яких має бути забезпечена рівновага інтересів найманих працівників і роботодавців; 
2) недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових 

законів; 
3) внесення кардинальних змін лише до тих положень чинного законодавства, які не від-

повідають вимогам ринкової економіки; 
4) використання в процесі підготовки нового Кодексу досвіду МОП, а також законодав-

ства ЄС та країн з перехідною економікою з тим, щоб забезпечити належну гармонізацію законо-
давства України про працю з міжнародними правовими нормами у цій сфері; 

5) зміщення центру ваги правового забезпечення трудових відносин з законодавчого рівня 
на рівень договірного регулювання, передусім – колективно-договірного, з максимальним вико-
ристанням механізмів соціального партнерства із залученням роботодавців та профспілок; 

6) забезпечення недискримінації працівників за ознаками статі, раси, політичних пере-
конань та інших обставин, визначених у Конституції України, із збереженням підвищених умов 
захисту праці жінок і молоді та реальною забороною дитячої і примусової (обов’язкової) праці; 

7) рівне ставлення до чоловіків та жінок (гендерна рівність); 
8) забезпечення диференціації правового регулювання праці, тобто максимальне врахуван-

ня особливостей праці працівників малого бізнесу, кооперативів, окремих категорій працівників, 
які працюють у нетипових формах зайнятості, та з використанням цивільно-правових договорів; 

9) повнота і чіткість правового регулювання трудових відносин з мінімальним викорис-
танням бланкетних норм [4, с. 110–111].

Деякі із запропонованих тенденцій є концептуальними, тобто спрямованими на вдоскона-
лення трудового законодавства у цілому щодо: 

– мінімального використання бланкетних норм; 
– переходу на колективно-договірне регулювання; 
– спрямування на забезпечення функціонування ринкової економіки; 
– рівноваги інтересів найманих працівників і роботодавців. 
Тенденція недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті 

нових законів також стосується законодавчих процедур. Інші тенденції, у свою чергу, відносяться 
саме до забезпечення законності у трудових відносинах. Концепція, запропонована С. Ф. Гуцу, 
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є найбільш близькою до тенденцій подальшого розвитку правового регулювання забезпечення 
законності у трудових відносинах, адже переважно базується на змісті актуального на момент 
написання її праці проекту Трудового кодексу України. Проте на сьогодні розроблено новий, 
більш сучасний проект цьоьо документа. 

Варто зазначити, що «Великий тлумачний словник сучасної української мови» трактує 
поняття «тенденції» як «напрям розвитку чого-небудь» [5, с. 1440]. Тобто в контексті теми нашо-
го дослідження його цілком можливо розглядати як конкретний напрям розвитку правового 
регулювання забезпечення законності у трудових відносинах. Оскільки тенденції не є сталими, 
а швидше тимчасовими напрямами, дійдемо до висновку, що вони визначають певну поточну 
можливість досліджуваного інституту розвиватись у стратегічно важливих напрямках. Більшість 
проаналізованих нами робіт датовані періодом 2011–2013 років, а їх часткову актуальність і на 
даний момент можна пояснити тим, що протягом наступних років суттєвих змін до законодав-
ства про працю не було внесено. Проте важливим у контексті нашого дослідження є розробка у 
2014 році та подальше доопрацювання проекту Трудового кодексу України [6], який на сьогодні 
перебуває на стадії внесення поправок. Тому визначення чинних тенденцій подальшого розвитку 
правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах ми вбачаємо як у аналізі 
правової доктрини нашої держави, так і у зверненні до вищезазначеного проекту Кодексу.

Із вищенаведеного аналізу наукових джерел можна зробити висновок, що тенденціями 
подальшого розвитку правового регулювання забезпечення законності у трудових відноси-
нах на думку вітчизняних авторів є: 

1) забезпечення недискримінації працівників за ознаками статі, раси, політичних переко-
нань та інших обставин, у тому числі рівне ставлення до чоловіків та жінок; 

2) забезпечення рівноваги прав працівників і роботодавців, балансу їх інтересів й інтере-
сів держави; 

3) забезпечення диференціації правового регулювання праці, тобто максимальне враху-
вання особливостей праці окремих категорій працівників, які працюють у нетипових формах 
зайнятості, за цивільно-правовими договорами тощо; 

4) забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника, роботодавця та держави; 
5) забезпечення правового регулювання охорони праці та попередження масових звільнень; 
6) європейська інтеграція у забезпеченні законності в трудових відносинах та використан-

ня зарубіжного досвіду забезпечення законності у трудових відносинах. 
Актуальність кожної із наведених тенденцій має бути проаналізована із огляду на від-

повідність нормам проекту Трудового кодексу України [6]. Окрім того, у процесі відповідного 
аналізу можуть бути встановлені напрями, на які не було звернуто увагу на науковому рівні. Тен-
денція європейської інтеграції у забезпеченні законності в трудових відносинах та використання 
зарубіжного досвіду забезпечення законності у трудових відносинах не потребує додаткового 
підтвердження, адже вона є актуальною на сьогодні для фактично будь-якого інституту вітчизня-
ної правової системи і має бути розглянутою більш детально. 

Звертаючись до норм проекту Трудового кодексу України [6], знаходимо підтвердження 
актуальності тенденції забезпечення недискримінації працівників за ознаками статі, раси, полі-
тичних переконань тощо. Так, у статті 3 «Недопущення дискримінації у сфері праці» мова йде 
про те, що забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принци-
пу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального 
та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання 
на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства 
у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру 
звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим праців-
никам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером робо-
ти або умовами її виконання. Відзначимо, що зазначена норма була продубльована і в чинному 
Кодексі законів про працю України [1] внаслідок відповідних змін від 12.11.2015. Принципова 
відмінність полягає у тому, що у статті 3 Проекту надається роз’яснення того, що являє собою 
дискримінація за ознакою статі. У даному контексті мова йде, зокрема, про сексуальні дома-
гання, які виражаються у діях сексуального характеру, поводження (включаючи жести, вирази і 
фізичний контакт), що є загрозливим, образливим, таким, що піддає експлуатації або змушує до 
сексуальних відносин. Окрім того, Проектом надається пояснення того, що не є дискримінацією 
у сфері праці, а саме: обмеження прав і можливостей або надання переваг працівникам залежно 
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від певних видів робіт, які стосуються віку, рівня освіти, стану здоров’я, статі, інших відповідних 
обставин, необхідності посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб, а 
також переваги для засновників і членів господарських товариств (крім акціонерних), виробни-
чих кооперативів, фермерських господарств, громадських організацій при наданні роботи, пере-
веденні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення. Також відзначимо, що особам, 
які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері праці, надано право звернутися до суду 
із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 
Тобто тенденція недопущення дискримінації у трудових відносинах полягає у наступному:

1) визначенні вичерпного переліку підстав, за яких порушення законності у трудових від-
носинах є дискримінацією;

2) зверненні особливої уваги на дискримінацію за ознакою статі як порушенні законності 
у трудових відносинах;

3) визначенні того, що не є дискримінацією у трудових відносинах;
4) наданні можливості особам, які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері пра-

ці, права звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матері-
альної та моральної шкоди.

Підсумовуючи здійснене дослідження, дійдемо до висновку, що питання тенденцій подаль-
шого розвитку правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах є новим 
для вітчизняної науки, оскільки жодна із проаналізованих існуючих концепцій не є досконалою 
у контексті виділеної тематики. Аналіз наукової літератури засвідчив, що чинні на сьогоднішній 
день тенденції закріплені передусім у нормах актуального проекту Трудового кодексу України, 
який наразі перебуває на стадії внесення поправок. Дослідження його норм продемонструвало 
наявність значних відмінностей у порівнянні із нормами Кодексу законів про працю України, які 
загалом сприятимуть забезпеченню законності у трудових відносинах.
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених, надано авторське визна-
чення поняття «пенсійні правовідносини», під яким запропоновано розуміти 
майнові правовідносини, що виникають з приводу надання окремим категоріям 
громадян, у визначених законом випадках, пенсійного забезпечення відповідни-
ми державними та недержавними органами за рахунок спеціально створених для 
цього цільових (страхових) фондів. Виокремлено вичерпний перелік характерних 
ознак вказаного терміну. 

Ключові слова: правовідносини, пенсійні правовідносини, об’єкт правовідно-
син, суб’єкт правовідносин.

В статье на основе анализа научных взглядов ученых, предоставлено авторское 
определение понятия «пенсионные правоотношения», под которым предложено 
понимать имущественные правоотношения, возникающие по поводу предостав-
ления отдельным категориям граждан, в определенных законом случаях, пенсион-
ного обеспечения соответствующими государственными и негосударственными 
органами, за счет специально созданных для этого целевых (страховых) фондов. 
Выделен исчерпывающий перечень отличительных признаков указанного срока.

Ключевые слова: правоотношения, пенсионные правоотношения, объект пра-
воотношения, субъект правоотношений.

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists, the author's 
definition of the concept of "pension legal relationship" was proposed, which suggests 
to understand the property relations arising from the provision of certain categories of 
citizens in the cases of pensions provided by the law by the relevant state and non-state 
bodies at the expense of specially created target (insurance) funds for this purpose. An 
exhaustive list of characteristic features of the given term is specified.

Key words: legal relations, pension legal relations, object of legal relations, subject 
of legal relations.

Постановка проблеми. Дослідження правовідносини посідає одне з центральних місць в 
юридичній науці і, поряд з цим, є одним з найбільш дискусійних питань як загальної теорії дер-
жави і права, окремих галузей права, так і права соціального забезпечення, підінститутом якого 
є пенсійне забезпечення. Хоча слід відзначити і те, що деякі вчені, наприклад І. М. Сирота, пен-
сійне право виділяють в окрему галузь [1]. Важливість правовідносини полягає у тому, що вони 
є результатом реалізації правових норм і права взагалі, виступають головним критерієм життє-
здатності та впливовості правової системи на соціальні, економічні, політичні та інші суспільні 
відносини. Вивчення правовідносин свідчить про досить високий рівень пізнання даної правової 
категорії. 

Стан дослідження. Пенсійні правовідносини є одним із видів суспільних відносин і осо-
бливою формою здійснення права на пенсію. Вони складають найбільшу групу правовідносин 
щодо пенсійного забезпечення. Пенсійні правовідносини завжди були в центрі уваги науковців, 
які досліджували проблеми соціального забезпечення, оскільки вони утворюють їх вагому части-
ну. До проблем пенсійних правовідносин звертались такі вчені, як В. С. Андреев, В. А. Ачаркан, 
О. Д. Зайкін, М. Л. Захаров, В. О. Тарасова, П. Г. Тучкова, Я. М. Фогель та інші. Серед сучас-
них українських науковців – такі як В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, В. С. Венедиктов, В. Я. Гоц, 
Л. М. Князькова, О. В. Лавріненко, А. І. Процевській, І. М. Сирота, С. М. Сивак, Б. І. Сташків та ін. 

© КЛЕМПАРСЬКИЙ М.М. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загально-
правових дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України)
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Проте сучасні процеси реформування всієї системи пенсійного забезпечення в Україні зумовлюють 
необхідність перегляду та оновлення існуючих досліджень у зазначеній галузі. Розширення кола 
пенсійних правовідносин, істотні зміни у їх складі, характері та змісті правовідносин вимагають 
застосування якісно нових підходів під час їх дослідження, аналізу, систематизації та відповідного 
наукового обґрунтування, що сприятиме їх подальшому успішному розвитку та вдосконаленню.

Саме тому метою статті є: розглянути поняття та визначити особливості пенсійних пра-
вовідносин.

Виклад основного матеріалу. У загальній теорії права правовідносини розглядаються як 
особлива форма соціальної взаємодії, що об’єктивно виникає у суспільстві відповідно до закону, 
учасники якої мають взаємні кореспондуючі права-обов’язки і реалізують їх з метою задоволен-
ня своїх потреб та інтересів в особливому порядку, який не заборонений державою чи гарантова-
ний і охороняється нею в особі певних органів [2, с. 16]. Ще у 70-х роках ХХ століття, визначаю-
чи необхідність існування поняття правовідносин як одного з фундаментальних понять правової 
науки, Р. О. Халфіна наголошує, що дослідження правовідносин надає можливість оцінити в якій 
мірі вимоги об’єктивних закономірностей знаходять адекватне відображення в нормах, та чи від-
повідає правова норма цілям і завданням розвитку суспільних відносин [3]. Одним із основних 
зв’язків, що визначають сутність правовідношення, Р. О. Халфіна виділяє зв’язок норми права і 
правовідношення, характер якого визначається як реалізація норми, проте, не кожна норма реалі-
зується у правовідношенні. Специфіка ж самої правової норми полягає в тому, що обов’язковість 
її застосування забезпечується примусовою силою держави. 

У 80–90-х роках ХХ століття плідними дослідженнями в сфері теорії правовідносин були 
праці А. І. Дудіна, М. І. Матузова, О. В. Малько, П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакун, Ю. Г. Ткаченко та 
деяких інших науковців. Так, А. І. Дудін зазначає, що правовідношення відіграє роль сполучного 
кільця між усіма правовими категоріями та поняттями, що об’єднує їх у єдину субординаційну 
систему. На його думку, категорія правовідношення є найціннішим надбанням правової науки і 
єдина категорія, що стисло відтворює всі відомі науці суттєві зв’язки права з реальним життям, 
із суспільними відносинами, а отже закономірності його виникнення та розвитку. Він виводить 
поняття правовідношення з протиріччя двох інших понять: фактичного суспільного відношення 
(правового буття) та норм права (правової свідомості). До структури правовідношення він також 
включає і суб’єкт правовідношення, і об’єкт, і зміст та юридичний факт [4, с. 109–117].

М. І. Матузов та О. В. Малько правовідношення визначають як урегульоване правом та 
охоронюване державою суспільне відношення, учасники якого виступають в якості носіїв вза-
ємно кореспондуючих один одному юридичних прав та обов’язків [5, с. 479]. На їх думку, пра-
вовідносини можна умовно поділити на такі, що утворились шляхом надання нової якості вже 
існуючим суспільним відносинам за допомогою правової норми, внаслідок чого вони стають 
правовими, набувають юридичну оболонку; та правовідносини, які вже виникають як правові і 
в іншому вигляді не існують, тобто правовідносини у „чистому вигляді”, які утворюють дійсно 
самостійний вид або тип суспільних відносин. До найбільш характерних ознак правовідносин 
вчені відносять: 1) виникають, припиняються або змінюються лише на підставі правових норм, 
які їх безпосередньо породжують; 2) наявність суб’єктивних прав та обов’язків у суб’єктів пра-
вовідносин, що утворюють двосторонній зв’язок між учасниками, що і є, власне, правовідношен-
ням; 3) правовідношення завжди має вольовий характер, бо в ньому відбивається як воля держа-
ви, так і в переважній більшості випадків воля самих учасників; 4) правовідносини охороняються 
державою; 5) правовідношення характеризується індивідуалізованістю суб’єктів, суворою визна-
ченістю їх взаємної поведінки, персоніфікацією прав та обов’язків, це завжди конкретний зв’язок 
«когось» із «кимось» [5, с. 472–477]. 

П. М. Рабінович, наголошує, що правовідносини мають створювати суб’єктам права 
конкретні соціальні можливості для задоволення певних їхніх потреб або власними діями, або 
діями інших суб’єктів. На його думку, правове відношення – це передбачене гіпотезою юридич-
ної норми ідеологічне суспільне відношення, яке виражається у взаємних юридичних правах і 
обов’язках суб’єктів права [6, с. 127]. В цілому таке визначення виглядає лаконічним але, разом з 
тим, лаконічність негативно впливає на його зміст. Воно не містить достатньої інформації щодо 
сутності самих правовідносин.

О. Ф. Скакун під правовідносинами розуміє врегульовані нормами права вольові суспіль-
ні відносини, що виражаються в конкретному зв’язку між правомочними і зобов’язаними суб’єк-
тами – носіями суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності – і 
забезпечуються державою [7, с. 345]. До ознак правовідносин вчена відносить: 1) становлять 
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різновид суспільних відносин, соціальний зв’язок; 2) є ідеологічними відносинами – результатом 
свідомої діяльності (поведінки) людей; 3) є вольовими відносинами, які проявляються в двох 
аспектах: а) у втіленні в них волі (інтересу) держави, оскільки правовідносини виникають на під-
ставі правових норм; б) у втіленні в них волі (інтересу) учасників правовідносин – вони зв’язані 
предметом інтересу, досягненням його результату; 4) виникають, припиняються або змінюються, 
як правило, на основі норм права у разі настання передбачених правовою нормою фактів, висту-
пають як спосіб реалізації норм права, або, інакше, норми права втілюються в правовідносинах, 
відбувається їх індивідуалізація стосовно суб’єктів і реальних ситуацій; 5) мають, як правило, 
двосторонній характер і є особливою формою взаємного зв’язку між конкретними суб’єктами 
через їх права, обов’язки, повноваження і відповідальність, які закріплені в правових нормах. 
Одна сторона має точно визначені суб’єктивні юридичні права (правомочна сторона), на іншу 
покладені відповідні суб’єктивні юридичні обов’язки (зобов’язана сторона); 6) охороняються 
державою, забезпечуються заходами державного впливу [7, с. 346–347]. 

Ю. Г. Ткаченко зазначає, що правове регулювання проникає у всі сфери суспільного жит-
тя: політичну, економічну, соціальну, духовну, тощо. Це призводить до того, що відносини, які 
регулюються правом, з функціональної точки зору можна назвати правовими, проте варто пам’я-
тати, що регулювання не змінює самого характеру відносин, тобто вони залишаються або еконо-
мічними, або політичними, або духовними. Аналізуючи дві точки зору науковців щодо правового 
відношення, вона розмежовує, виходячи з цих позицій, поняття правовідношення «відношення» 
та правовідношення «модель», проте визначає власну позицію. Називаючи відносини правовими, 
Ю. Г. Ткаченко наголошує, що „ми йдемо на умовність, при цьому не визнаючи правовідношення 
самостійним видом суспільних відносин. Вона впевнена, що не існує суто правових відносин, а 
є лише правовий спосіб регулювання суспільних відносин [8, с. 92–93].

Приймаючи до уваги вищенаведені підходи вчених щодо з’ясування поняття правовідноси-
ни, вважаємо що доцільним буде їх визначення як врегульованих нормами права вольових суспіль-
них відносини, які виникають на підставі юридичних фактів, а також характеризуються зв’язком між 
безпосередніми учасниками суспільних відносин та державою, яка через правові норми встановлює 
(санкціонує), охороняє та забезпечує суб’єктивні юридичні права, обов’язки та встановлює юри-
дичну відповідальність за їх невиконання. До структурних елементів правовідносин слід віднести: 
правові норми, які регулюють відповідні правовідносини; суб’єктів правовідносин, у тому числі і 
державу; об’єкт правовідношення; зміст правовідносин (права і обов’язки учасників). 

Перейдемо до безпосереднього розгляду напрацювань вчених щодо визначення сутнос-
ті пенсійних правовідносин. Так, О. Д. Зайкін під пенсійним правовідношенням розумів таке 
юридичне відношення, в якому одна сторона – що досягла певного піку, або непрацездатний гро-
мадянин за наявності окремих об’єктивних підстав пенсійної аліментації має безумовне право 
на отримання регулярної (періодичної) виплати соціально-аліментарного призначення (пенсії), 
а друга сторона – орган матеріального забезпечення – зобов’язана здійснювати таку виплату та 
вчиняти на користь пенсіонера інші дії, передбачені законом [9, с. 27–28]. Т. М. Кузьміна визна-
чає пенсійне правовідношення як таке, що виникає за волевиявленням громадянина та на основі 
рішення органу спеціальної компетенції, юридичне відношення, в якому один суб’єкт – правоз-
датний громадянин або сім’я – має право на отримання регулярних виплат соціально-аліментар-
ного характеру та зобов’язаних виконувати вимоги, що пред’являються законом до пенсіонера, 
а другий – забезпечувальний суб’єкт – зобов’язаний сплачувати йому пенсію певного виду та у 
визначеному розмірі [10, с. 106]. 

У більш загальному вигляді пропонує визначення пенсійного правовідношення 
В. С. Андрєєв. На його думку, пенсійне правовідношення – це юридичне відношення, в якому 
одна сторона – орган, що здійснює функції соціального забезпечення, – зобов’язана виплачувати 
пенсію, а друга сторона – громадянин чи його сім’я – виконувати передбачені законом вимоги, 
що пред’являються до пенсіонера, та отримувати пенсію [11, с. 121]. На думку І. М. Сироти пен-
сійні відносини є правовими відносинами (в іншому виді вони практично не існують), оскільки 
виникають лише за наявності норм пенсійного законодавства [12, с. 60]. Дійсно, це істотна осо-
бливість пенсійних правовідносин, яка відрізняє їх від інших правовідносин. 

Насамперед, пенсійні правовідносини в реальному житті існують у вигляді індивідуаль-
но-визначених, конкретних правовідносин. Це означає, що вони виникають з приводу надання 
певного грошового забезпечення конкретній одній фізичній особі (виключення складає сім’я як 
суб’єкт пенсійних правовідносин щодо надання пенсії в разі втрати годувальника) за її волевияв-
ленням, за умови наявності у неї спеціальної правоздатності.
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Для пенсійних правовідносин характерна різноманітність їх видів. Отже, видів пенсійних 
правовідносин стільки ж, скільки видів пенсій. Законодавством установлено чотири види пенсій: 
за віком, з інвалідності, у разі втрати годувальника, а для деяких категорій державних служ-
бовців, зокрема працівників органів внутрішніх справ –  за вислугу років. Відповідно до цього 
розрізняються чотири види пенсійних правовідносин. Кожне з видів пенсійного забезпечення 
реалізується в конкретних індивідуальних правовідносинах, вирізняючись суб’єктами, підстава-
ми для їх виникнення, обсягом повноважень їх учасників та ін. У теоретичній площині ці право-
відносини можна розглядати як однорідні, оскільки їм властиві загальні, істотні родові риси та 
ознаки. Пенсійні правовідносини характеризуються тим, що їх учасники (суб’єкти) мають певні 
взаємні права і на них покла¬дено відповідні обов’язки. Обсяг прав та обов’язків установлено 
нормами права. Правовідносини завжди бувають двосторонніми: праву одного суб’єкта (юри-
дичної чи фізичної особи) відповідає обов’язок іншого, і навпаки. Так, орган, який здійснює 
пенсійне забезпечення, повинен призначити у встановлені строки пенсію, а пенсіонер має право 
вимагати своєчасного її призначення і виплати. У свою чергу, пенсіонер зобов’язаний сповіщати 
відповідні органи пенсійного забезпечення про різні обставини, які тягнуть за собою зміну роз-
міру пенсії чи припинення її виплати.

Висновок. Підсумовуючи вищенаведене, до ознак пенсійних правовідносин слід відне-
сти: по-перше, вони можуть існувати лише за наявності норм пенсійного законодавства. По-дру-
ге, підставою виникнення всіх без виключень пенсійних правовідносин обов’язково служить 
юридичний склад як сукупність юридичних фактів [11, с. 128]. Для кожного виду пенсійних 
правовідносин властивий свій юридичний склад, проте, спільними юридичними фактами для 
різних видів правовідносин виступають волевиявлення громадянина на призначення йому пенсії 
та рішення відповідного компетентного органу про призначення пенсії. Іншими найбільш розпо-
всюдженими юридичними фактами, з урахуванням конкретного виду пенсійного забезпечення, 
можуть бути: вік особи, трудовий (страховий) стаж, інвалідність, втрата годувальника, вислуга 
років тощо. З прийняттям Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» та виникненням відповідних забезпечувальних правовідносин і пенсійного страхування, 
до юридичних фактів відноситься і визначений законом страховий випадок, як підстава виник-
нення права особи на пенсійне забезпечення з пенсійного страхування, а значить і як підстава 
виникнення відповідних правовідносин. По-третє, пенсійні правовідносини мають тривалий 
характер, тобто не обмежені в часі та існують протягом невизначеного терміну. Наприклад, пен-
сії за віком та за вислугою років призначаються довічно. Хоча в ряді випадків норми пенсійно-
го законодавства вказують або на абсолютно певні строки дії пенсійних правовідносин у часі 
(наприклад, правовідносини пенсійного забезпечення неповнолітніх дітей у зв’язку з утратою їх 
годувальника до досягнення ними 18-літнього віку, а якщо вони вчаться – є студентами, курсан-
тами, то до закінчення навчальних закладів, але не більше, ніж до досягнення ними 23-річного 
віку), або на відносно певні строки їхньої дії – на час до зміни одного з елементів юридично-
го складу, який викликав даний вид пенсійних правовідносин (наприклад, одужання інваліда 
III групи і визнання його здоровим означають закінчення його інвалідності і тим самим тягнуть 
за собою припинення пенсійних правовідносин з інвалідності). По-четверте, пенсійні право-
відносини мають вольовий характер, бо в ньому відбивається як воля держави, так і в деяких 
випадках (недержавне пенсійне страхування) воля самих учасників пенсійних правовідносин. 
По-п’яте, пенсійним правовідносинам властивий нормативно-імперативний характер, оскільки 
вони виникають виключно за наявності відповідних норм пенсійного законодавства, які містять-
ся як у загальних нормативних актах, так і в спеціальному законодавстві. Імперативний характер 
обумовлений повною детальною регламентацією прав та обов’язків сторін (які не можуть бути 
змінені за їх бажанням), підстав виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин. 
По-шосте, пенсійні правовідносини є майновими відносинами, оскільки виникають з приводу 
надання непрацездатним та престарілим особам матеріального забезпечення у вигляді грошових 
коштів (пенсій) шляхом перерозподілу суспільних спеціалізованих фондів. По-сьоме, типовою 
рисою пенсійних правовідносин є застосування до них (у разі забезпечення пенсією за віком, з 
інвалідності, та внаслідок втрати годувальника і за вислугу років) принципу диференціації розмі-
рів пенсій. По-восьме, одна сторона пенсійних правовідносин  (застраховані особи, а в окремих 
випадках, визначених Законом, – члени їхніх сімей та інші особи) має точно визначені суб’єктив-
ні юридичні права (правомочна сторона), на іншу (страхувальник) покладені відповідні суб’єк-
тивні юридичні обов’язки (зобов’язана сторона). По-дев’яте, пенсійні правовідносини охороня-
ються державою, забезпечуються заходами державного впливу. 
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Таким чином, під пенсійними правовідносинами необхідно розуміти майнові правовідно-
сини, що виникають з приводу надання окремим категоріям громадян (сім’ям) у визначених зако-
ном випадках пенсійного забезпечення відповідними державними та недержавними органами за 
рахунок спеціально створених для цього цільових (страхових) фондів.
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САВЧУК О.Я. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕРМІНАНТИ «СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО»  
ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

У статті здійснено ґрунтовну характеристику детермінанти «соціальне сиріт-
ство» та досліджено похідні категорії, такі як «сирітство», «сирота», «соціальна 
сирота», «дитина-сирота» та «дитина, позбавлена батьківського піклування» тощо. 
Також визначено основні особливості поняття «соціальне сирітство».

Ключові слова: сирітство, сирота, соціальна сирота, дитина-сирота та 
дитина, позбавлена батьківського піклування.

В статье осуществлен основательную характеристику детерминанты «социаль-
ное сиротство» и исследованы производные категории, такие как «сиротство», 
«сирота», «социальная сирота», «ребенок-сирота» и «ребенок, лишенный роди-
тельской опеки» и другие. Также определены основные особенности понятия 
«социальное сиротство».

Ключевые слова: сиротство, сирота, социальная сирота, ребенок-сирота и 
ребенок, лишенный родительской опеки.

The article defines the "social orphan" determinants and explores derivative categories 
such as orphans, orphans, social orphans, orphans and children deprived of parental care. 
Also, the main features of the concept of "social orphanhood" are defined.

Key words: orphan, orphan, social orphan, orphan child and child deprived of 
parental care.
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Постановка проблеми та її значення. Сирітство як соціальне явище існує в будь-якому 
суспільстві: завжди були, є і будуть діти, які з різних причин залишаються без батьків, а їх роз-
виток відбувається або в іншій сім’ї, або в спеціально створених для цього установах. Однак, з 
на сьогодні особливо гостро постала проблема соціального сирітства. Оскільки, 98% дітей-сиріт 
- це соціальні сироти та лише 2 % - біологічні. Причини, через які діти залишаються без батьків-
ського піклування та виховання, різні, але наслідок один - дитина позбувається конституційного 
права на сімейне виховання, тому багато в чому подальша доля дітей-сиріт залежить від ставлен-
ня до цієї проблеми як суспільства, так і держави.

Аналіз останніх досліджень проблеми. Деякі актуальні проблеми соціального сирітства 
відображенні у наукових працях Балим Л.В. [1], Вейландє Л.В. [2], Коваленко О.О [3] Комарова 
Н.В. [4], Мельничук Л.М. [4], Терновець О.М. [12], Лопатченко І.М. [5] Комарова Н.М., Пєша І.В. 
[8] Потопахіна О.М. [6].

Метою статті є дослідження нормативно-правової складової механізму державного 
управління щодо забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, і розробка практичних рекомендацій щодо покращення ефективності механізмів виконан-
ня та дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на регіо-
нальному рівні.

Виклад основного матеріалу. Адміністративно-правова захист дитинства та її прав в 
Україні, є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом. Ратифікувавши Конвенцію ООН 
про права дитини, Україна взяла на себе зобов’язання, що складаються з чотирьох основних 
принципів: першочерговість інтересів дитини; забезпечення повноцінного життя; залучення до 
життя спільноти; відсутність дискримінації, у тому числі це стосується й такого соціально неза-
хищеного прошарку населення суспільства як дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Стабільність держави, її соціально-економічний розвиток значною мірою залежить від 
фізичного та духовного розвитку дитини, ставлення держави до проблем дітей, їх інтересів та 
потреб, а також особливих потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Для будь-якого суспільства характерним є закономірний зв’язок, а саме: зі зниженням потенціалу 
загальнолюдських і духовних цінностей у суспільстві активно виявляється феномен сирітства 
при якому зростає кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ця озна-
ка, на жаль, не обминула і нашого суспільства.

Треба відзначити, що зростання соціального сирітства, дитячої бездоглядності так 
само як демографічна катастрофа, мають в основі своїй загальну сімейну кризу. Неймовірна 
духовна, економічна, політична та соціальна криза приводить до збільшення числа сімей з 
тим або іншим рівнем соціальної, психологічної або структурної дезорганізації. Так, сер-
йозною тенденцією останніх років є відокремлення сім’ї від батьківства, яка проявляється у 
значному збільшенні неповних сімей часто у результаті свідомої відмови від реєстрації шлю-
бу, з метою отримання соціальної допомоги від держави. Також різке зубожіння українських 
родин призводить до відмови від дитини у зв'язку з відсутністю можливості прогодувати її та 
утримувати. Усі кризові явища в суспільстві підштовхнули до зростання злочинності, нарко-
манії, алкоголізму, психічних захворювань, розширивши витоки дитячого неблагополуччя та 
бездоглядності. Особливо гостро це торкнулося сімей з дітьми: у 2016 р. серед родин із двома 
дітьми 50 % жили за межею бідності, із трьома дітьми і більше – 64% [7, с. 1]. Усе це й при-
зводить до поширення соціального сирітства, яке зумовлює збільшення кількості дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, що має особливо загрозливий характер для 
суспільства в цілому. 

Прояв подібних негативних явищ у суспільстві призводить до існування такої кате-
горії населення, яка потребує особливої уваги, а саме це є діти-сироти та діти, позбавле-
ні батьківського піклування. В Україні особливо складне соціально-економічне становище 
значної кількості населення, послаблення виховної функції сім’ї загострили проблеми дитя-
чої бездоглядності й безпритульності. В умовах девальвації моральних цінностей, різкого 
зниження життєвого рівня населення збільшується кількість бездоглядних, безпритульних 
дітей, в результаті чого збільшується сирітство. У нових соціально-економічних умовах про-
блеми захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не тільки не 
втратили своєї актуальності, а й набули особливої гостроти. Понад 80 тис. сімей з різних при-
чин не виконують виховні функції щодо власних дітей Зберігається тенденція до зростання 
кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Нині в Україні понад 
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185 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На профілактичному 
обліку служб у справах дітей перебуває майже 250 тис. дітей, які бродяжать та жебраку-
ють. Щорічно в притулках перебуває від 35 до 50 тис. дітей. Майже 20 тис. дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, потребують влаштування. В Україні лише кож-
на десята дитина, яка перебуває під опікою держави, дійсно не має рідних. Інші – так звані 
«соціальні сироти», яких дедалі стає більше [7, с. 3].

Треба відзначити, що однією із головних причин збільшення рівня соціального сирітства є 
незадовільний рівень державної сімейної політики, відсутність дієвих програм допомоги різним 
категоріям кризових сімей і, як наслідок, зростання соціального сирітства. Ще однією причиною 
відмови батьків від виховання власних дітей називається зниження рівня моральності населення 
України, зниження традиційних цінностей сім’ї (38%). Істотними визначаються також злочинна 
діяльність батьків (30%), агресивна поведінка батьків (25%), брутальне та жорстоке поводження 
з дітьми, що становить загрозу дитячому життю та здоров’ю (25%), збільшення рівня смертності 
населення (25%), психічні захворювання (22%) [8, c. 6–7].

Із зазначеного вище стає не зовсім зрозуміло хто є «соціальною сиротою», а хто є «дити-
ною, яка перебуває під опікою держави, яка дійсно не має рідних».

Саме тому, назріла необхідність у аналізі понять і термінів, що використовуються у законо-
давстві щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, котре має як теоретич-
не, так і практичне значення. Треба відзначити, що на науковому рівні комплексне дослідження 
зазначених детермінантів на сьогодні відсутнє, а правозастовча практика є надто суперечливою. 

Із вище визначеного, вважаємо за необхідне дослідити такі детермінанти як «сирітство», 
«соціальне сирітство», «сирота», «соціальна сирота», «дитина сирота» та «дитина, позбав-
лена батьківського піклування».

Вважаємо за необхідне, здійснити характеристику детермінанти «сирітство», як узагаль-
нюючого явища для похідних від нього детермінант.

В загальному, термін «сирітство» є соціальним поняттям, яке відображає становище 
дітей-сиріт [9]. 

Так, сирітство – це соціальне явище, поява якого зумовлена наявністю в суспільстві 
дітей, батьки яких померли, а також дітей, які залишилися без піклування батьків у результаті 
позбавлення останніх батьківських прав або визнання їх в установленому порядку недієздатни-
ми, безвісти відсутніми [10].

Треба відзначити що у наукових джерелах виділяють два основних види сирітства: 
– повне сирітство – діти стали сиротами, у зв’язку із смертю або загибеллю батьків; 
– соціальне сирітство – діти батьків, які не виконують своїх обов’язків з різних причин, 

саме такі діти складають одну з основних категорій серед неблагополучних дітей [11, с. 8].
Вважаємо за необхідне, розглянути поняття «соціальне сирітство» в цілому, як негативне 

явище у суспільстві.
Соціальне сирітство є відносно новий феномен у житті українського соціуму. Поява цього 

явища засвідчує про кризу інституту сім’ї, нездатність її протистояти соціально-економічним і 
політичним перетворенням.. Основна проблема полягає в такому: незважаючи на успішне вирі-
шення багатьох суспільних завдань, розширення меж реалізації людських можливостей, масш-
таби соціального сирітства не зменшуються, а зростають, а саме воно набуває нового вигляду та 
різноманітних форм. Визначення шляхів вирішення зазначеної проблеми є основною задачею 
сучасної молодіжної політик в Україні [5].

Вільна енциклопедія Вікіпедія відзначає, що соціальне сирітство як соціальне явище, яке 
виникло ще у XXI столітті.

Дане явище розглядається у міждисциплінарних дослідженнях різноманітними точ-
ками зору. 

Так, у соціокультурному аспекті соціальне сирітство розглядається як явище, зумовлене 
соціально-економічними та культурно-ціннісними факторами, що створюють цілісну системну 
єдність. Фундаментальна та багатоаспектна база соціології дитинства як самостійної соціоло-
гічної науки дає змогу враховувати історичні, соціальні, культурні, економічні та психологічні 
фактори, що впливають на його поширення [12, с. 55]. 

В юриспруденції проблема соціального сирітства розглядається в контексті причин виник-
нення цього явища та його профілактики; у педагогіці – в контексті вибору 83 правильного сти-
лю виховання, який не зводиться до контролю за поведінкою дитини, дозвіллям, а полягає в 
її підтримці, збереженні внутрішнього духовного зв’язку дорослих із підлітком; у психології –  
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у контексті запобігання деформації міжособистісних відносин дитини-сироти з людьми, які її 
оточують; у соціальній педагогіці – в контексті соціально-педагогічного аналізу явища сирітства, 
причин, які суттєво впливають на бездоглядність, та заходів профілактики та подолання цього 
явища [13, с. 54]. Не менш важливе місце займають історико-етнографічні дослідження, при-
свячені проблемі соціального сирітства, які зробили істотний внесок у вивчення дитинства та 
дитячої бездоглядності як самостійних явищ, зумовлених різноманітними суспільними та гро-
мадськими факторами [13, с. 55].

Л.В. Вейландє вважає, що «соціальне сирітство» – це аномальне явище, результат соці-
альних потрясінь у житті суспільств, яке характеризується дефіцитом громадських та державних 
інститутів, які забезпечують дотримання основних прав та свобод дитини; явище, яке свідчить 
про кризу інституту сім’ї, негативний вплив соціуму на формування особистості у соціальному, 
моральному, інтелектуальному та фізичному плані [2, c. 15].

З приводу цього, треба відзначити те, що, соціальне сирітство не можна розглядати 
лише як психологічне або соціальне явище, на наш погляд, воно є інтегральним явищем, яке відо-
бражає різні прояви як соціологічного так і психологічного неблагополуччя особистості, неза-
лежно від його першопричин, генезису та ступеню прояву.

О.О. Коваленко сутність «соціального сирітство» трактує як особливий стан дитин-
ства, обумовлений його місцем в умовах певної соціальної структури, у системі соціальних 
відносин суспільства, що розглядає усіх дітей, які залишилися без належної опіки та вихован-
ня, поза залежністю від соціального статусу батьків [3, c. 32]. При цьому в соціокультурній 
перспективі соціальне сирітство характеризується послабленням поля соціального контролю 
з боку базисних соціальних інститутів (сім’ї, школи), порушенням процесу міжособистісної 
комунікації, обмеженням доступу до необхідних ресурсів та можливостей індивідуального 
розвитку [20, c. 32].

Н.В. Комарова, Л.М. Мельничук, І.В. Пєша визначають соціальне сирітство як соціальне 
явище, спричинене ухиленням або відстороненням батьків від виконання батьківських обов’яз-
ків по відношенню до неповнолітньої дитини [4, с. 5].

Л.О. Коробова вважає, що «соціальне сирітство» є складовою частиною поняття «сиріт-
ство», з токи зору інтересів дитини, яка з різних причин втратила батьківське піклування, де 
найбільш принциповим є те, що така дитина позбавлена можливості мати соціальні зв’язки з 
батьками або одним із них [7, с. 3]. 

І.П. Тернова вважає, що «соціальне сирітство» виникає у випадку де діти батьків, які не 
виконують своїх обов’язків з різних причин, саме такі діти складають одну з основних категорій 
серед неблагополучних дітей [11, с. 8].

На наш погляд, дане трактування носить невиразний характер по відношенню батьків, 
до своїх дітей, так як не виконання своїх обов’язків батьками не завжди призводить до сиріт-
ства дитини. Що ж стосується віднесення цих дітей до неблагополучних дітей, то дана позиція 
також є не зовсім зрозумілою, так як автор І.П. Тернова, взагалі не розмежовує поняття сиріт-
ства в цілому, соціального сирітства як різновиду сирітства та сутність поняття неблагопо-
лучної дитини. Де, сирітство є соціальне явище, що характеризує стан дитини, яка тимчасово 
чи постійно перебуває поза сімейним оточенням унаслідок втрати батьків, а також дитини, яка 
не може з певних причин чи з власних інтересів залишитися в сімейному оточенні, потребує 
захисту чи допомоги з боку держави [13]. А щодо поняття категорії «неблагополучна дитина», 
ми вважаємо що дане трактування є некоректним, а побутує трактування «дитина із небла-
гополучної сім’ї» як такої, що через об'єктивні або суб'єктивні причини втратила свої виховні 
можливості, внаслідок чого в ній виникають несприятливі умови для виховання дитини, а діти, 
в свою чергу фактично не отримують від батьків достатній набір духовних та матеріальних 
благ, що необхідний для їх розвитку.

В.Г. Бочарова «соціальне сирітство» визначає як інтегральне явище, що відображає різні 
прояви соціального неблагополуччя особистості дитини незалежно від його першопричини, при-
роди і ступеня прояву.

Соціальне сирітство – явище, зумовлене ухиленням або відстороненням батьків від вико-
нання батьківських обов'язків стосовно неповнолітньої дитини [14].

Л.П. Ящук трактує поняття «соціальне сирітство» як порушення прав неповнолітньої 
дитини шляхом ухилення або відсторонення батьків від виконання батьківських обов’язків через 
втрату або зниження потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей у родині та деформацію 
соціальних і моральних цінностей у суспільстві [15].
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О.М. Терновець трактує поняття «соціальне сирітство» як певний стан дитинства, який 
характеризується тим, що діти при живих батьках, незалежно від офіційно визнаного статусу 
сім’ї, живуть без необхідної опіки й виховання, без емоційної підтримки та участі з боку своєї 
родини [12, с. 67]. 

Отже, соціальне сирітство це не сам стан дитини (дітей), а це соціальне негативне 
явище у суспільстві по відношенню батьків до дитини (дітей), яке спричинене ухиленням 
або відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків одразу після народження 
або в процесі виховання (до повноліття), в результаті соціального неблагополуччя особисто-
сті дитини (дітей) при якому ця дитина (діти) вимушена (і) мешкати на вулиці, оскільки 
батьки кинули їх напризволяще.

Ознаки соціального сирітства: 
– це соціальне негативне явище у суспільстві по відношенню батьків до дитини;
– присутність ухилення або відсторонення батьків від виконання батьківських 

обов’язків;
– визначений вік: від народження до повноліття;
– вимушеність батьками дітей мешкати поза сім’єю;
– наявність соціального неблагополуччя особистості дитини.
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СИРОТНІКОВА Я.Є.

ЮРИДИЧНІ ФІКЦІЇ В НОРМАХ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню норм чинного трудового законодавства, в яких 
реалізовано юридичну фікцію, як засіб юридичної техніки.

Ключові слова: фікція, трудове право, фікції в трудовому праві, юридична техніка.

Статья посвящена исследованию норм действующего трудового законодатель-
ства, в которых реализовано юридическую фикцию, как средство юридической 
техники.

Ключевые слова: фикция, трудовое право, фикции в трудовом праве, юриди-
ческая техника.

The article is dedicated to the study of current labor law rules, in which a legal fiction 
is implemented as a means of legal technique.

Key words: fiction, labor law, fictions in labor law, legal technique.

Постановка проблеми. Юридичні фікції, як засіб юридичної техніки є фундаментом 
побудови багатьох юридичних конструкцій норм трудового права. Виокремлення з масиву норм – 
правових фікцій надасть можливість оцінити з позиції належності кожну норму, у створенні якої 
використано юридичну фікцію та зробити висновки про їх позитивний чи негативний вплив на 
учасників відносин в сфері праці.

Мета даної роботи полягає в дослідженні норм діючого трудового законодавства, скон-
струйованих законодавцем за допомогою юридичної фікції, як засобу юридичної техніки.

Аналіз останніх досліджень. Прояву юридичних фікцій в трудовому праві присвячено 
праці Танімова О. В., Смірнова Д. О., Слюсаря А. М. Між тим, окремого дослідження, при-
свяченого юридичним фікціям в нормах трудового законодавства в трудовому праві України 
досі немає 

Виклад основного матеріалу. Юридична фікція є одним із видів прийомів (засобів) юри-
дичної техніки. За допомогою юридичної фікції здійснюється правотворчість та виникає норма 
права (правова фікція), яка є загальнообов’язковою та охороняється законом. 

За допомогою використання юридичної фікції, як засобу юридичної техніки можливе 
створення таких нормативних схем: 1) визнання існуючим факту, що не існує в дійсності, тобто 
не існує в матеріальному світі; 2) визнання неіснуючим факту, що насправді існує в дійсності 
(матеріальному світі).

Норми, що породжуються за допомогою фікції, мають різну історію розвитку та різний 
ступень складності. За допомогою юридичної фікції створюються як й інститути права, так і 
окремі нормативні положення, що регулюють конкретні суспільні відносини. 

На переконання Смірнова Д. О. в трудовому праві фікція як особливий глибинний прийом 
юридичної техніки не знайшла свого застосування. Вона виникає там, де є суперечність між поня-
тійними структурами галузі права та інших наук або здоровим глуздом [1, с. 55; 2, с. 130–131]. 

Між тим, Танімов О. В. вказує на те, що фікції знаходять свій вираз в нормах трудового 
права та передусім за допомогою слова «вважається», адже найчастіше законодавець який-не-
будь факт, або подію, які не відбулись при деяких обставинах умовно вважає такими, що сталися 
[3, с. 215–217]. 

Слюсар А. М., досліджуючи правову природу фікцій в трудовому праві, наводить низку 
прикладів реалізації юридичної фікції та робить висновок, що вони становлять необхідну умову 
існування правових норм, як-то: умова універсальності, чіткості й упорядкованості правил пра-
вової регламентації суспільних відносин. Єдиним застереженням при цьому є невідривність фік-

© СИРОТНІКОВА Я.Є. – здобувач кафедри трудового права (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого)
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ції від реальних правовідносин, для врегулювання яких вона створюється, та очевидність такого 
зв’язку для всіх суб’єктів соціально-трудових правовідносин [4, с. 33–34].

З власного аналізу норм чинного трудового законодавства видається, що використання 
юридичної фікції здійснюється не у виключних випадках, а в будь-яких випадках коли виникає 
необхідність створення норми права для врегулювання відносин в сфері трудового права, які є 
невизначеними. Тобто, в усіх випадках, коли виникає необхідність компенсувати будь-яку неза-
повненість у відносинах та спертись на який-небудь юридичний факт. 

Зокрема, досить розповсюдженими правовими фікціями є норми, що стосуються обчис-
лення строків. Законодавець запровадив дуже дієвий механізм, який із зручністю дозволяє при-
стосувати правові строки до життя, з його вихідними та святковими днями та автоматично про-
довжувати відносини у випадку «мовчазної згоди», бездіяльності сторін.

Так, правовою фікцією є приписи статті 39-1 Кодексу законів про працю України стосовно 
продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк. Строк трудового дого-
вору є істотною умовою та повинен бути оговорений сторонами такого договору. Однак законо-
давець перебачив, що якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті 23) 
трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього 
договору вважається продовженою на невизначений строк (частина 1 статті 39-1 КЗпП України). 
Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, перед-
бачених частиною другою статті 23, вважаються такими, що укладені на невизначений строк 
(частина 2 статті 39-1) [5]. 

В даному випадку за допомогою правової фікції, статті 39-1 Кодексу законів про працю 
України, законодавець усуває прогалини у відносинах між суб’єктами трудового права, що були 
допущені останніми. Тобто, у разі якщо учасники вчасно не вирішили питання щодо продов-
ження дії трудового договору, то завдяки застосуванню юридичної фікції цей строк вважається 
таким, що триває на умовах, які були закріплені раніше. Вказана правова фікція здатна економи-
ти час учасників відносин та захищати, передусім, право на працю працівника.

Також юридичну фікцію реалізовано в статті 241-1 Кодексу законів про працю України 
згідно якої, якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то 
днем закінчення строку вважається найближчий робочий день [5]. Вказана норма визнає існую-
чим факт, після того, як він виник в дійсності. 

Іншим прикладом правової фікції є стаття 43 Кодексу законів про працю України, яка 
регламентує порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноважено-
го ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника). Зокрема, частиною 5 вказаної статті передбачено, що виборний 
орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) повідомляє власника 
або уповноважений ним орган про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після 
його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що виборний орган первинної проф-
спілкової організації (профспілковий представник) дав згоду на розірвання трудового договору 
[5]. Аналогічне положення міститься в статті 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності» [6].

Зазначені правові норми є прикладом вираження юридичної фікції за допомогою слова 
«вважається», тобто законодавець пропонує будь-який факт чи подію, які не відбулись в реаль-
ному світі, при певних умов вважати такими, що здійснились [3, с. 216]. В даному випадку юри-
дична фікція, яка закладена в побудову статті покликана впорядкувати взаємодію роботодавця 
та виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника),  спо-
нукає останнього до прийняття рішення, а у випадку його відсутності – передбачає конкретний 
наслідок. Тобто в будь-якому випадку зумовлює до вирішення питання, навіть у випадку безді-
яльності виборного органу. 

Дещо схожою по своїй конструкції із попереднім прикладом є стаття 28 Кодексу законів 
про працю України: коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, 
то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору 
допускається лише на загальних підставах. При цьому частина 2 цією статті надає право робо-
тодавцю виявити невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі саме про-
тягом строку випробування та здійснити звільнення до закінчення строку такого випробування. 

Отже, частина 1 статті 28 Кодексу законів про працю України є правовою фікцією, яка 
направлена на захист прав робітника, зокрема відповідна норма унеможливлює затягування 
питання проходження випробування та захищає працівника від звільнення з підстав не проход-
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ження випробування після закінчення строку. Тобто, у разі сплину строку випробування, за умо-
ви не надання роботодавцем протягом такого строку заперечень, особа буде вважатися такою, 
що пройшла випробування, навіть у тому разі, коли це не відповідає дійсності, однак строк, коли 
роботодавець мав здійснити звільнення – закінчився. 

В конструкції даних норм присутнє юридичне припущення, яке стає загальнообов’язко-
вим правилом поведінки, вказівкою до наступних дій та обумовлюється прагненням законодавця 
надати захист тим чи іншим суб’єктивним правам.

Висновки. Здійснений аналіз окремих проявів юридичної фікції в нормах трудового зако-
нодавства дає підстави вважати, що законодавець обґрунтовано використовує юридичну фікцію 
як засіб правотворчої техніки. В означених вище випадках правові фікції слугують важливим 
засобом обмеження негативного впливу учасників трудових відносин один на одного, сприяють 
охороні прав суб’єктів трудового права, подоланню невизначеності в правозастосуванні. Таким 
чином видається, що юридичні фікції здатні спрощувати та розширювати сферу правозастосу-
вання. Разом з тим, використання юридичних фікції повинно бути виваженим, щоб уникнути 
порушення принципів балансу інтересів учасників трудових відносин та ні в якому разі не при-
зводити до зайвої формалізації права.
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ХРЕНОВА Т.Ю.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗУМІННЯ  
СУТНОСТІ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

У статті наголошено на тому, що житлова субсидія є одним із важливих видів 
соціальної допомоги, спрямованої на здійснення соціального захисту громадян, які 
цього потребують. Досліджено розуміння поняття «субсидії» з різних точок зору, а 
саме: як певної економічної категорії; як відповідної фінансової допомоги, що нада-
ється  державою; з точки зору виду недобросовісних методів торгівлі; як форми дер-
жавного втручання; з точки зору їх розуміння як бюджетних трансфертів; як пільги, 
за якої держава виплачує за людину частину грошей, які вона повинна сплачувати за 
проживання у квартирі, будинку, гуртожитку за житлово-комунальні послуги тощо. 
Автором проаналізовані нормативно-правові визначення поняття «субсидія», які 
містяться як у національних актах, так і в Угоді про субсидії та компенсаційні захо-
ди, а також запропоновано власне розуміння поняття житлової субсидії.

Ключові слова: субсидія, житлова субсидія  соціальний захист, соціальна 
допомога, комунальні послуги.
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Трудове право; право соціального забезпечення

В статье отмечено, что жилищная субсидия является одним из важных видов 
социальной помощи, направленной на осуществление социальной защиты граж-
дан, которые в этом нуждаются. Изучено понимание понятия «субсидии» с разных 
точек зрения, а именно: как определенной экономической категории; как соответ-
ствующей финансовой помощи, предоставляемой государством; с точки зрения 
вида недобросовестных методов торговли; как формы государственного вмеша-
тельства; с точки зрения их понимания как бюджетных трансфертов; как льготы, 
при которой государство выплачивает за человека часть денег, которые он должен 
заплатить за проживание в квартире, доме, общежитии за жилищно-коммуналь-
ные услуги и тому подобное. Автором проанализированы нормативно-правовые 
определения понятия «субсидия», которые содержатся как в национальных актах, 
так и в Соглашении о субсидиях и компенсационных мерах, а также предложено 
собственное понимание понятия жилищной субсидии.

Ключевые слова: субсидия, жилищная субсидия, социальная защита, социаль-
ная помощь, коммунальные услуги.

The article emphasizes that a housing subsidy is one of the important types of social 
assistance aimed at the social protection of citizens who need it. It is indicated that the 
subsidy is usually considered from the point of view of social law. The scientist considers 
the terminological understanding of the concept of "subsidy" from different points of view, 
namely: as a certain economic category; as appropriate financial assistance provided by 
the state; in terms of the kind of unfair trading methods; as a form of state intervention; 
in terms of their understanding of how budget transfers; as a privilege in which the state 
pays for a person a part of the money that she has to pay for living in an apartment, house, 
dormitory for housing and communal services, etc. The author analyzed the normative 
and legal strengthening of the understanding of the concept of "subsidy" both in national 
acts and in the Agreement on subsidies and compensatory measures, as well as a proper 
understanding of the concept of "housing subsidy"

Key words: subsidy, housing subsidy, social protection, social assistance, utilities.

Роль та суть державного управління полягає не тільки в забезпеченні належного механіз-
му функціонування держави, її органів, виконання функцій держави, а й забезпеченні стабіль-
ного соціального та економічного розвитку держави на умовах конкурентоспроможної економі-
ки та подальшого розвитку всіх без виключення суспільних відносин у державі. Важливе місце 
відведено соціальному захисту населення України, дотримання тих прав, свобод та законних 
інтересів, які передбачені Конституцією України та Законами України, оскільки як передбаче-
но нормами Основного Закону людина, її життя, честь та гідність, недоторканість та свобода 
визнаються найбільшою соціальною цінністю в державі. На виконання норм Конституції та ряду 
міжнародно-правових документів у сфері забезпечення прав та свобод людини і громадянина, 
наша держава взяла на себе обов’язок здійснювати захист прав своїх громадян. Одним із най-
більш актуальних на сьогодні є здійснення саме соціального захисту пересічних громадян. На 
сьогодні, на жаль, в Україні значна кількість людей, перебувають за межею бідності, не мають 
власного житла, постійної роботи, будь-яких інших засобів для виживання, є малозабезпеченими 
тощо. Саме для таких осіб єдиним способом вижити є допомога держави, яка може виражатися у 
здійсненні соціального страхування, надання соціальної допомоги, дотацій, пільг тощо. 

Одним із найбільш поширеним, на сьогодні, видом соціальної допомоги, яка надається 
державою є саме житлові субсидії. Тарифи на оплату житлово-комунальних послуг постійно 
підвищуються, в той же час рівень отриманих доходів більшості населення в Україні залиша-
ється на тому ж рівні, або підвищення зовсім не співвідноситься з рівнем підвищення тарифів 
на опалення, газ, світло, воду тощо. В такому випадку  виникає заборгованість за комунальні 
послуги, стягнення якої, в більшості випадків, є досить проблематичним. Шукаючи відповідні 
механізми вирішення проблем забезпечення стовідсоткового погашення послуг за спожиті кому-
нальні послуги, держава, керуючись останніми роками активно запроваджує надання населенню 
соціальної допомоги у вигляді субсидій. Проте, питання надання та отримання субсидій в Україні 
є недостатньо дослідженим з наукової точки зору, що звичайно ж негативно впливає на їх прак-
тичну реалізацію. Наголосимо на тому, що питання призначення житлових субсидій зазвичай 
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розглядається в контексті права соціального забезпечення. У той же час, питання надання субси-
дій у окремих наукових працях майже не досліджувалось. Загалом субсидії розглядали виключно 
з точки зору права соціального забезпечення такими зарубіжними та вітчизняними вченими як: 
В. С. Андрєєв, Є. І. Астрахан, В. А. Ачаркан, Н. Б. Болотіна, М. О. Буянова, М. А. Вігдорчик, 
В. О. Гончаров, О. Д. Зайкін, М. Л. Захаров, Р. І. Іванова, М. Л. Захарова, М. М. Клемпарський, 
О. Є. Мачульська, Т. О. Постовалова, С. М. Прилипко, В. Д. Роїк, С. М. Синчук, , Б. І. Сташків, 
Е. Г. Тучкова, О. М. Ярошенко. Проте, питання надання житлових субсидій для України залиша-
ється відкритим, особливо з точки зору розгляду їх як організаційно-правових форм соціального 
забезпечення населення, а отже потребує подальшого наукового дослідження.  

Метою статті є дослідження сутності та змісту житлової субсидії. Для досягнення постав-
леної мети у статті вирішуються наступні завдання: розгляд  наукових підходів до термінологіч-
ного розуміння поняття «субсидії» з різних точок зору, аналіз як наукових підходів вказаного 
поняття, так і його законодавчого закріплення. 

Субсидії  є одним із видів соціальної допомоги не тільки в Україні, але є досить пошире-
ними й у зарубіжних країнах, навіть у тих, які характеризуються високим рівнем соціально-еко-
номічного розвитку. Наголосимо на тому, що у законодавстві зарубіжних країн субсидії мають 
досить різноманітні назви. Так, субсидії у ФРН мають назву «допомога», «дотація»; у Франції – 
спеціальні субвенції, глобальна дотація на устаткування; у Польщі – спеціальні дотації (на само-
стійно розроблені програми видатків); у Швеції – цільові субсидії; у ФРН – цільові дотації для 
комун; у Франції – глобальна дотація на децентралізацію; у Польщі – спеціальні дотації; у Лат-
вії – бюджетні гранти; у Литві – спеціальні субсидії [1, с. 147]. Таким чином, можна констату-
вати, що у зарубіжних країнах термінологічне розуміння поняття субсидії може носить досить 
різноманітний характер та мати різні назви, проте суть та мета їх  надання залишається єдиною 
для більшості країн – надання соціальної допомоги тим верствам населення, які цього дійсно 
потребують з метою підтримання їх соціального буття, забезпечення їх соціальної стабільності 
та підтримки життєдіяльності на достатньому рівні. 

Переходячи до безпосереднього розгляду поняття «житлової субсидії» зазначимо, що  у 
науковій літературі не має єдиного підходу до термінологічного розуміння поняття «субсидії», що, 
на нашу думку, значно ускладнює розуміння вказаного поняття, а отже зумовлює певні труднощі із 
визначенням ролі, мети, призначення та значення субсидій, виділення їх різновидів тощо. Існують 
різні підходи до наукового тлумачення поняття «субсидія», суть яких зводиться до виділення тих 
чи інших ознак, особливостей, характеристик тощо. Пропонуємо проаналізувати окремі із них. 

Одним із перших підходів є розуміння субсидії як певної економічної категорії, оскільки 
остання пов’язана із відповідними платежами, фінансами, допомогою, яка має грошовий еквіва-
лент. Якщо звернутися до словника сучасної економічної теорії Макміллана субсидією вважа-
ються платежі, що здійснюються державою (а, можливо, і приватною особою) і як би вбивається 
клин між ціною для споживача і витратами виробника, в результаті чого ціна може бути менше 
граничних витрат» [2, с. 459]. Подібне положення визначене у статті 1.1. Угоди про субсидії та 
компенсаційні заходи від 15.04.1994, яка прийнята Світовою організацією торгівлі та визначає 
субсидію як фінансове сприяння, що надається на території Члена СОТ урядом або будь-яким 
державним органом, яке зумовлює вигоду [3]. Тобто, з точки зору розгляду субсидії як економіч-
ної категорії можна в цілому говорити про відповідне фінансове сприяння державою окремим 
громадянам з метою підвищення рівня їх соціально-економічного становища у державі у певний 
проміжок часу. Хоча субсидія в цілому і пов’язана із грошовими активами та може виражатися в 
грошовому еквіваленті, вважаємо, що здійснювати розгляд субсидії виключно з економічної точ-
ки зору є недоцільним. На нашу думку, в обов’язковому порядку має бути врахований і соціаль-
ний аспект субсидії, який спрямований на забезпечення нормального соціального буття людини 
у суспільстві, забезпечення її соціальної стабільності.  

З іншої точки зору, субсидію ототожнюють із фінансовою допомогою держави. Як зазна-
чає з цього приводу відомий економіст-міжнародник І.І. Дюмулен, субсидія – це фінансова дота-
ція з боку уряду або громадського органу шляхом прямого переказу коштів або шляхом надання 
фінансових пільг, що зменшують витрати виробника, експортера або імпортера товарів, надання 
зазначеним особам товарів і послуг за пільговими цінами» [4, с. 410]. Під поняттям «субсидія», 
на думку К.В. Ялового, потрібно розуміти фінансовий внесок держави. Виходячи з того, що не 
всі державні програми фінансування приватного бізнесу є субсидіями, не до всіх підприємств, які 
знаходяться в торгівельних відносинах з ЄС та країнами СОТ можуть застосовуватись антидем-
пінгові заходи, особливо, що стосується країн з перехідною ринковою системою, антисубсидійні 
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міжнародно-правові норми можуть застосовуватись до державного фінансування тих галузей, 
які суттєво спотворюють стимул для торгівлі. Зокрема, якщо держава надає товари та послуги 
за ринковими цінами, вигода не утворюється, і, отже, не має місця питання субсидіювання цієї 
продукції [5, с. 32–33]. Науковець здійснює характеристику субсидій на рівні підприємств та тор-
гівельних відносин у країнах Європейського Союзу. Проте, наведену науковцем думку, в цілому 
можна співвіднести із  наданням субсидій звичайним громадянам. Так, субсидії надаються не 
всім, а виключно тим особам, які цього дійсно потребують. Зазначимо, що на законодавчому 
рівні встановлюються певні вимоги щодо надання субсидій, в тому числі, житлових субсидій, 
зокрема, це стосується сукупного доходу сім’ї, розміру опалювальної площі, наявності у особи 
чи члена його сім’ї  на праві власності транспортного засобу, з дати випуску якого минуло мен-
ше 5 років тощо. При призначенні субсидії управління соціального захисту населення здійснює 
детальний аналіз не тільки документів, поданих для призначення субсидії, а й аналізує всю істо-
рію субсидіанта, яка стосується призначення субсидії. З точки зору позиції К.В. Ялового можна 
зробити висновок, що отримання житлової субсидії громадянами створює для окремих з них 
певні переваги у здійсненні оплати житлово-комунальних послуг. Всі інші переваги, які можуть 
надаватися щодо оплати комунальних послуг та не пов’язані із тими умовами, які передбачені 
для надання субсидій не можуть розглядатися як отримання субсидії. Як приклад, пропонуємо 
навести інші пільги, які в певному випадку зменшують оплату послуг на оплату комунальних 
послуг, проте не пов’язані із наданням субсидії  – пільги на оплату комунальних послуг учасни-
кам антитерористичної операції, пільги учасникам Великої Вітчизняної війни, дітям війни тощо. 

Субсидію, наприклад у торгівлі, розглядають й з точки зору виду недобросовісних методів 
торгівлі. Щодо нашої тематики дослідження, то в даному випадку мова йтиме про недобросовіс-
не отримання субсидії особами, які, в принципі, не мають права на її отримання. Безумовно у 
таких ситуаціях має місце факт порушення законодавства як самою особою   субсидіантом так і 
службовими особами, до компетенції яких віднесено право на призначення субсидій. При при-
значенні таких субсидій можуть надаватися недостовірні відомості про доходи, право власності, 
приховуватися відомості про майновий та сімейний стан, факти проживання за адресою домово-
лодіння інших осіб тощо. 

Інші науковці розглядають субсидію як форму державного втручання. Так, Н.М. Леген-
да, зазначає, що слово «субсидія» походить від латинського слова subsidium і означає «допомо-
га».  Науковець вказує на те, що на даний момент не існує чіткого визначення поняття «субсидії», 
а  одним з найбільш поширених є наступне визначення: «Субсидія – це форма державного втру-
чання, в результаті якого ціна товару для споживача стає нижчою за ринкову ціну, або вищою для 
виробників, або що приводить до зниження витрат і для споживачів, і для виробників завдяки 
прямій чи непрямій підтримці підприємств» [6, с. 28–30]. Дійсно, субсидія є певною формою 
державного втручання у суспільні відносини, оскільки надання відповідної фінансової допомоги 
державою при існуючій системі соціального захисту населення, рівнем доходів населення, ціна-
ми на комунальні послуги, держава розуміє необхідність свого втручання у відповідні справи з 
метою надання відповідної фінансової допомоги, а отже посилюється значення субсидій у дер-
жавному та суспільному житті. У той же час, М.В. Кущовий вказує на те, що надання субсидій 
стає не просто формою оплати наданої третім особам послуги, а скоріше формою фінансування 
публічно значущої діяльності, здійснюваної організацією на основі взаємодії з публічним суб'єк-
том в рамках укладеного в цих цілях угоди [7, с. 121]. Окремі науковці вказують й на те, що суб-
сидії, поряд з тарифами, є основним інструментом державного регулювання відносин між насе-
ленням і підприємствами сфери житлово-комунальних послуг: в умовах, що склалися необхідно 
уточнити розмір надаваної субсидії за житлово-комунальні послуги з урахуванням не тільки 
встановленої законодавчим стандартом частки витрат на житлово-комунальні послуги в доходи 
сімей, але і з урахуванням технічного стану житла і ступеня його фізичного зносу [8, с. 95–96]. 
Інші науковці у субсидіях вбачають широко використовуваний інструмент бюджетного процесу; 
вона використовується для взаємодії, між бюджетами різного рівня, між бюджетом і, позабю-
джетними фондами, а також між бюджетами та юридичними і фізичними особами [9, с. 186–187]. 

Цікавим щодо розуміння поняття «субсидії» є підхід зазначений в Угоді про субсидії та 
компенсаційні заходи, у якій визначаються основні форми субсидії, а саме: а) фінансове спри-
яння, що надається на території держави-члена СОТ урядом або державним органом, зокрема, 
коли уряд практикує пряме переведення грошових коштів (наприклад дотацій, позик або вливань 
капіталу), потенційну пряму передачу грошових коштів або зобов’язань (наприклад, гарантій за 
позиками); коли уряд відмовляється від доходів, що йому належать, або не стягує їх (наприклад, 
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такі фіскальні стимулюючі заходи, як податкові кредити); (б) ситуація, коли уряд надає товари та 
послуги, крім загальної інфраструктури, або закуповує товари чи послуги; (в) ситуація, коли уряд 
здійснює платежі в рамках певного механізму фінансування, або доручає, або наказує приватній 
установі виконувати одну чи більше функцій, які б за звичайних умов виконувалися урядом, 
причому практика їх застосування такою установою фактично не відрізняється від практики, яку 
здебільшого здійснював би уряд; (г) підтримка доходів чи цін у будь-якій формі у розумінні Стат-
ті XVI ГАТТ, а також вигода, що надається таким чином [10, с. 156]. Аналізуючи вказане визна-
чення варто відзначити, що термінологічне поняття субсидії відповідно до Угоди про субсидії 
та компенсаційні заходи, пов’язується із фінансовим сприянням, отриманням відповідної виго-
ди, здійсненням відповідних платежів у зменшеному розмірі, зменшенні фінансування окремих 
товарів та послуг, надання фінансових переваг певних підприємствам, установам, організаціям 
тощо. І це з точки зору економічних відносин дійсно так. 

Окремими науковцями висловлюються думки з приводу того, що субсидії розглядають з 
точки зору їх розуміння як бюджетних трансфертів. Широке за своєю сутністю поняття «тран-
сфертні платежі» у бюджетній сфері трансформується та конкретизується за допомогою понят-
тя «субсидії». У кожній країні є своя специфіка у наданні субсидій, проте всі їх різноманітні 
види можна об’єднати у дві основні групи: безумовні (або загальні) та умовні (або спеціаль-
ні) [1, с. 144]. Субсидія як вид бюджетного трансферту закріплюється і на законодавчому рівні. 
Зокрема у бюджетному кодексі Республіки Білорусь субсидія розглядається як бюджетний тран-
сферт, який надається організації, фізичній особі, в тому числі індивідуальному підприємцю, 
на умовах участі у фінансуванні (співфінансування) для виробництва та (або) реалізації товарів 
(робіт, послуг) або часткового відшкодування цільових витрат [11].  

Що стосується термінологічного поняття «житлової субсидії» зазначимо, що у науко-
вій літературі вказане поняття майже не досліджувалось. Деякі визначення містяться у норма-
тивно-правових актах, які регулюють порядок надання житлових субсидій громадянам Украї-
ни.  Зокрема у Постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення 
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» зазначено, 
що житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою громадя-
нам – мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не 
можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління 
багатоквартирним будинком [12]. Наукова доктрина розглядає житлову субсидію як пільгу, за 
якої держава виплачує за людину частину грошей, які вона повинна сплачувати за проживання у 
квартирі, будинку, гуртожитку за житлово-комунальні послуги [13, с. 181]. За іншим визначенням 
житлова субсидія – субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Отже, суть житлової 
субсидії полягає у відшкодуванні витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до 
якої одну частину сплачує особа, а іншу частину за неї сплачує  держава. На покриття витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг в державі передбачено відповідні цільові надходження, 
кошти виділяються у чіткій відповідності до норм законодавства. Науковці М.А. Мащенко та 
І.В. Пивовар зазначають, що державна житлова субсидія по суті – це соціальна допомога мало-
забезпеченим сім’ям, яка стала першою соціальною програмою ринкового типу і забезпечила 
адресну підтримку найменш захищених сімей і громадян в умовах поступового підвищення част-
ки покриття населенням собівартості житлово-комунальних послуг і енергоносіїв [14, c. 179].

На основі проаналізованих наукових позицій вчених та законодавчого закріплення 
поняття субсидії, пропонуємо надати власне визначення поняттю «житлова субсидія», під 
яким варто розуміти адресну, систематичну соціальну допомогу особам, які з тих чи інших 
причин не можуть забезпечити себе самостійно, фінансування якої здійснюється за рахунок 
Державного бюджету України та є безповоротною формою допомоги, яка надається виключно 
на передбачені спеціальними правовими актами цілі (на оплату житлово-комунальних послуг) 
у чітко встановленому порядку її надання та метою якої є здійснення соціальної підтримки, 
гідного рівня життя осіб.

Як висновок зазначимо, що субсидія, є перш за все, різновидом соціальної допомоги, яка 
надається державою з метою матеріальної підтримки тих осіб, які з тих чи інших підстав не 
можуть себе забезпечити самостійно. Суть надання субсидій полягає у забезпеченні соціальної 
підтримки громадян, забезпеченні гідного рівня життя населення, підвищенні рівня соціального 
забезпечення держави в цілому.
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ЧУМАЧЕНКО І.М.

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ  
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

У статті, на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових погля-
дів вчених, окреслено особливості структурної побудови процесуальних правовідно-
син у трудовому праві. Обґрунтовано, що особливості структури таких правовідносин 
визначаються специфікою їх суб’єктного складу та характеру взаємозв’язків між учас-
никами даних правовідносин, а також специфікою їх правової регламентації. 

Ключові слова: правовідносини, процесуальні правовідносини, структурна 
будова, трудове право.

В статье, на основе анализа норм действующего законодательства Украины 
и научных взглядов ученых, определены особенности структурного построения 
процессуальных правоотношений в трудовом праве. Обосновано, что особенно-
сти структуры таких правоотношений определяются спецификой их субъектного 
состава и характера взаимосвязей между участниками данных правоотношений,  
а также спецификой их правовой регламентации.

Ключевые слова: правоотношения, процессуальные правоотношения, струк-
турное строение, трудовое право.

In the article, on the basis of analysis of the norms of the current legislation of Ukraine 
and scientific views of scientists, the features of structural construction of procedural legal 
relations in labor law are outlined. It is substantiated that the peculiarities of the structure 
of such legal relations are determined by the specifics of their subjective composition and 
the nature of the relationships between the participants in the data of legal relationships, 
as well as the specifics of their legal regulation.

Key words: legal relations, procedural legal relations, structural structure, labor law.

Постановка проблеми. Процесуальні правовідносини у трудовому праві як і будь-які 
інші правовідносини являють собою складне утворення, що маю власну внутрішню структур-
ну організацію, будову. Варто відзначити що в юридичній літературі поняття структури досить 
часто ототожнюють із терміном система, що на нашу думку є невірним. Ми переконані, що вка-
зані вище категорії хоча і не тотожні, однак тісно пов’язані і невіддільні один від одного, оскільки 
система – це форма організації певної сукупності взаємопов’язаних між собою елементів. У той 
час як структура відображає спосіб розміщення, розташування складових елементів системи, 
наявні між ними взаємозв’язки, відношення (співвідношення). Тобто немає системи без струк-
тури, і навпаки – якщо є декілька розміщених у певному порядку, послідовності елементів, між 
якими є ті чи інші зв’язки, то можемо вести мову про систему. Розмірковуючи про структурну 
побудову процесуальних правовідносин у трудовому праві, які являють собою систему, слід звер-
нути увагу на особливий склад даних правовідносин, а також сутність та характер зв’язків між 
структурними елементами даної системи.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання структурної побудови процесуальних пра-
вовідносин у трудовому праві у своїх наукових працях розглядали: Д. О. Новіков, Я. А. Сліса-
ренко, В. В. Жернаков, П. А. Бущенко, А. М. Слюсар, В. В. Безусий, С. О. Бондар, А. М. Колодій, 
В. В. Копєйчиков, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова, В. С. Венедіктов, А. М. Куліш та багато інших. 
Однак, незважаючи на чималу кількість наукових розробок, єдиного комплексного дослідження, 
присвяченого особливостям структурної побудови процесуальних правовідносин у трудовому 
праві, так проведено і не було.

© ЧУМАЧЕНКО І.М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права 
(Запорізький національний університет)
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Саме тому метою статті є: визначити та розглянути особливості структурної побудови 
процесуальних правовідносин у трудовому праві.

Виклад основного матеріалу. Як і будь-які інші правовідносини процесуальні, зокре-
ма ті, що виникають та реалізуються у сфері трудового права, мають своїй структурі суб’єктів, 
об’єкт та зміст. Також вбачається за доцільне віднести до складу досліджуваних правовідносин 
і юридичний факт, адже він виступає тією умовою, обставиною, що прямим чином обумовлює 
виникнення, напрямок розвитку, зміни та припинення досліджуваних правовідносин. Що ж сто-
сується безпосередньо особливостей структурної організації процесуальних правовідносин у 
трудовому праві, то до них, на наше переконання, слід віднести такі:

1. Суб’єктний склад. По-перше, щонайменше одним із учасників процесуальних відносин 
у трудовому праві є колективний суб’єкт, наділений юрисдикційними повноваженнями. У випад-
ку коли йдеться про процесуальні відносини, що супроводжують вирішення колективних тру-
дових конфліктів, спорів колективних суб’єктів таких правовідносин мінімум двоє, однак юрис-
дикційними повноваженнями володіє завжди лише один суб’єкт, до компетенції якого належить 
вирішення трудових конфліктів, спорів. По-друге, залежно від характеру та змісту трудового спо-
ру він може вирішуватися різними юрисдикційними органами, а саме: 

а) індивідуальний трудовий спір: комісією по трудових спорах, у передбачених законодав-
ством випадках; судами; 

б) колективний трудовий спір: примирна комісія; трудовий арбітраж.
По-третє, важливою особливістю суб’єктного складу даних процесуальних відносин є те, 

що вирішення трудового конфлікту, спору у позасудовому порядку здійснюється юрисдикцій-
ним органом (тобто комісія по трудових спорах, примирна комісія, трудовий арбітраж), який 
формується, за участі сторін конфлікту, спору. Так, згідно статті 223 КЗпПУ порядок обрання, 
чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конферен-
цією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників 
у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу [1]. 
Щодо примирної комісії та трудового арбітражу, то перша – це орган, призначений для вироблен-
ня рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який 
складається із представників сторін; а другий – орган, який складається із залучених сторонами 
фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту) [2].

У даному дослідженні ми не будемо детально вдаватися в особливості суб’єктного складу 
процесуальних правовідносин у трудовому праві, лише зауважимо на тому, що ані у сфері цивіль-
ного, ані кримінального, ані господарського, ані адміністративного права сторони конфлікту, спору 
(тобто сторони процесуальних правовідносин) не мають безпосереднього відношення до створення 
юрисдикційного органу, що вирішує (розглядає) конфлікт, спір. У трудовому ж праві сторони проце-
суальних правовідносин самостійно уповноважують відповідний орган (окрім випадків, коли спра-
ву розглядає суд) на вирішення наявної між ними спірної ситуації. При цьому вважаємо за необхідне 
акцентувати увагу на тому, що у даному випадку звісно ж не йдеться про те, що кожний окремий 
працівник, під час вирішення у комісії по трудових спорів індивідуального трудового спору за його 
участі, обирає склад даного юрисдикційного органу. Однак він є членом трудового колективу, який 
відповідно до статті 223 КЗпПУ формує (обирає) склад КТС. Тобто трудовим законом передбачена 
можливість існування процесуальних відносин поза участі представника публічної влади, як то суд 
чи інший орган держави, його посадова особа, що виконують юрисдикційні функції.

Не можна не звернути увагу й на те, що трудове право не визначає правового становища 
таких учасників процесуальних відносин як свідки та експерти. Д. О. Новіков з цього приводу 
пише, що серед суб’єктів трудового права відсутні свідки та різні експерти, які нерідко є необ-
хідними суб’єктами при вирішенні трудових спорів. Це пов’язане з тим, що трудове право за 
своєю суттю є матеріальною галуззю, а згадані суб’єкти властиві процесуальним галузям права 
[3, c. 12–13]. Н. А. Плахотіна також у своїх працях підкреслює, що такі суб'єкти трудових про-
цесуальних правовідносин, як свідки, експерти, представники явно не входять у коло суб'єктів 
матеріального трудового права, хоча важко заперечувати їхню значимість при вирішенні трудо-
вих спорів і конфліктів [4, c. 144]. 

2. Зв’язки між учасниками процесуальних правовідносин у трудовому праві. Перш за все слід 
звернути увагу на те, що сторонами досліджуваних процесуальних правовідносин завжди є робото-
давець та найманий працівник або трудовий колектив, тобто суб’єкти, які перебувають у трудових 
правовідносинах. Так, відповідно до статті 221 Кодексу законів про працю України індивідуальний 
трудовий спір виникає між найманим працівником та і власником або уповноваженим ним органом. 



86

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 4, 2017

Згідно статті 3 чинного закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 
від 3 березня 1998 року N 137/98-ВР сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є: 

– на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) 
підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна  профспілкова 
чи інша уповноважена  найманими  працівниками організація та роботодавець. За дорученням 
інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша осо-
ба, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців; 

– на галузевому, територіальному рівнях – наймані працівники підприємств, установ, 
організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць 
чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи та 
організації роботодавців, їх об’єднання або центральні органи виконавчої влади, або місцеві орга-
ни виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

– на національному рівні – наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи 
профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи та всеукраїн-
ські об'єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України. Уповноважений найманими 
працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників 
до моменту припинення такого спору (конфлікту) [2]. Отже, наявність матеріальних трудових від-
носин між сторонами процесуальних правовідносин у трудовому праві є необхідною передумовою 
виникненням останніх. Зауважимо, що у випадках коли вирішується спір щодо законності припинен-
ня трудових відносин, трудоправового зв’язку між сторонами спору вже не існує, однак саме його 
наявність у минулому, стала підставою для виникнення трудових та (або) цивільних процесуальних 
правовідносин. Отже, можемо стверджувати, що процесуальні правовідносини у трудовому праві є 
похідними від матеріальних трудових відносин і виконують по відношенню до останніх обслуговую-
чу роль. Зауважимо, що процесуальні відносини у трудовому праві вирівнюють юридичне становище 
сторін трудового спору, конфлікту. Адже у звичайних трудових відносинах найманий працівник пере-
буває у підпорядкованому становищі по відношенню до роботодавця, який є уповноваженою сторо-
ною, що здійснює управління трудовим процесом та реалізує правозастосовну діяльність по відно-
шенню до найманих працівників. Однак у межах процесуальних відносин дана нерівність зникає, 
оскільки: по-перше, чинним українським законодавством, передбачено, що усі учасники судового 
процесу є рівними. Так, у законі «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII 
встановлено, що одним із ключових принципів судочинства в країні є рівність перед законом і судом. 
Зокрема у статті 9 цього нормативно-правового акту передбачено, що правосуддя в Україні здійсню-
ється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. Суд створює такі умови, за яких 
кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав 
та у виконанні процесуальних обов’язків, визначених процесуальним законом [5]; по-друге, юрис-
дикційні органи, що вирішують трудові конфлікти, спори, створюються роботодавцем і працівника-
ми на паритетних засадах і не є безпосереднім представником, виразником інтересів однієї із сторін 
спору, конфлікту, а функціонують як незалежні учасники досліджуваних правовідносин, завданням 
яких є законне врегулювання конфлікту спору і відновлення правової справедливості. 

Також слід звернути увагу на характер взаємозв’язків між сторонами трудового конфлікту, 
спору та юрисдикційним органом, який його вирішує. Специфікою даного взаємозв’язку є те, що 
сторони по-перше, як ми зазначали вище по тексту, приймають участь у формуванні юрисдик-
ційних органів, що вирішують трудові конфлікти спори у позасудовому порядку; по-друге, вони 
здійснюють у передбачених законом випадках і розмірах організаційне та матеріально-технічне 
забезпечення вказаних позасудових юрисдикційних органів. Так згідно чинного КЗпПУ органі-
заційно-технічне забезпечення комісії по трудових спорах (надання обладнаного приміщення, 
друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання 
заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. ін.) здійснюється власником або 
уповноваженим ним органом [1]. Також у законі «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року N 137/98-ВР закріплено, що організаційне та матері-
ально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу здійснюється за домовленістю сторін, 
а якщо сторони не досягли згоди – в рівних частках [2].

3. Правова регламентація процесуальних відносин ту трудовому праві. Дані правовідносини у 
трудовому праві, як і будь-які інші процесуальні правовідносини, слугують, перш за все, для того, щоб 
сприяти реалізації правоохоронних та правовідновлюючих норм і механізмів. Враховуючи важливість 
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функціонального призначення процесуальних відносин, держава встановлює чіткий та обов’язковий 
порядок (процедуру, процес) протікання таких відносин, реалізації їх учасниками. При цьому процесу-
альні регламентуються процесуальні відносини положеннями нормативно-правових актів вищої юри-
дичної сили як то: Конституція, відповідні процесуальні кодекси та закони. Процесуальні відносини у 
сфері трудового права також регламентуються положеннями законів, однак не менш важливу роль у 
даному питанні відіграють і підзаконні нормативно-правові акти. Так, регламентація досліджуваних 
відносин здійснюється: Кодексом законів про працю, законом «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року N 137/98-ВР, наказами Національної служби посе-
редництва і примирення «Про затвердження Положення про примирну комісію» від 18.11.2008 року 
№ 130 [7] та «Про затвердження Положення про трудовий арбітраж» від 18.11.2008 року № 135 [6]. 
Однак найбільш важливим у контексті предмету даного дослідження, характерною особливістю про-
цесуальних відносин у трудовому праві є те, що чинне законодавство не забороняє учасникам даних 
правовідносин визначати додаткові вимоги щодо порядку вирішення трудових конфліктів, спорів. 
Звісно можливості сторін у даному випадку не настільки просторі і обмежуються законом, втім такий 
підхід дозволяє сторонам досліджуваних процесуальних відносин більш гнучко підійти до врегулю-
вання наявних між ними розбіжностей, протиріч, конфліктів, а також усунути, недоліки і прогалини, 
якщо такі є, у централізованому законодавстві. Найбільш яскраво дана специфіка врегулювання про-
цесуальних відносин у трудовому праві проявляється при вирішенні колективних трудових конфліктів, 
спорів, де питанню взаємного погодження приділяється особлива увага. Так, у вище загаданих нака-
зах Національної служби посередництва і примирення «Про затвердження Положення про примирну 
комісію» від 18.11.2008 року № 130 [6] та «Про затвердження Положення про трудовий арбітраж» від 
18.11.2008 року № 135 [7]. Закріплено, що Правила розгляду колективного трудового спору (конфлікту) 
трудовим арбітражем, примирною комісією визначаються Законом України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів(конфліктів)», вказаними Положеннями та Регламентом роботи трудового 
арбітражу і Регламентом роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового 
спору (конфлікту), що затверджується НСПП. З питань, не врегульованих Регламентом роботи трудо-
вого арбітражу, примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) 
щодо правил розгляду колективного трудового спору (конфлікту), трудовий арбітраж, примирна комісія 
застосовує норми Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 
та можуть визначити власні правила розгляду лише в тій частині, що не суперечить принципам органі-
зації та діяльності трудового арбітражу, примирної комісії які визначені Законом України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [6; 7].

Висновок. Резюмуючи проведене дослідження можемо з упевненістю стверджувати, що 
процесуальні відносини у сфері трудового права маю ряд особливостей у питанні їх організа-
ції, устрою, що визначаються специфікою їх суб’єктного складу та характеру взаємозв’язків між 
учасниками даних правовідносин, а також специфікою їх правової регламентації. Звісно, наве-
дений нами перелік особливостей структурної побудови процесуальних правовідносин у трудо-
вому праві не претендує на вичерпність, однак на нашу думку, саме ці ознаки найбільш повно та 
всебічно відображають специфіку цих правових відносин.
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БАЛИЧЕВ О.Ю.

ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ЗЛОЧИНІВ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 258-4 ТА 258-5 КК УКРАЇНИ

У статті проаналізовано склад злочинів «Сприяння вчиненню терористичного 
акту» (ст. 258-4 КК України) та «Фінансування тероризму» (ст. 258-5 КК Укра-
їни). Уточнено такі поняття як: вербування, озброєння, навчання, використання 
особи з метою вчинення терористичного акту, а також – фінансування тероризму, 
фінансове та матеріальне забезпечення. Визначено предмет злочину, передбачено-
го ст. 258-5 КК України. 

Ключові слова: Тероризм, терористична діяльність, терористичний акт, 
сприяння вчиненню, фінансування тероризму, вербування, озброєння, навчання, 
використання особи.

В статье проведён анализ составов преступлений «Содействие совершению 
террористического акта» (ст. 258-4 УК Украины) и «Финансирование терроризма» 
(ст. 258-5 УК Украины). Уточнены такие понятия как: вербовка, вооружение, обу-
чение, использование лица с целью совершения террористического акта, а также – 
финансирование терроризма, финансовое и материальное обеспечение. Определен 
предмет преступления, предусмотренного ст. 258-5 УК Украины.

Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, террористи-
ческий акт, содействие совершению, финансирование терроризма, вербовка, воо-
ружение, обучение, использование лица.

The article analyzes the composition of crimes «Facilitating the commission of 
a terrorist act» (Article 258-4 of the Criminal Code of Ukraine) and «Financing of 
Terrorism» (Article 258-5 of the Criminal Code of Ukraine). Such concepts are specified 
as: recruiting, armament, studies, use of person with the aim of assassinating, and also is 
financing of terrorism, financial and material providing. The article of crimes, envisaged 
century of century is certain 258-5 Criminal code of Ukraine.

Key words: terrorism, terrorist activity, terrorist act, facilitation, financing of 
terrorism, recruiting, armament, studies, use of person.

Вступ. Однією з найгостріших проблем сьогодення є здійснення терористичної діяльності 
як в Україні та на території іноземних держав, так і у світовому масштабі. У зв’язку зі збройним 
конфліктом в Україні виникла нагальна необхідність в проведенні антитерористичних операцій 
у східних регіонах держави. Але складнощі виникають не тільки під час безпосередньої протидії 
тероризму, а і при його кримінально-правовому визначенні та кваліфікації злочинів терористич-
ної спрямованості. Тож цілком зрозумілі причини спрямованості державної політики на збіль-
шення ефективності заходів боротьби з тероризмом, зокрема і шляхом удосконалення криміналь-
но-правової законодавчої бази.

За існування тероризму відповідають багато факторів, зокрема його фінансування,  
будь-яке сприяння терористичному акту, втягнення у вчинення терористичного акту тощо. 

© БАЛИЧЕВ О.Ю. – аспірант кафедри кримінального права (Інститут права імені Володимира 
Сташиса Класичного приватного університету)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
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Тероризм є складним та багатооб’єктним за своєю природою поняттям, яке використо-
вується як в широкому так і в вузькому розумінні. Дотепер не одне з його існуючих визначень 
не може бути визнано загальноприйнятим. Тероризм включає в себе як терористичну діяльність 
загалом, так і окремі її прояви, за які законодавцем передбачено відповідальність у Кримінально-
му кодексі України (далі – КК України). Тобто це окремі статті Особливої частини КК України, 
такі як ст. ст. 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, сутність яких полягає в сприянні тероризму 
тим чи іншим способом.

Кінцевим проявом тероризму є вчинення терористичного акту (ст. 258 КК України), але 
задля його вчинення винним завжди необхідна більш-менш тривала підготовка, та, найчастіше, 
певне сприяння зі сторони інших осіб такій злочинній діяльності.

Дослідженню тероризму, як суспільно небезпечного явища, проблемам кримінальної 
відповідальності за діяння, пов’язані з тероризмом, приділялася та приділяється значна увага 
у науці кримінального права і інших галузях права. Свої роботи цим питанням присвячували 
П. В. Агапов, В. Ф. Антипенко, В. О. Глушков, М. М. Васілін, А. І. Долгова, В. П. Ємельянов, 
В. С. Зеленецький, А. Е. Ізетов, М. П. Кірєєв, В. А. Ліпкан, В. П. Тихий, Г. О. Чорний, П. Л. Фріс, 
О. В. Шамара та інші науковці, беззаперечно зробивши великий внесок у дослідження означених 
проблем. Проте й до тепер фактично залишається не достатньо розробленою кримінально-право-
ва характеристика таких проявів терористичної діяльності, як сприяння вчиненню терористично-
го акту та фінансування тероризму, бракує поглибленого аналізу всіх ознак цих складів злочину. 

Мета статті. Уточнити поняття  вербування, озброєння, навчання, використання особи з метою 
вчинення терористичного акту, фінансування тероризму, фінансове та матеріальне забезпечення.

Результати. Стаття 258-4 КК України «Сприяння вчиненню терористичного акту» наго-
лошує, що кримінально караним є діяння, яке полягає у вербуванні, озброєнні, навчанні осо-
би з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою [1]. 
Тож об’єктивна сторона даного злочину включає в себе дії спрямовані на допомогу у вчиненні 
терористичного акту (при цьому об’єктивна сторона злочину може бути реалізована виключно 
шляхом активних дій) та виражається у чотирьох формах: 1. вербування особи задля вчинення 
терористичного акту; 2. її озброєння з такою ж метою; 3. навчання особи, для вчинення нею 
терористичного акту; 4. використання особи з цією ж метою. Злочин є закінченим з моменту 
вчинення будь-якої з вказаних дій.

Вербування  (від німецького – werben) – наймання людей на військову службу, один із спо-
собів комплектування військ [2]. За тлумачним словником української мови вербувати (вербуван-
ня) означає залучати до якоїсь діяльності, до участі у якій-небудь організації, наймати, набирати 
людей на роботу (у тому числі і до війська) [3, с. 326]. У розглядуваному випадку відбувається 
наймання осіб задля участі у злочинній діяльності – вчинення терористичного акту. При цьому 
слід розмежовувати поняття «участь у вчиненні терористичного акту» та «участь у терористичній 
групі чи терористичній організації», так само як розрізняють у ст. 257 КК України «Бандитизм» 
поняття «участь у банді» та «участь у вчинюваному бандою нападі». Особа або є учасником 
злочинної організації (терористичної групі, терористичної організації, банди, не передбаченого 
законом воєнізованого або збройного формування), або ж є співучасником злочину, чиненого 
такою організацією. Отже вербування особи з метою вчинення терористичного акту виражається 
в її залученні до вчинення терористичного акту (як правило – одиночного та за винагороду). Таке 
вербування також включає підшукування особи, що, можливо, має спеціальні навички, або ж 
бореться за свою віру чи якусь ідею, хай і оманливу.   

Озброєння особи з метою вчинення терористичного акту припускає  надання їй зброї (вог-
непальної чи холодної), боєприпасів, вибухівки для вчинення терористичного акту (як конкрет-
ного, так і в майбутньому). Дехто з науковців вважає, що під озброєнням слід розуміти також 
надання особі військового спорядження [4, с. 100]. Але з цим важко погодитись. На нашу думку 
слід розмежувати та уточнити поняття «озброєння» та «військове спорядження» щодо ст. 258-4  
КК України, адже поняття «озброєння» походить від слова «зброя».

Свого часу у великій радянській енциклопедії давалося визначення військового споря-
дження – комплект предметів, необхідних для носіння особистої зброї, боєприпасів, засобів 
захисту, шанцевого інструмента, запасів продовольства, води та інше [5]. До нього відносилося 
наступне: для сержантів і солдат мотострілкових військ входили: поясний ремінь, плечова лям-
ка, сумки (гранатна, для магазинів до автомата), чохли (для фляги, малої лопати, маслянки, для 
захисних панчоха і рукавичок), речовий мішок, в який укладаються плащ-намет і шолом (коли 
вони не використовуються), казанок, кухоль, запас продовольства. У кишеню речового мішка 
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вміщуються туалетні обладнання, рушник, ложка і предмети господарського побуту. Речові міш-
ки, як правило, перевозилися і зберігалися в бойових і транспортних машинах. Військове споря-
дження сержантів і солдат інших родів військ і вояцьких спеціальностей відрізнялося в основ-
ному предметами, призначеними для носіння боєприпасів відповідно видам встановленої ним 
зброї. У комплект військового спорядження для офіцерів входили: поясний і плечовий ремені, 
польова сумка і кобура для пістолета [5].

Конструкція і склад військового спорядження залежали від роду військ та від розвитку 
озброєння, тактики і технічного оснащення.

Відповідно до п. 22 «Інструкції про організацію речового забезпечення військовослуж-
бовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період» № 232 від 29.04.2016 р. споря-
дженням до зброї є кобура, сумка для ручних гранат і патронів тощо [6].

У довідникових словниках української мови військове спорядження визначається як – 
предмети озброєння, одягу та побутового вжитку бійця, а також пристрої для їх перенесення, 
тобто: бойове спорядження, військове спорядження; спорядження авіаторів – комбінезони, шоло-
мофони, окуляри, парашути [6, с. 38]. 

У Постанови пленуму верховного суду України (далі – ППВС України) № 3 від 2002 р. «Про 
судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими при-
пасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» наголо-
шується – характерною ознакою зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв 
та радіоактивних матеріалів є їх призначення – ураження живої цілі, знищення чи пошкодження 
оточуючого середовища [8, с. 214]. А у п. 13 ППВС України № 15 від 2003 р. «Про судову практику у 
справах про перевищення влади або службових повноважень» зазначається, що зброєю визнаються 
предмети, призначені для ураження живої цілі, і що вона може бути як вогнепальною (у  тому числі 
гладкоствольною), так і холодною». При цьому, такі предмети не повинні мати іншого виробни-
чого чи господарсько-побутового призначення [8, с. 362]. Предмети ж, які підпадають під поняття 
«військове спорядження» мають і інше призначення (наприклад – побутове). Тож, було б доцільним 
доповнити диспозицію ст. 258-4 КК України, та викласти її, наприклад, у наступній редакції: «Вер-
бування, навчання, озброєння особи або надання їй військового спорядження чи інших засобів з 
метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою...».  

Навчання для вчинення терористичного акту передбачає проведення занять з особами, які 
будуть вчинювати терористичний акт, їх інструктаж. Це діяння, також, може виражатися у під-
готовці якихось навчальних матеріалів, посібників, цілеспрямованим викладенням у всесвітню 
мережу Інтернет такої інформації. Тобто, будь-які дії, спрямовані на надання особам знань та 
вмінь, необхідних для вчинення терористичного акту.  

Під використанням особи для вчинення терористичного акту слід мати на увазі не просто 
її задіяння у терористичній діяльності або, безпосередньо, під час вчинення терористичного акту, 
а і застосування особи (навіть як «засобу» вчинення злочину). Мається на увазі, наприклад, вико-
ристання терористів-смертників, які самі гинуть під час вчинення терористичного акту. 

Відповідно до ст. 258-5 КК України, фінансуванням тероризму є будь-які дії, вчинені з 
метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи 
(організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення 
терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню 
терористичного акту, створення терористичної групи (організації) [1]. Об’єктивна сторона цього 
злочину полягає у вчиненні активних дій щодо: 1. фінансового забезпечення; 2. матеріального 
забезпечення терористичної діяльності. Чим же відрізняються ці два наведені поняття, і що, від-
повідно, можна розцінювати як предмет розглядуваного злочину? 

Фінансування – це будь-які дії в результаті яких кошти (валютні цінності) поступають 
одержувачу. 

Відповідно до п. 1 ст. 4 Митного кодексу України (далі – МК України) під валютними цінно-
стями розуміється: 1) валюта України – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, 
монет та в інших формах, які перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території 
України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на гро-
шові знаки, які перебувають в обігу [9]. Тобто це національна валюта;  2) іноземна валюта, а саме – 
іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, які перебувають в обігу 
та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з 
обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають 
в обігу. 3) платіжні документи та цінні папери [9] (у тому випадку, якщо вони виражені у валюті 
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України, в іноземній валюті або банківських металах). 4) банківські метали, тобто  золото, срібло, 
платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових 
стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорого-
цінних металів [9] (якщо ці предмети можна реалізувати, отримавши кошти, які будуть використані 
для вчинення терористичного акту або іншого злочину терористичної спрямованості). 

Що ж слід мати на увазі, говорячи саме про фінансування тероризму?  У ст. 1 Закону України 
«Про боротьбу з тероризмом» № 25 від 2003 р., вказується: фінансування тероризму – це надання 
чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частко-
во: 1) для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною органі-
зацією; 2) для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або 
терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, 
втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, 
створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного 
акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій [10].

Законодавець, характеризуючи фінансування тероризму, оперує поняттям «активи», не 
враховуючи понятійної бази. Цей термін, зазвичай, використовується в економічних науках. 
У енциклопедіях з економіки надається наступне визначення поняттю «актив». Активи (лат. 
activus – дійсний) – сукупність майна, інтелектуальної власності, грошових ресурсів, що нале-
жить підприємству, фірмі, компанії (будівлі, споруди, машини й устаткування, матеріальні запа-
си, банківські вклади, вкладення в цінні папери, патенти, авторські права та ін.), в які вкладено 
кошти власників та інших осіб [11, с. 14]. Наприклад, такі категорії як: результати інтелекту-
альної власності, патенти та авторські права ніяк не можуть бути предметами, призначеними 
для фінансування тероризму. Між тим, існує термін «ліквідні активи», тобто – готівка, золото, 
залишки грошових засобів до запитання на рахунках, депозити терміном до одного календарного 
місяця, цінні папери, комерційні векселі та інші засоби, які легко реалізовуються. Отже, характе-
ризуючи поняття «фінансування тероризму» було б більш правильним використовувати терміни 
«ліквідний актив» або «валютні цінності». 

Тобто, відповідно до зазначеного, предметом злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України 
можуть виступати, перш за все, кошти (валютні цінності). 

Також, об’єктивна сторона «Фінансування тероризму» може виражатися у вчиненні дій 
з метою матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) 
чи іншої терористичної діяльності. Тобто це забезпечення матеріальними цінностями, іншою 
мовою – майном. 

Можна навести визначення поняття «майно», яке дається у ППВС України «Про судо-
ву практику у справах про корисливі злочини проти приватної власності». Майно – це: житло-
ві будинки, квартири, предмети домашнього господарства, продуктивна й робоча худоба, засоби 
виробництва, виготовлена продукція, транспортні засоби, грошові кошти, акції, інші цінні папери, 
а також інше майно споживчого й виробничого характеру [12, с. 132]. Тож грошові кошти охо-
плюються поняттям «майно».  Відповідно ж до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 
майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права 
та обов’язки. Майнові права є неспоживною річчю та визнаються речовими правами (ст. 190) 
[13]. В свою чергу, речі можуть бути рухомі та нерухомі. До нерухомих речей (нерухоме майно, 
нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, пере-
міщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (ст. 181 ЦК України) [13].

Отже, предметом злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України можуть бути фінанси та 
матеріальні блага, речі матеріального характеру (все те, за рахунок чого можна щось оплатити 
та (або) придбати), зокрема і реалізувавши майнові права. Це може бути майно (в тому числі – 
валютні цінності) та право на майно. 
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ДРОЗД А.В. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ОСОБИ

Стаття присвячена визначенню сучасних проблем забезпечення недоторканості 
права власності під час проведення обшуку особи. Вказано, що відсутність у діючому 
кримінальному процесуальному законодавстві України єдиної норми, яка б врегульову-
вала питання сутності та порядку проведення особистого обшуку створює сприятливе 
підґрунтя для порушення права власності особи. На підставі проведеного досліджен-
ня запропоновано передбачити у КПК України окрему норму (ст. 234-1), присвячену 
порядку проведення обшуку особи, наведено зміст цієї статті, в якій визначено мету 
даної слідчої (розшукової) дії, випадки її проведення без ухвали слідчого судді.

Ключові слова: кримінальне провадження; право власності; обшук; обшук осо-
би; затримання, тимчасове вилучення майна. 

Статья посвящена определению современных проблем обеспечения неприкос-
новенности права собственности при проведении обыска лица. Указано, что отсут-
ствие в действующем уголовном процессуальном законодательстве Украины единой 
нормы, которая бы регулировала вопросы сущности и порядка проведения личного 
обыска создает благоприятную почву для нарушения права собственности лица. На 
основании проведенного исследования предложено предусмотреть в УПК Украины 
отдельную норму (ст. 234-1), посвященную порядку проведения обыска лица, при-
ведено содержание этой статьи, в которой определены цели данного следственного 
(розыскного) действия, случаи ее проведения без постановления следственного судьи.

Ключевые слова: уголовное производство; право собственности; обыск; лич-
ный обыск; задержание, временное изъятие имущества.
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The article is devoted to the definition of modern problems of ensuring the 
inviolability of the right of ownership during a search of a person. It is indicated that the 
absence in the current criminal procedural legislation of Ukraine of a single norm, which 
would regulate the issues of the nature and procedure of conducting a personal search, 
creates favorable conditions for the violation of a person’s right to property. Based on the 
study, it was proposed to provide for a separate standard in the Criminal Procedure Code 
of Ukraine (Art. 234-1), devoted to the search procedure for a person, the content of this 
article, which defines the objectives of this investigative (investigative) action, cases of 
its conduct without a decision of the investigating judge.

Key words: criminal proceedings; property rights; search; personal search; 
detention, temporary seizure of property.

Постановка проблеми. Забезпечення недоторканості права власності особи є одним із 
основних завдань держави, яке відбувається шляхом розробки та прийняття норм законодавства 
з подальшим контролем за реалізацією та впровадженням даних положень у життя суспільства. 
Обмеження права власності особи у кримінальному провадженні може відбуватись під час 
здійснення огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку, тимчасового доступу до речей або 
документів, арешту майна тощо. Незважаючи на наявність у чинному кримінальному процесу-
альному законодавстві України нормативного закріплення порядку проведення вказаних про-
цесуальних дій, в практичній діяльності непоодинокі випадки недотримання вимог закону, що 
неминуче призводить до порушення недоторканності права власності особи, в тому числі під 
час здійснення особистого обшуку. Відсутність в КПК України єдиних уніфікованих положень з 
питань визначення сутності та порядку проведення особистого обшуку призводить до порушен-
ня права власності особи.

Стан дослідження. Проблему проведення особистого обшуку досліджували такі вчені, 
як С.А. Альперт, В.Д. Берназ, Т.В. Варфоломеєва, В.І. Бояров, Є.Г. Коваленко, Л.М. Лобойко 
Г.М. Омельяненко, В.О. Попелюшко, В.Т. Маляренко, В.В. Молдаван, В.М. Тертишник та ін. 
Утім, вказані вчені досліджували це питання за часів дії КПК України 1960 року без урахуван-
ня норм КПК України 2012 року. Останнім часом проблема регламентації даної слідчої (розшу-
кової) дії вивчається такими правниками, як О.Г. Комарницька, О.Ю. Татаров, Л.Д. Удалова та 
інші. Разом з тим, слід наголосити, що на сьогодні проблема правової регламентації особистого 
обшуку залишається невирішеною, що вимагає від нас висловлення власної позиції з окресле-
ного питання.

Метою статті є визначення сучасних проблем забезпечення недоторканості права власно-
сті під час проведення особистого обшуку особи та висловлення пропозицій щодо вдосконален-
ня чинного КПК України в аспекті дослідженого питання.

Виклад основного матеріалу. Починаючи дослідження, слід вказати, що, на відміну від 
чинного КПК України, у положеннях ст. 184 КПК України 1960 р. було регламентовано порядок 
проведення обшуку особи. Тож, не зрозумілою залишається позиція законодавця, який «обій-
шов» нормативне закріплення і регламентацію особистого обшуку особи як окремої слідчої (роз-
шукової) дії. 

У зв’язку з відсутністю чіткої правої регламентації особистого обшуку серед науковців 
висловлюються протилежні позиції щодо сутності та порядку проведення даної  слідчої (роз-
шукової) дії. За дослідженням Л.Д. Удалової, особистий обшук є особливим видом обшуку 
та має власний специфічний порядок проведення [1, с. 11]. Протилежну позицію висловлює 
М.В. Капустина, яка вважає, що особистий обшук не є самостійною слідчою дією, а проявляєть-
ся у тимчасовому вилученні майна, в наслідок чого не потребує додатково законодавчого закрі-
плення [2]. З такою позицією важко погодитись, оскільки у даному випадку відбувається змішу-
вання різних процесуальних дій, які різняться між собою сутністю, завданням, метою тощо. 

Системний аналіз чинного кримінального процесуального законодавства надає можли-
вість зробити наступні попередні висновки щодо порядку проведення особистого обшуку: 

1) особистий обшук може проводитися під час затримання уповноваженою службо-
вою особою (ч. 3 ст. 208 КПК України) та під час обшуку житла чи іншого володіння особи 
(ч. 5 ст. 236 КПК України).

2) порядок проведення особистого обшуку як самостійної слідчої (розшукової) дії чин-
ним КПК України не регламентовано; 
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3) особистий обшук під час затримання може проводити уповноважена службова особа, 
слідчий, прокурор (ч. 3 ст. 208 КПК), а під час обшуку житла чи іншого володіння особи лише 
слідчий або прокурор (ч. 5 ст. 236 КПК);

4) в ході проведення особистого обшуку обов’язкова присутність двох понятих;
5) особистий обшук здійснюється особою тієї самої статі, що і обшукуваний;
6) існує можливість тимчасового вилучення майна у затриманої особи в ході її обшуку;
7) результатом особистого обшуку є складання протоколу затримання особи, або відобра-

ження даного факту у протоколі обшуку житла чи іншого володіння особи. 
Поряд із цим, слід погодитись з О. Комарницькою, яка зауважує, що у переважній біль-

шості на практиці застосовується два випадки проведення особистого обшуку: під час її затри-
мання особи та під час обшуку особи, яка перебуває в житлі чи іншому володіння і відносно 
якої є достатні дані вважати, що вона переховує на собі предмети або документи, які мають зна-
чення для кримінального провадження. Власне кажучи, за змістом КПК України це є вичерп-
ний перелік безпосередніх підстав проведення особисто обшуку, який на жаль не задовольняє 
вимоги практики [3, с. 45].

Спірним залишається питання, чи потрібно отримувати ухвалу слідчого судді на особи-
стий обшук. Так, окремі науковці виокремлюють певні випадки, коли проведення особистого 
обшуку дозволяється без ухвали слідчого судді, а саме: 1) під час фізичного захоплення особи 
уповноваженими на те службовими особами, якщо є достатні підстави вважати, що така особа 
має при собі зброю, предмети, які вилученні законом з обігу або інші предмети, які становлять 
загрозу для оточуючих, чи намагається звільнитися від речей, які викривають її чи інших осіб у 
вчиненні кримінального правопорушення; 2) під час затримання особи з метою приводу на під-
ставі ухвали слідчого судді або суду; 3) під час затримання особи уповноваженою службовою 
особою без ухвали слідчого судді або суду; 4) під час виконання ухвали слідчого судді або суду 
про здійснення приводу; 5) під час виконання ухвали слідчого судді або суду про застосуван-
ня щодо підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 
6) під час виконання ухвали слідчого судді про застосування тимчасового або екстрадиційного 
арешту; 7) за наявності достатніх підстав уважати, що особа, яка перебуває в приміщенні, де 
проводиться обшук, приховує при собі предмети або документи, які мають значення для кри-
мінального провадження [4, с. 297].

Неоднозначною є й судова практика з окресленого питання. Так, загалом, слідчі судді від-
мовляють у задоволенні клопотання про проведення особистого обшуку, посилаючись на від-
сутність правової регламентації розгляду такого клопотання. Наприклад, ухвалою Тальнівського 
районного суду Черкаської області по справі № 704/2044/13-к слідчий суддя не задовольнив кло-
потання про проведення особистого обшуку, яке ініціював слідчий та прокурор, аргументуючи 
необхідність проведення даної слідчої (розшукової) дії у зв’язку із причетністю «Особи_2» до 
розбійного нападу, а також наявності достатніх підстав вважати, що дана особа може носити при 
собі вогнепальну зброю. Суд, аргументуючи залишення даного клопотання без розгляду, вказує 
на те, що чинним КПК України не передбачений розгляд на стадії досудового розслідування кло-
потання на проведення особистого обшуку [5]. 

Отже, можна зрозуміти, що фактично особистий обшук особи існує як різновид слідчої 
(розшукової) дії, втім отримати дозвіл суду на його проведення не уявляється можливим внаслі-
док відсутності чіткого законодавчого врегулювання даного питання.

Як було вище вказано, обшук особи може бути здійснено під час затримання особи в 
порядку (ч. 3 ст. 208 КПК України). Крім того, на вимогу ч. 1 ст. 168 КПК України, особа, яка 
здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слід-
чого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. 
Процедура передачі майна, яке було тимчасово вилучено в ході затримання, фіксується у прото-
колі, що є гарантією захисту недоторканності права власності особи. 

Слід зазначити, що в основному затримання правопорушника та подальше доставлення 
його до органу досудового розслідування відбувається до моменту внесення відомостей до 
ЄРДР. А отже й вилучення майна також необхідно проводити на даному етапі, а саме тоді, коли 
досудове розслідування ще не розпочате. Втім, тимчасове вилучення майна як захід забез-
печення кримінального провадження можливий бути здійснений лише після внесення відо-
мостей до ЄРДР. У зв’язку з тим, у практичній діяльності виникає низка питань. Чи можна 
тимчасово вилучити майно під час фактичного затримання особи, якщо є підстави вважати, що 
при особі знаходяться речі чи предмети, що вилучені з обігу, або інші предмети, застосування 
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яких створює реальну загрозу оточуючим? Чи можна здійснити особистий обшук особи під час 
фактичного затримання особи? 

Відповідь на ці питання не є однозначною. Це пов’язано із тим, що затримання особи в 
порядку ст. 208 КПК України як захід забезпечення кримінального провадження відбувається 
після внесення відомостей в ЄРДР. Відповідно під час фактичного захвату особи, тобто до почат-
ку досудового розслідування, здійснювати процесуальні дії, в тому числі тимчасове вилучення 
майна та обшук особи, не дозволено. Натомість, як було вище вказано, законодавець дозволив під 
час затримання особи тимчасово вилучати в неї речі та здійснювати її обшук. 

У такому випадку, слід врахувати, що необхідність вилучення знаряддя злочину або інших 
предметів виникає одразу після фактичного затримання особи, тобто коли досудове розсліду-
вання ще не розпочате. Відповідно, якщо такі дії здійснюються співробітниками Національної 
поліції, вони проводяться в межах повноважень, наданих їм ст. 37 Закону України «Про Наці-
ональну поліцію України», якою регламентовано порядок тимчасового обмеження фактичним 
володінням річчю для запобігання небезпеці [6]. Слід також зазначити, що положеннями Закону 
України «Про національну поліцію» не закріплено порядок проведення огляду речей або особи-
стого обшуку, а всі вищевказані процесуальні дії реалізуються в рамках проведення поверхової 
перевірки та огляду (п. 3 ч. 1 ст. 31). 

Особистий обшук такої затриманої особи може бути проведено слідчим або прокурором 
після внесення відомостей про скоєне правопорушення до ЄРДР. Отже, закріплена у законі нор-
ма щодо можливості проведення обшуку затриманої особи, окрім слідчим, прокурором, ще й 
уповноваженою службовою особою фактично не реалізується, оскільки така особа не має право 
здійснювати слідчі (розшукові) дії.  На підставі вищевикладеного вважаємо доцільним виклю-
чити уповноважену службову особу з кола суб’єктів, які відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України 
мають право проводити особистий обшук особи. 

Слід також звернути увагу на положення ч. 3 ст. 168 КПК України, якими встановлено 
процесуальний обов’язок слідчого, прокурора або іншої уповноваженої службової особи під час 
затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення склас-
ти протокол. Враховуючи, що дане положення відноситься до порядку тимчасового вилучення 
майна, то мова йде саме про протокол тимчасового вилучення майна. Втім, за наявності обґрун-
тованих підстав для проведення особистого обшуку особи, повинен бути складений окремий 
протокол, про що доцільно внести зміни у діюче кримінальне процесуальне законодавство. 

Отже, з урахуванням вищевикладеного, стає зрозумілим, що порядок проведення особи-
стого обшуку або обшуку особи чітко на законодавчому рівні не визначено, що викликає низку 
питань теоретичного і практичного характеру. Ми переконані, що введення до національного 
законодавства єдиної норми, яка б закріплювала процесуальний порядок проведення особистого 
обшуку, створила б сприятливе підґрунтя для недопущення зловживання правами службовими 
особами та, як наслідок, сприяло б захисту прав особи, у томі числі, права на власність.

На підставі вищевикладеного вважаємо доцільним діючий КПК України доповнити 
новою окремою статтею 234-1 КПК України «Обшук особи», в якій визначити поняття даної 
слідчої (розшукової) дії, підстави її проведення, випадки проведення без ухвали слідчого судді та 
за ухвалою слідчого судді. Можливо для реалізації таких змін потрібно провести більш детальне 
дослідження. Втім, в якості пропозиції, зміст статті 234-1 КПК України «Обшук особи» пропо-
нуємо викласти у такій редакції:  

1. Обшук особи проводиться з метою виявлення та вилучення у особи знаряддя кримі-
нального правопорушення або предметів, документів, речей, що можуть містити відомості 
про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаходяться на його тілі, в одязі чи 
в наявних при ньому речах.

2. Обшук особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку.
3. Слідчий, прокурор мають право провести обшук особи без ухвали слідчого судді у 

випадку затримання особи; під час проведення обшуку житла чи іншого володіння особи за наяв-
ності достатніх підстав вважати, що особа переховує при собі предмети або документи, які 
мають значення для кримінального провадження; під час виконання ухвали слідчого судді або 
суду про здійснення приводу, про застосування щодо підозрюваного, обвинуваченого запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під вартою, тимчасового арешту, екстрадиційного арешту.

Висновки. Отже, з урахуванням викладеного, слід наголосити, що закріплення у КПК 
України окремої норми, присвяченої порядку проведення обшуку особи на сьогодні є доцільним, 
адже, по-перше, сприятиме правовій визначеності тій процесуальній дії, яка законодавчо невре-
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В статті розглянуто основні технології злочинної діяльності (комплекси взає-
мопов’язаних злочинів), що характерні для сучасної організованої злочинної діяль-
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В статье рассмотрены основные технологии преступной деятельности (комп-
лексы взаимосвязанных преступлений), характерные для современной организо-
ванной преступной деятельности в сфере налогообложения.
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The article deals with the main technologies of criminal activity (complexes of 
interrelated crimes) that are characteristic of modern organized criminal activity in the 
field of taxation.
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гульована, а по-друге, гарантуватиме недопущення зловживання правами службовими особами 
та, як наслідок створюватиме додатковий захист права особи на недоторканість власності. Отже, 
вважаємо, що існуючі на сьогоднішній день проблеми порушення права власності, які виникають 
в ході проведення особистого обшуку можна врегулювати введенням у КПК України два окремих 
поняття, а саме «особистий обшук» та «обшук», провівши чітке розмежування в залежності від 
підстав та мети їх проведення. 
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Постановка проблеми. З набуттям незалежності України одним із наслідків докорінних 
змін, які відбулись в економічній і політичній системах, є зростання економічної злочинності. 
В нових економічних умовах суттєво змінилися старі, а також виникли нові способи та елемен-
ти механізмів злочинних посягань. Злочини в сфері оподаткування займають суттєву частку в 
структурі економічної злочинності. Різноманіття способів їх вчинення, використання винни-
ми особами складних прийомів і операцій з їх підготовки та приховування, груповий характер 
злочинної діяльності, застосування корупційних зв’язків для протидії розслідуванню та інші 
фактори призводять до значних труднощів у слідчій діяльності. Це, у свою чергу, вимагає від 
криміналістичної науки розроблення дієвих науково-обґрунтованих рекомендацій щодо вияв-
лення та розслідування зазначених злочинів.

У широкому розумінні технологія злочинного збагачення – це сукупність корисливих дій 
(прийомів та методів) з підготовки (планування), вчинення та приховання слідів злочину, що 
спрямовані на систематичне отримання кримінальних доходів із залученням у таку діяльність 
широкого кола осіб [2, с. 32].

Структура технології злочинної діяльності передбачає наявність комплексу взаємопов’я-
заних між собою злочинів: основних та вторинних чи допоміжних. Ці злочини об’єднані між 
собою єдиною метою – протиправне (злочинне) збагачення.

Досудове розслідування цієї категорій кримінальних правопорушень має труднощі у дока-
зуванні злочинних дій, бо вони є дуже складними та заплутаними. Коли проводиться розсліду-
вання то важливо довести необхідний зв’язок між окремими діями (злочинами), що складають 
загальну «картину» технології злочинного збагачення. А це, як вказує слідчо-судова практика 
зробити досить важко.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні положення криміналістичної харак-
теристики злочинної технології збагачення, у тому числі питання стосовно структури окремих 
методик розслідування злочинів, неодноразово були предметом дослідження в працях Р. С. Бел-
кіна, Г. А. Густова, В. А. Журавля, І. М. Лузгіна, Г. А. Матусовского, М. П. Яблокова. Проте окремі 
аспекти, що стосуються механізмів зазначених злочинів, розглядались у працях В. З. Багінського, 
А. Ф. Волобуєва, Р. С. Довбаша, Н. С. Карпова, В. П. Корж, А. В. Старушкевича, С. С. Черняв-
ського, та інших учених.

Метою статті є з’ясування технологій злочинного збагачення, характерних для організо-
ваних злочинних груп у сфері оподаткування.

Виклад основного матеріалу. Нині термін «технологія» використовується у різних зна-
ченнях. В сучасній науковій літературі досить часто його можна зустріти, як позначення склад-
ної злочинної діяльності, що включає способи, прийоми і операції, які застосовують злочинці 
при підготовці, вчиненні і приховуванні злочинів, зокрема тих, що діють у сфері оподаткування. 
Визначення сутності таких технологій не мають єдиної думки. Це викликає труднощі не тільки 
в аспекті криміналістичного дослідження певних різновидів злочинів, але й щодо формування 
міжвидових і комплексних криміналістичних методик.

В. П. Корж використовує поняття «технологія злочину». Стосовно до злочинів, вчине-
них організованими злочинними утвореннями, вона розглядає технологію як сукупність дій, 
операцій, прийомів, методів, форм впливу, спрямованих на вибір сфери і предмета злочин-
ного посягання, способу злочину (який, як правило, включає кілька способів самостійних 
складів злочину), його планування, здійснення різних підготовчих дій щодо вчинення еко-
номічного злочину, приховування його слідів, а також на забезпечення безпеки організова-
ної злочинної діяльності та її суб’єктів за допомогою корумпованих зв’язків зі службовими 
особами державних органів влади і управління з метою одержання злочинних доходів та їх 
легалізації [3, c. 104].

Такий підхід можна в цілому підтримати, однак він потребує певного уточнення та деталізації.
Перш за все, організовані злочинні групи привертає увагу перспектива одержання зло-

чинним шляхом величезних коштів через використання можливостей підприємств. Аналіз мате-
ріалів кримінальних проваджень про злочини, вчинені з використанням суб’єктів господарської 
діяльності, показує, що для цих діянь властива «інтелектуальність», організованість, використан-
ня досягнень високих технологій. При цьому організованими злочинними групами скоюються не 
одиничні злочини, а сукупності (комплекси) різних, але взаємопов’язаних однією метою. Це дає 
підстави для висновку про існування технологій злочинної діяльності, як спеціально розроблю-
ваного засобу [6, с. 274].
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Так, злочинна технологія збагачення – це комплекс взаємопов’язаних злочинів, що вчиня-
ється ОЗГ з метою отримання матеріальної вигоди і з використанням легальних форм господар-
ської діяльності. У структурі злочинної технології можуть бути виділені основний (предикатний) 
і вторинні (підпорядковані) злочини.

Аналіз слідчо-судової практики дає підстави вирізнити кілька актуальних на даний час 
технологій злочинного збагачення, характерних для організованих злочинних груп у сфері опо-
даткування.

Технологія злочинного збагачення шляхом афери – укладання фіктивного господарсько-
го договору (купівлі-продажу) на довірчій умові попередньої оплати з наступним заволодінням 
коштами партнера. Така злочинна діяльність характерна для організованих злочинних груп, 
які спеціалізуються на пошуку підприємців, схильних до ризикованих операцій заради великих 
прибутків. Шахрайство у цьому випадку обов’язково супроводжується підробкою документів і 
печаток, фіктивним підприємництвом, «відмиванням» коштів, одержаних злочинним шляхом, та 
деякі інші підпорядковані злочини [5, с. 122].

Технологія розкрадання безготівкових коштів з використанням комп’ютерної техніки 
для здійснення фіктивних електронних платежів. Дана технологія характерна для сфери банків-
ської діяльності, коли службовцем банку чи «хакером» викрадаються кошти з рахунків клієнтів 
банку. Її складає комплекс злочинів, у якому основним злочином є розкрадання коштів шляхом 
зловживання службовим становищем або шляхом шахрайства, а підпорядкованими цій злочин-
ній діяльності, є – підробка документів (в електронній формі), незаконне втручання в роботу 
комп’ютерних систем, фіктивне підприємництво.

Технологія злочинного збагачення шляхом заснування інвестиційної фірми (довірчого 
товариства, пенсійного фонду, страхової компанії) з наступним заволодінням коштами вклад-
ників властива організованим злочинним групам, які використовують ідею «фінансової пірамі-
ди» [7, с. 264]. Заволодіння чужими коштами у цьому випадку супроводжується підробкою доку-
ментів, порушенням порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів, зловживанням службовим 
становищем та іншими злочинами.

Технологія розкрадання коштів шляхом введення в обіг фіктивних платіжних документів. 
Характерна для злочинних груп чи окремих злодіїв, які підробляють платіжні доручення, векселі, 
акредитиви та інші цінні папери, які є засобами платежу. Ця злочинна технологія збагачення відома 
правоохоронним органам багатьох країн СНД як шахрайство з використанням банківських «авізо».

Технологія злочинного збагачення шляхом обманного одержання і присвоєння кредиту. 
Властива підприємцям-шахраям, які при укладанні кредитного договору з банком подають 
фіктивні (підроблені) документи, які свідчать про гарантії повернення кредиту [7, с. 326]. 
Шахрайство у такому випадку поєднується з низкою інших злочинів: фіктивним підприємни-
цтвом, підробкою документів і печаток, «відмиванням» одержаних у такий спосіб коштів та 
деякими іншими.

Технологія злочинного збагачення шляхом одержання безпідставного відшкодування з 
державного бюджету податку на додану вартість (ПДВ). Використовується підприємцями-ша-
храями, які подають до державних податкових адміністрацій фіктивні документи про здійснення 
експорту товарів. Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» (ст. 5) екс-
портні операції вітчизняних виробників стимулюються звільненням таких операцій від сплати 
ПДВ (через повернення сплачених сум). Використовуючи підроблені документи, злочинні групи, 
до яких залучаються працівники податкових адміністрацій, контролери митних постів, «викачу-
ють» у такий спосіб з бюджету величезні кошти [1, с. 12]. У цій ситуації з шахрайством поєдну-
ється низка господарських та службових злочинів.

Технологія розкрадання бюджетних коштів шляхом придбання у комерційних струк-
тур товарів, одержання від них послуг за завищеними цінами. Використовується службовими 
особами – розпорядниками бюджетних коштів різного рівня. Її сутність полягає в укладанні 
службовими особами бюджетних установ чи організацій невигідних господарських договорів, 
в результаті яких державні кошти перетікають у кишені чиновників і наближених до них підпри-
ємців. У такому випадку має місце комплекс злочинів, у якому основним є заволодіння коштами 
шляхом зловживання службовим становищем або шахрайства, а підпорядкованими – порушення 
законодавства про бюджетну систему (використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому 
призначенню), службове підроблення та інші.

Технологія злочинного збагачення шляхом використання при укладанні господарських 
договорів реквізитів фіктивних підприємств і, відповідно, перекладання на них обов’язку 
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сплати податків. Ця злочинна технологія використовується недобросовісними підприємця-
ми для ухилення від сплати податків (основний злочин), що, перш за все, вимагає створення 
фіктивних підприємств, виготовлення пакету фіктивних документів, печаток, підшукування 
співучасників.

Технологія злочинного збагачення шляхом створення так званих «конвертаційних цен-
трів» та надання за їх допомогою незаконних послуг. Конвертаційний центр являє собою сво-
єрідну протиправну фінансову систему, що містить у собі кілька елементів: а) мережу фіктив-
них підприємств (зареєстровані, як правило, на підставах осіб); б) комерційні банки; в) обмінні 
пункти валют [5, с. 346]. Такі офіційно зареєстровані комерційні структури об’єднані єдиним 
задумом на вчинення тіньових фінансово-господарських операцій за певною злочинною тех-
нологією. Зокрема, вони надають платні «послуги» керівникам підприємств різних форм влас-
ності для ухилення від сплати податків, легалізації злочинно отриманих коштів, незаконно-
го зняття з банківських рахунків готівкової гривні та перерахуванням останньої на рахунки в 
закордонних банках.

Зазначені комплекси злочинів, що складають певну технологію злочинної діяльності, 
володіють такими системними ознаками як цілісність, ієрархічність, структурність.

Цілісність передбачає наявність такого співвідношення між частинами системи, коли змі-
ни в якійсь частині закономірно викликають зміни у всіх інших частинах і у всій системі в цілому. 
Зміна одного з елементів комплексу злочину (наприклад, зміна мети у суб’єкта злочину) тягне 
зміну іншого елемента (наприклад, способу вчинення одного зі злочинів). Цілісність забезпечу-
ється наявністю загальної мети злочинної діяльності.

Ієрархічність означає включення в систему підсистем нижчого рівня. Підсистемами в 
технологіях злочинної діяльності виступають окремі злочини, а також посткримінальні заходи 
для протидії розкриттю і розслідуванню вчинених злочинів. У свою чергу, діяння, що утворює 
окремий злочин також може складатися з підсистем дій співучасників цього злочину, вчиненого 
з розподілом ролей [6, с. 198].

Структурність означає наявність в об’єкті якісно визначеного і відносно стійкого поряд-
ку внутрішніх зв’язків і відносин між підсистемами, що визначають функцію даної системи і 
характер її взаємодії з іншими системами і навколишнім середовищем. У технологіях злочинної 
діяльності виконання окремих складових її ланок розподіляється між членами злочинної групи. 
Тому вчинений організованою групою основний злочин можна порівняти з мозаїчною карти-
ною, фрагменти якої виконані різними особами. Кожна окремо взята ланка (діяння) може місти-
ти ознаки закінченого якого-небудь підпорядкованого злочину, але може і не мати таких ознак. 
При розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування важливо довести 
наявність необхідного зв’язку між окремими діяннями-ланками, що, як показує слідчо-судова 
практика, досить непросто.

Так, під технологією злочинної діяльності слід розуміти сукупність взаємопов’язаних 
злочинів, що вчиняються в межах єдиного задуму, серед яких один злочин є головним, а решта – 
допоміжними та супутніми.

Головним системоутворюючим фактором у технологіях злочинної діяльності, на наш 
погляд, є злочинна мета, яка відображена у сутності основного злочину (незаконне одержан-
ня прибутку, ухиляння від сплати податків, заволодіння чужим майном). Підпорядковані ж 
злочини є своєрідними етапами досягнення зазначеної мети (підробка документів, створення 
фіктивного підприємства, перекручування чи знищення комп’ютерної інформації). При цьому 
вибір комплексу підпорядкованих злочинів залежить від таких факторів як: предмет зазіхання 
(нерухомість, товарно-матеріальні цінності, кошти в готівковій чи безготівковій формі), осо-
бистісних якостей суб’єкта (наявність певних знань, досвіду, соціальних зв’язків), зовнішніх 
умов (пробіли в законодавстві, неефективна робота контролюючих і правоохоронних органів 
держави) і деяких інших.

З огляду на це, чітка диференціація технологій організованої злочинної діяльності в сфері 
оподаткування має суттєве значення не тільки для наукового осмислення відповідних питань, а і 
для розроблення загальних основ відповідної криміналістичної методики, а також окремих видо-
вих, підвидових і комплексних методик в практичній діяльності, що є перспективним напрямом 
подальших наукових досліджень.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ РІЗНИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ,  

ЩО СПРИЧИНИЛИ СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО

В статті проаналізовано особливості допиту різних учасників кримінального 
провадження під час розслідування заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що 
спричинила смерть потерпілого. Окрім цього, розглянуто питання побудови слід-
чих версій, підготовки слідчого до проведення допиту таких учасників як підозрю-
ваний і свідок, а також надано пропозиції щодо удосконалення його проведення.

Ключові слова: кримінальне провадження, допит, тілесні ушкодження, слід-
чий, підозрюваний, смерть потерпілого.

В статье проанализированы особенности допроса различных участников 
уголовного судопроизводства при расследовании причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекшее смерть потерпевшего. Кроме этого, рассмотрены вопро-
сы построения следственных версий, подготовки следователя к проведению допро-
са таких участников как подозреваемый и свидетель, а также даны предложения по 
совершенствованию его проведения.

Ключевые слова: уголовное производство, допрос, телесные повреждения, 
следователь, подозреваемый, смерть потерпевшего.

The article analyzes the peculiarities of questioning of various participants in criminal 
proceedings during the investigation of causing serious bodily injuries, which caused the 
death of the victim. In addition, the issue of construction of investigative versions, the 
preparation of the investigator for the interrogation of such participants as a suspect and 
a witness, as well as suggestions on how to improve its conduct were discussed.

Key words: criminal proceedings, questioning, bodily injuries, investigator, suspect, 
death of the victim.

Постановка проблеми. Тактика і методика допиту учасників кримінального проваджен-
ня на етапі досудового розслідування займає важливе місце у розслідуванні кримінальних право-
порушень. Відповідно до ст.ст. 42, 55, 65 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК) від 13.04.2012 року найчастіше учасниками кримінального провадження є підозрюваний, 
потерпілий і свідок. Розглядаючи теоретичний і практичний аспект допиту вищезазначених 
категорій щодо злочинів пов’язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили 
смерть потерпілого, зустрічаються певні складнощі у його проведенні. Ці труднощі, насамперед, 
пов’язані як і з досвідом уповноваженої особи яка проводить допит так і з обранням тактики та 
методики проведення допиту учасників кримінального провадження по зазначеній категорії зло-
чинів. Тому на сьогодні є актуальним дослідження проведення такої слідчої (розшукової) дії як 
допит з метою застосування слідчим ефективної тактики та методики, яка і допоможе встановити 
важливі дані та в подальшому зібрати необхідну докази, використавши при цьому найкоротшу і 
найефективнішу процедуру розслідування.

© БОНДАРЕНКО О.Г. – аспірант (Інститут права імені князя Володимира Великого 
Міжрегіональної академії управління персоналом)
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості допиту учасників криміналь-
ного провадження розглядались у працях таких науковців, як В. П. Бахін, І. В. Борисенко, 
В. К. Весельський, А. К. Гаврилов, М. О. Громов, С. П. Єфімічев, А. А. Закатов, В. С. Комарков, 
В. Е. Коновалова, М. В. Костенко, В. С. Кузьмічов, А. І. Кунтій, І. Б. Лебєдєв, В. С. Мацишин, 
В. В. Печерський, М. І. Порубов, В. Ф. Родін, С. М. Стахівський, О. П. Снігерьов, А. В. Старуш-
кевич, Л. Д. Удалова, В. Л. Цвєтков, А. О. Шульга та ін.

Однак у сучасній українській криміналістичній науці ще не було комплексно досліджено 
питання тактики та методики допиту учасників кримінального провадження щодо розслідування 
злочинів пов’язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпі-
лого на етапі досудового розслідування.

Метою статті є висвітлення особливостей організації та проведення допиту учасників 
кримінального провадження щодо злочинів пов’язаних із заподіянням тяжких тілесних ушко-
джень, що спричинили смерть потерпілого на етапі досудового розслідування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальновідомо, що допит є слідчою (роз-
шуковою) дією передбаченою у КПК України, яка полягає в одержанні слідчим, прокурором 
від  потерпілого, підозрюваного, свідка, обвинуваченого, експерта та інших учасників криміналь-
ного провадження показань про обставини, що мають значення для конкретного кримінального 
провадження. Виходячи з зазначеного вище, можемо стверджувати, що допит осіб, які володіють 
інформацією, яка має значення для об’єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин 
у кримінальному провадженні – один із засобів отримання доказів у ході розслідування злочину. 

Сьогодні проблема допиту стали темою досліджень багатьох наук. І це цілком закономір-
но, оскільки дана тема є невичерпною. Адже постійно нагромаджується і узагальнюється прак-
тичний матеріал, впроваджуються нові психологічні та науково-організаційні методи проведення 
допиту. До того ж кожен з дослідників вкладає в поняття допиту елементи, що є притаманними 
лише для науки, яку він представляє [1, c. 14].

У трактуванні М. І. Порубова сутність допиту полягає в отриманні від допитуваного пока-
зань за допомогою прийомів, розроблених на основі слідчої і судової практики криміналістичною 
тактикою. На його думку, допит – це слідча і судова дія, що полягає в отриманні органом розслі-
дування або судом відповідно до правил, встановлених процесуальним законом, від допитуваних 
відомостей про відомі їм факти, що мають значення для правильного вирішення справи. З позиції 
теорії інформації допит є процесом отримання інформації, що має значення для справи [2, с. 12].

Українські науковці-криміналісти тлумачать допит як процесуальну дію, що являє собою 
регламентований кримінально-процесуальними нормами інформаційно-логічний процес спілку-
вання осіб, котрі беруть у ньому участь, та спрямований на отримання інформації про відомі 
факти, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні [3, с. 252].

За результатом допиту отримується значна частина відомостей про злочин, встановлю-
ються мотиви та мета злочину, а також умови, за яких він вчинявся. На законодавчому рівні 
поняття допиту як слідчої (розшукової) дії не наведено, а також не сформульована мета його 
проведення, як наприклад, огляду чи обшуку [4, с. 387–388].

У переважній більшості випадків допит – це складний психологічний процес спілкування 
слідчого, прокурора з іншими учасниками слідчої дії, що вимагає від кожного з її учасників ува-
ги, напруження розумових здібностей, пригадування подій минулого, контролю за поведінкою 
співрозмовника і власною, і це викликає швидку втому. Тривалий допит напружує обстановку і 
сприяє продуктивному процесу встановлення істини[5, с. 488].

Допит свідка і потерпілого одна з найбільш розповсюджених слідчих дій, що полягає в 
обов'язку з'явитися за викликом особи, що проводить розслідування і надати показання, однак 
в практика показує, що переважна більшість потерпілих внаслідок завдання їм тяжких тілесних 
ушкоджень помирає, і лише є невеликий відсоток кримінальних проваджень, де потерпілі нада-
ють свої показання до моменти своєї смерті.

Стаття 121 Кримінального кодексу України (далі – КК України) від 05.04.2001 року перед-
бачає кримінальну відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження. У ч. 1 ст. 121 вищезга-
даного кодексу вказано, що це умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент запо-
діяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або 
інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну трети-
ну, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя [6]. За своєю класифікацією це 
є тяжкий злочин. Особливу увагу звернули на кваліфікуючі ознаки і однією, як ми визначаємо 
найнебезпечнішою є тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
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Слідчий за результатом аналізу отриманої інформації з місця події, відомостей про потер-
пілого, складає план слідчих (розшукових) дій, висуває слідчі версії вчиненого кримінального 
правопорушення та визначає заходи, які потрібно здійснити спільно з підрозділами кримінальної 
поліції для їх відпрацювання.

Перш ніж розпочати таку слідчу (розшукову) дію як допит, необхідно ретельно вивчити 
особу потерпілого, спосіб його життя, сферу інтересів, коло спілкування, взаємовідносини з рід-
ними, близькими, колегами та друзями, його матеріальний стан та ін. 

Слідчий повинен детально відтворити останні години життя потерпілого, місця, де він пере-
бував і з ким спілкувався. Вказані характеристики потерпілого допоможуть окреслити коло осіб, 
які могли вчинити кримінальне правопорушення або йому сприяти, чи встановити свідків злочину.

У справах даної категорії вибудовуються слідчі версії. Перш за все, усі особи, які ста-
новлять інтерес встановлюються і викликають на допит до слідчого з метою: вивчення особи 
потерпілого, встановлення зв’язків та кола спілкування; визначення кола осіб, зацікавлених у 
смерті потерпілого, які мали мотив заподіяння тілесних ушкоджень; одержання відомостей про 
комерційну чи професійну діяльність потерпілого; одержання відомостей про приналежність 
потерпілого до злочинного світу та ін.

Слідчим Національної поліції при розслідуванні злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 КК 
України, а саме завдання потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть 
потерпілого слід особливо підходити до обрання тактики та методики допиту учасників кримі-
нального провадження, особливо це стосується допиту підозрюваного.

При розслідуванні зазначеного виду злочину слідчому необхідно встановити:
• чи мало місце заподіяння тілесного ушкодження;
• час і місце вчинення злочину;
• яке тілесне ушкодження заподіяне, чи було воно небезпечним в момент заподіяння;
• спосіб заподіяння ушкодження;
• знаряддя, яким було заподіяне ушкодження;
• чи не скоєно діяння в стані необхідної оборони або крайньої необхідності;
• чи не є заподіяне тілесне ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони;
• чи не мало місце систематичне завдання побоїв або інших насильницьких дій , що 

носять характер мордування або катування;
Також слідчий встановлює:
▪ ким заподіяне тілесне ушкодження;
▪ тілесне ушкодження заподіяне навмисно чи з необережності;
▪ яке ставлення до дії і до наслідків злочину, чи передбачав він, чи бажав і чи повинен був 

передбачати настання цих наслідків;
▪ мотиви і цілі скоєння злочину; 
▪ чи не заподіяне тілесне ушкодження в стані сильного душевного хвилювання [7]. 

У даному випадку, якщо потерпілий помер від тяжкого тілесного ушкодження, то особливу увагу 
допиту потрібно приділяти підозрюваному та свідкам злочину.

Допит підозрюваного (підозрюваних) повинен бути заздалегідь сплановано. Насамперед 
з’ясовуються всі обставини, що передували знайомству з потерпілим і встановлення дружніх чи 
ділових контактів. Під час допиту підозрюваного, який заперечує вчинення злочину, потрібно 
ставити наступні запитання: Чи знайомий він з потерпілим, якщо знайомий, то з якого часу і які 
були в них взаємовідносини, якщо не знайомий, то в який момент вперше його побачив, в якому 
місці? Де саме він перебував у момент вчинення злочину? Попросити відтворити в пам’яті той 
день (у хронологічному порядку), коли було завдано тілесних ушкоджень потерпілому, що при-
звели до його смерті? У що він був одягнений?

Окрім цього, важливим для слідчого є встановлення психологічного контакту з учасниками 
кримінального процесу від самого початку проведення допиту, намагатися підтримувати та збері-
гати його до закінчення такої слідчої (розшукової) дії як допит і упродовж проведення інших слід-
чих (розшукових) дій. Інколи лише по закінченні комунікативної слідчої (розшукової) дії вдається 
досягти психологічного контакту. Тобто слідчий встановлює психологічний контакт для отримання 
достовірних відомостей від учасників кримінального провадження, в даному випадку підозрюва-
ного. Якщо слідчий переконає підозрюваного про те, щоб він говорив достовірну інформацію шля-
хом перевірки правдивості його показань іншими запитаннями на початку проведення допиту, які 
побічно стосуються кримінального провадження, то в подальшому підозрюваний буде розуміти, 
що слідчий володіє арсеналом тактичних засобів для встановлення неправдивості його показань.
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Слідчий може обрати методику на випередження, а саме презентувати певні докази чи 
продемонструвати фото чи відео матеріали з місця злочину для того, щоб підозрюваний усві-
домив, що слідчі органи провели здобули значний обсяг криміналістично значущої інформації. 

У процесі розслідуванні вказаного виду злочину, потрібно приділяти і увагу перевірці 
алібі підозрюваного. Тому слідчим мають бути допитані не лише його родичі, близькі, друзі, які 
в основному є зацікавленими особами в кримінальному провадженні, а також і інші малознайомі 
особи підозрюваному, які об’єктивно оцінюючи ситуацію в більшості випадків і надаватимуть 
достовірнішу інформацію. 

Під час розслідування слідчий може запропонувати підозрюваному пройти опитування 
з використанням поліграфа. Поліграф – різновид спеціального психофізіологічного технічного 
засобу, який здійснює реєстрацію динаміки протікання не менше п’яти незалежних психофізі-
ологічних процесів людини (грудного і діафрагмального дихання, серцево-судинної активнос-
ті, електропровідності шкіри, рухової активності) у відповідь на пред'явлення за спеціальною 
методикою певних психологічних стимулів (запитань, зображень, предметів), не завдаючи шкоди 
життю, здоров'ю людини та навколишньому середовищу [8].

Як наголошує Чернявський С.С., за необхідності перевірки істинності вербальної інфор-
мації, отриманої на стадії досудового розслідування від підозрюваного, потерпілого або свідка, 
у слідчій практиці України застосовується призначення так званої психофізіологічної експер-
тизи. Питання, що вирішує експерт під час даного виду дослідження, цілком відповідають кри-
теріям, які висуваються до психологічного дослідження, що узгоджується з ч. 1 ст. 242 КПК 
України [9, c. 8].

У ході проведення слідчих (розшукових) дій з використанням допомоги спеціаліста полі-
графолога є можливість визначити:

– достовірність показань особи відносно обставин конкретного злочину;
– наявність самообмов й ілюзорних уявлень особи про нібито вчинений ним злочин;
– коло осіб, причетних до злочину, або тих, які володіють інформацією відносно конкрет-

ного злочину;
– місце знаходження матеріальних доказів на місцевості та приміщенні, в тому числі, і 

безпосередньо під час обшуку;
– спрямування проведення психологічного обґрунтованого правомірного впливу на підо-

зрюваного з метою його схилення до дачі правдивих показань;
– достовірність показань при проведенні впізнання, комплексної психолого-психіатрич-

ної експертизи та інших процесуальних дій;
– правдивість показань свідків, достовірність даних, отриманих від очевидців, потерпі-

лих чи заявників [10].
Слідчий має можливість підтвердити чи спростувати версію, що якщо під час допиту осо-

би, яка підозрюється у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпі-
лого і яка при цьому надала дозвіл пройти опитування з використанням поліграфа, може бути не 
причетною до його вчинення. Звіривши цю версію з результатами поліграфа, у слідчого може 
вибудуватися певний вектор руху по іншим слідчим версіям.

Очевидно, що законодавством України результати поліграфа не визнаються доказом у 
кримінальному судочинстві, однак отримана інформація носить орієнтуючий характер і у сукуп-
ності з іншими доказами  може допомоги встановити особу, яка вчинила цей злочин.

Частіше злочини зазначеної категорії вчиняються групою осіб. У такому випадку у слід-
чого по кримінальному провадженню може бути декілька підозрюваних. Тому слід детально 
аналізувати їх показання, встановити усі протиріччя і розбіжності. Адже особливою проблемою 
кваліфікації виступає умисел особи на заподіяння таких тілесних ушкоджень, що спричинили 
смерть, а також враховується і рівень небезпеки загрози життю і здоров’ю в момент заподіяння 
відповідних ушкоджень. 

Відповідно у слідчого виникають логічні питання під час допиту підозрюваного: «Хто 
наніс заключний удар особі, внаслідок якого настала смерть?». У такому випадку слідчому 
потрібно аналізувати великий обсяг доказової інформації (показання свідків, підозрюваного, 
обставини при яких було вчинено злочин, спосіб вчинення і т. д.) і не обмежуватись тільки допи-
том, адже є і інші слідчі (розшукові) дії, наприклад, доцільно в згаданому випадку провести 
слідчий експеримент.

Аналізуючи сучасний процесуальний статус слідчого, слід констатувати, що він  не доз-
воляє йому ефективно проводити розслідування, тому потребує корекції кримінально-процесу-
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альний статус слідчого – фактичного центральної фігури стадії досудового розслідування. Під 
час аналізу положення ст. 40 КПК є підстави констатувати, що процесуальний статус слідчого 
виписаний не досить чітко, а за кількома позиціями його повноваження значно звужені порівняно 
із правилами, які передбачалися ст. 114 КПК (1960) [11, c. 673]. 

Висновки. Таким чином, правильно обрана тактика та методика слідчим проведення 
допиту учасників кримінального процесу по зазначеній категорії злочинів надає можливість 
ефективно здійснити розслідування і отримати необхідну інформацію. Метою допиту учасників 
кримінального провадження є з’ясування місця, часу, способу вчинення та обстановки, мотиву, 
характеристик особи потерпілого, що є запорукою у встановленні усіх важливих обставин у кри-
мінальному провадженні.
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УДК 343.131.5

БУЗОВЕРЯ Є.Ю. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ОСІБ,  
ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Розглянуто питання оперативно-розшукового забезпечення безпеки та захисту 
осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Проведено теоретичний ана-
ліз поглядів науковців щодо поняття забезпечення безпеки учасників кримінально-
го судочинства як наукової категорії. Визначені заходи безпеки, що можуть здійс-
нюватися до взятих під захист осіб у залежності від характеру і ступеню небезпеки 
для їх життя, здоров'я та майна. Наведено форми протидії на стадії досудового роз-
слідування кримінальних проваджень, що свідчать про необхідність і доцільність 
їх подолання за допомогою застосування комплексу оперативно-розшукових сил, 
заходів і засобів. Обґрунтовано, що забезпечення безпеки учасників кримінального 
судочинства має процесуальний статус і розглядається як функціональний обов'я-
зок оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції.

Ключові слова: забезпечення безпеки, учасники кримінального процесу, правове 
регулювання, заходи безпеки, форми протидії, механізм забезпечення безпеки.

Рассмотрены вопросы оперативно-розыскного обеспечения безопасности и 
защиты лиц, участвующих в уголовном производстве. Проведен теоретический 
анализ взглядов ученых относительно понятия обеспечения безопасности участ-
ников уголовного судопроизводства как научной категории. Определены меры 
безопасности, которые могут осуществляться к взятым под защиту лицам в зави-
симости от характера и степени опасности для их жизни, здоровья и имущества. 
Перечислены формы противодействия на стадии досудебного расследования уго-
ловных производств, свидетельствующие о необходимости и целесообразности их 
преодоления путем применения комплекса оперативно-розыскных сил, меропри-
ятий и средств. Обосновано, что обеспечение безопасности участников уголовного 
судопроизводства имеет процессуальный статус и рассматривается как функцио-
нальная обязанность оперативных и следственных подразделений Национальной 
полиции.

Ключевые слова: обеспечение безопасности, участники уголовного процесса, 
правовое регулирование, меры безопасности, формы противодействия, механизм 
обеспечения безопасности.

Issues of operational-search security and protection of persons involved in criminal 
proceedings are considered. A theoretical analysis of the views of scientists on the con-
cept of ensuring the security of participants in criminal justice as a scientific category 
is carried out. The security measures that may be taken to protect persons are deter-
mined, depending on the nature and degree of danger to their lives, health and property. 
The forms of counteraction at the stage of pre-trial investigation of criminal proceed-
ings, which testify to the necessity and expediency of overcoming them by means of 
the use of a complex of operational-search forces, measures and means, are presented.  
It is substantiated that ensuring the security of participants in criminal proceedings has a 
procedural status and is considered as a functional duty of operational and investigation 
units of the National Police.

Key words: ensuring the security, participants in the criminal process, legal regu-
lation, security measures, forms of counteraction, mechanism of ensuring the security.
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Постановка проблеми. Важливою запорукою підтримання правопорядку, побудови гро-
мадянського суспільства та правової держави є стабільне функціонування системи кримінально-
го судочинства. Зазначена стабільність досягається шляхом забезпечення у межах кримінально-
го провадження безперешкодного та безпечного виконання процесуальних функцій усіма його 
учасниками, особливо щодо надання свідчень під час допитів та сприяння проведенню інших 
процесуальних дій. Сьогодні злочинність намагається всіляко створити умови власної вседозво-
леності всупереч соціальному та державному контролю, заснованого на залякуванні, жорстоко-
сті, насильстві та широкомасштабній корупції [1, с. 5]. Водночас, зважаючи на значний ступінь 
протиправного впливу на учасників кримінального процесу в державі, судові та правоохоронні 
органи не в змозі забезпечити у повному обсязі гарантії безпеки їхньому життю, здоров’ю, житлу 
чи майну. Підозрювані й обвинувачені, які вирішують сприяти правосуддю у викритті злочинної 
діяльності організованої групи або злочинної організації, найчастіше не мають можливості без-
печного виконання свого громадського обов’язку.

Тому, у зв’язку із загостренням кримінальної ситуації в країні, посиленням організованих 
форм злочинної діяльності, проблема нейтралізації протидії кримінального середовища розслі-
дуванню злочинів та забезпечення безпеки учасників кримінального процесу придбала важливе 
значення для теорії оперативно-розшукової діяльності. Обумовлюється це тим, що своєчасно 
виявити, попередити або припинити організовані прояви протидії кримінального середовища 
розслідуванню злочинів можна лише за допомогою застосування оперативно-розшукових сил, 
заходів і засобів. 

Мета статті полягає в проведенні дослідження діючого законодавства та наукового аналі-
зу поглядів науковців щодо забезпечення безпеки та захисту осіб, які беруть участь у криміналь-
ному провадженні, а також шляхів удосконалення цієї діяльності в сучасних умовах.

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Питання орга-
нізації безпеки учасників кримінального процесу засобами оперативно-розшукової діяльності 
були предметом дослідження О. М. Бандурки, А. Ф. Волобуєва, Г. О. Душейка, В. Л. Ортинсько-
го, М. А. Погорецького, В. Д. Пчолкіна, Ю. А. Сухарського, Р. В. Тарасенка, О. В. Федосової та 
інших вчених [2; 3; 4; 5; 6; 7]. Крім того, серед вітчизняних науковців треба виділити наукові 
дослідження В. С. Зеленецького, М. В. Куркіна, де розглядаються питання забезпечення безпеки 
суб’єктів кримінального процесу та подолання протидії злочинного середовища розслідуванню 
злочинів [8, с. 37–42]. Слід зазначити, що комплексній розробці теоретико-правових та організа-
ційно-тактичних основ забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства були присвя-
чені роботи Р. В. Тарасенка, що підготовлені за темою його дисертаційного дослідження. [3]. Так, 
науковець, під забезпеченням безпеки учасників кримінального судочинства пропонує розуміти 
науково обґрунтовану та нормативно врегульовану діяльність правоохоронних органів та органів 
судової влади зі здійснення дій і заходів (кримінального процесуального, оперативно-розшуково-
го, адміністративного та іншого характеру), які проводяться на гласній та (або) негласній основі, 
з дотриманням режиму конфіденційності даних про зміст проваджуваних дій (заходів) і відомо-
стей про взятих під захист осіб, спрямованих на захист їхнього життя, житла, здоров’я та майна 
від протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного відправлення 
правосуддя [3, с. 23]. Головна відмінність такого визначення від наданих у теорії раніше полягає 
у тому, що забезпечення безпеки охоплює не тільки проведення самих заходів безпеки (процесу-
альних і непроцесуальних), а і діяльність поза межами таких заходів, зокрема, щодо отримання 
та перевірки інформації про загрозу учасникам кримінального судочинства, попередження про-
типравних дій щодо учасників процесу, документування зазначених протиправних дій.

Аналізуючи оперативну інформацію, оперативні підрозділи, вважає О.М. Бандурка, 
зобов'язані відслідковувати ситуацію, що складається навколо розслідування. Не залишати без 
уваги, а негайно реагувати на відомості про можливу загрозу працівникам суду, правоохоронних 
органів, особам, які приймають участь у кримінальному судочинстві [9, с. 236–237]. Оперативна 
інформація про таку загрозу може поступити як до прийняття рішення про забезпечення безпеки 
так і під час здійснення оперативно-розшукових заходів щодо забезпечення безпеки. В таких 
випадках, враховуючи додаткову інформацію, повинно прийматися рішення щодо адекватних 
заходів безпеки, про що має бути проінформована особа, що охороняється. 

Виклад основного матеріалу. Правова основа забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному провадженні, безперечно має комплексний характер і складається із 
системи законодавчих та значної кількості відомчих нормативно-правових актів. Так, правовою 
підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності в ході кримінального провадження 
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є норми чинного законодавства України. Зокрема, на підрозділи, які здійснюють оперативно-роз-
шукову діяльність, згідно з п. 6 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
покладається обов'язок «забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і 
правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльно-
сті, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих 
осіб» [10]. Також, відповідно до положень законів України «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів» [11], «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві» [12], а також Кримінального процесуального кодексу України [13] цей 
елемент оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства отримав процесуаль-
ний статус і розглядається як функціональний обов'язок оперативних підрозділів Національної 
поліції. Згідно зі ст. 246 Кримінального процесуального кодексу України проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій здійснюється у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його 
вчинила, неможливо отримати в інший спосіб, а також з метою подолання протидії розслідуван-
ню та забезпеченню безпеки учасників кримінального процесу [13].

Важливим також є положення статті 13 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», в якій закріплено механізм соціального і правового захисту осіб, які залуча-
ються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності [10]. Цією нормою держа-
ва визначає, що під її захистом перебувають особи, які співробітничають з органами, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність [14, с. 82–85]. Правовий захист осіб, залуче-
них для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, здійснюється з урахуванням 
характеру виконуваних ними завдань, пов'язаних у ряді випадків з ризиком для життя і здо-
ров'я, особливим режимом діяльності та конфіденційності такої роботи. Ці питання знайш-
ли відображення і у відомчих нормативно-правових актах. Так, згідно з Інструкцією про 
організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 
у кримінальному провадженні, у разі здійснення заходів безпеки щодо співробітників опера-
тивних підрозділів, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або залучались до їх прове-
дення, відомості про цих осіб у протоколі зазначаються із забезпеченням конфіденційності в 
порядку, визначеному законодавством [15].

Соціальна значущість забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства поля-
гає у тому, що ця діяльність спрямована на підвищення ефективності судової і правоохоронної 
систем, захист прав і свобод громадян, протидію злочинності. Слід зазначити, що суспільно-не-
безпечні діяння, що вчиняються відносно учасників кримінального судочинства, спрямовані на 
перешкоджання надання ними свідчень та сприяння правосуддю.

Так, протидія на стадії досудового розслідування кримінальних проваджень проявляється 
переважно в таких формах:

‒ встановлення неофіційних контактів з потерпілими, свідками обвинувачення, експертами 
та іншими учасниками процесу з метою психологічного впливу чи підкупу, зміни показань і т. ін.;

‒ спроби компрометації працівників поліції, прокурорів, суддів, інших учасників кримі-
нального провадження з метою затягування розслідування або винесення неправомірного рішення;

‒ використання за допомогою адвокатів суперечностей та прогалин у кримінальному 
законодавстві на користь підсудних;

‒ підкуп або загроза фізичною розправою представникам поліції, прокуратури і судових 
органів з метою зміни останніми запобіжного заходу, знищення речових доказів, знарядь злочину 
або матеріалів кримінального провадження;

‒ підкуп охорони та конвою з метою організації втечі з-під варти;
‒ терористичні акти проти учасників судового процесу і т. ін.
Перелічені та інші форми протидії розслідуванню з очевидністю свідчать про їх підвище-

ну суспільну небезпеку, адже вони можуть спричинити незворотні наслідки (перекваліфікацію, 
пом'якшення кримінальної відповідальності, винесення необґрунтованого виправдувального 
вироку і т. ін.), що стимулює зростання рецидивної та організованої злочинності.

Протидія кримінального середовища продовжується і на стадії виконання вироку суду, 
тобто в умовах функціонування кримінально-виконавчої системи. На цій стадії протидія прояв-
ляється у формі створення найбільш сприятливих умов для відбування покарання засудженими, 
підтримки нелегальних зв'язків зі співучасниками злочинів на волі.

Наведені форми протидії кримінального середовища з очевидністю свідчать про необхід-
ність і доцільність оперативно-розшукового забезпечення їх подолання за допомогою комплексу 
оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. Знання форм, способів і 
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прийомів кримінальної протидії розслідуванню кримінальних проваджень може бути враховано 
практичними працівниками при моделюванні ймовірних загроз з боку злочинців і розробці захо-
дів щодо оперативно-розшукового забезпечення їх нейтралізації.

Враховуючи викладене, діюче законодавство в сучасних умовах передбачає використан-
ня засобів та заходів оперативно-розшукової діяльності під час кримінального провадження 
для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб. При наявності 
загрози життю, здоров'ю, житлу і майну громадян, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві, членів їх сімей та близьких родичів, орган, уповноважений на прийняття рішення, 
зобов'язаний перевірити отриману заяву або повідомлення і в строк не більше трьох діб, а в 
невідкладних випадках – негайно прийняти рішення про застосування або відмову у застосу-
ванні заходів безпеки [16, с. 207]. Про прийняте рішення терміново в письмовій формі пові-
домляється заявник [12].

Згідно діючого законодавства до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та 
мають право на забезпечення безпеки відносяться: 1) особи, які заявили до правоохоронного 
органу про кримінальне правопорушення або в іншій формі брали участь чи сприяли виявлен-
ню, попередженню, припиненню або розкриттю кримінальних правопорушень; 2) потерпілий та 
його представник у кримінальному провадженні; 3) підозрюваний, обвинувачений, захисники і 
законні представники; 4) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі 
про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 5) представник юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження; 6) персонал органу пробації; 7) свідок; 8) експерт, 
спеціаліст, перекладач і понятий; 9) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених вище осіб, 
якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учас-
ників кримінального судочинства [12].

Рішення про застосування заходів безпеки приймається слідчим, прокурором, судом, у 
провадженні яких знаходяться кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, у 
розслідуванні чи судовому розгляді яких брали або беруть участь особи, що мають право на 
забезпечення безпеки, а також органом (підрозділом), що здійснює оперативно-розшукову діяль-
ність, щодо осіб, які брали участь або сприяли виявленню, попередженню, припиненню злочи-
нів. Також, рішення про застосування заходів безпеки може бути прийнято слідчим суддею у 
випадках, передбачених статтею 206 КПК України [13].

Взяті під захист особи мають право: подавати клопотання про вжиття заходів безпеки 
або про їх скасування; знати про застосування щодо них заходів безпеки; вимагати від слідчого, 
прокурора, суду застосування додаткових заходів безпеки або скасування здійснюваних заходів; 
оскаржувати незаконні рішення чи дії органів, які забезпечують безпеку, до відповідного органу 
вищого рівня або прокурору або до суду.

Серед заходів безпеки, які здійснюються відповідними органами, можуть бути: особиста 
охорона, охорона житла і майна; видача спеціальних засобів індивідуального захисту і спові-
щення про небезпеку; використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних 
та інших переговорів, візуальне спостереження; заміна документів та зміна зовнішності; зміна 
місця роботи або навчання; переселення в інше місце проживання; поміщення до дошкільної 
виховної установи або установи органів соціального захисту населення; забезпечення конфіден-
ційності відомостей про особу; закритий судовий розгляд.

У залежності від характеру і ступеню небезпеки для життя, здоров'я та майна осіб, 
взятих під захист, можуть здійснюватися й інші заходи безпеки, такі як: маскування джерел 
інформації, легендування поведінки, встановлення протипожежної та охоронної сигналізації 
при охороні житла і майна осіб, взятих під захист, заміна номерів їх квартирних телефонів і 
державних номерних знаків транспортних засобів, що їм належать. В разі наявності небезпе-
ки для життя і здоров'я осіб, взятих під захист, їм можуть видаватися з додержанням вимог 
чинного законодавства спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпе-
ку. У місцях із спеціальним режимом або місцях позбавлення волі, забезпечення безпеки осіб 
відбувається згідно зі ст. 19 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві» з урахуванням вимог, передбачених режимом їх перебування у 
таких установах [12].

Заходи безпеки стосовно осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, здійсню-
ються конфіденційно. Розголошення відомостей про заходи безпеки особами, які їх здійснюють, 
або особами, які прийняли рішення про ці заходи, тягне за собою дисциплінарну відповідаль-
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ність, а у випадках, коли розголошення таких відомостей спричинило тяжкі наслідки, – кримі-
нальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Важливо зазначити, що Законом України «Про державний захист працівників суду і пра-
воохоронних органів» встановлена система особливих заходів державного захисту працівників 
суду і правоохоронних органів від перешкод виконанню покладених на них законом обов'язків і 
здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених 
осіб та їх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю цих працівників. Такими заходами 
є: особиста охорона, охорона житла і майна; видача зброї, засобів індивідуального захисту і опо-
віщення про небезпеку; встановлення телефону за місцем проживання; використання технічних 
засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостережен-
ня; тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; забезпечення конфіденційності 
даних про об'єкти захисту; переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна доку-
ментів, зміна зовнішності, переселення в інше місце проживання [11].

Необхідно звернути увагу на закріплення у ст. 13 Закону України «Про оператив-
но-розшукову діяльність» механізму соціального і правового захисту особи, яка залучається 
до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності [10]. Подібний підхід украй важ-
ливий не тільки для організації оперативної роботи, але й для ефективного функціонуван-
ня відповідних психологічних механізмів. Наприклад, закріплена і контрольована система 
гарантій громадянам, які співробітничають з оперативними підрозділами Національної 
поліції, про недоторканність їх життя, здоров'я, житла, майна, інших соціальних цінностей, 
неухильне дотримання принципу конспірації, захисту їх і членів сімей від погроз застосуван-
ня насильства, інших протиправних дій позитивно впливають на психічні властивості і стан 
громадян, мотивацію негласної розвідувально-пошукової діяльності. Це дозволить знизити в 
мотиваційній сфері актуальність мотивів безпеки, збільшити частку соціальних, пізнаваль-
них мотивів і т. ін.

Висновки. З урахуванням проведеного аналізу діючого законодавства та наукових погля-
дів вчених можна дійти висновку, що за часи незалежності України було зроблено значний внесок 
у розробку питань оперативно-розшукового забезпечення безпеки учасників кримінального про-
цесу засобами оперативно-розшукової діяльності. Чинне законодавство України містить значний 
та всеохоплюючий масив джерел, які регламентують відносини у рамках реалізації безпеки осіб, 
які беруть участь в кримінальному провадженні. Існуючі нормативно-правові акти врегульову-
ють як загальні питання забезпечення безпеки осіб у кримінальному процесі, так і спеціальні, що 
пов’язані із забезпеченням їх захисту уповноваженими суб’єктами. 

За таких умов, для підтримання правопорядку в суспільстві вкрай важливо, щоб свід-
ки та потерпілі мали можливість безперешкодно свідчити в ході досудового розслідування чи 
надавати допомогу оперативним і слідчим підрозділам Національної поліції. В свою чергу інші 
учасники кримінального судочинства, що наділені владними повноваженнями – співробітники 
оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції, прокурори, судді, повинні мати можли-
вість безперешкодно виконувати свої функції, оскільки в сукупності покликані забезпечувати 
неухильне дотримання законодавства, висувати державне обвинувачення, здійснювати функцію 
правосуддя, приймати рішення на різних стадіях кримінального процесу, пов’язані з наданням 
дозволів на обмеження прав та свобод при здійсненні оперативно-розшукових заходів та слідчих 
(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, обранням запобіжних заходів, винесенням 
постанов, ухвал, рішень тощо.

Однак, у зв’язку з загостренням кримінальної ситуації в країні, посиленням органі-
зованих форм злочинної діяльності, реалізація самого механізму оперативно-розшукового 
забезпечення безпеки учасників кримінального процесу в практичній діяльності потребує 
вдосконалення і подальшої комплексної наукової розробки. У цьому зв’язку доцільним вба-
чається прийняття на державному рівні концепції вдосконалення системи забезпечення без-
пеки учасників кримінального провадження [17, с. 56]. Основні її положення мають бути 
спрямовані на систематизацію нормативного забезпечення зазначеного виду діяльності, 
визначення шляхів підвищення дієвості заходів безпеки в кримінальному провадженні, вста-
новлення джерел фінансування, моніторинг узагальнення практики застосування діючого 
законодавства та міжнародний досвід забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному провадженні.
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УДК 343.1

ГАЛАСЬ І.А.

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ  
ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА

У статті, на основі наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства 
України, надано характеристику окремим суб’єктам тимчасового вилучення май-
на. Доведено, що суб’єкти тимчасового вилучення майна та суб’єкти кримінально-
го процесу не є тотожними категоріями. Наголошено, що суб’єктний склад такого 
заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасове вилучення майна, 
характеризується низкою особливостей, серед яких основною є те, що він про-
водиться виключно в рамках обшуку, огляду чи затримання особи та потребує в 
подальшому вирішення питання про арешт тимчасово вилученого майна.

Ключові слова: суб’єкт, майно, тимчасове вилучення майна, кримінальне про-
вадження, прокурор, слідчий, уповноважена особа.

В статье, на основе научных взглядов ученых и норм действующего законо-
дательства Украины, охарактеризованы отдельные субъекты временного изъятия 
имущества. Доказано, что субъекты временного изъятия имущества и субъекты 
уголовного процесса не являются тождественными категориями. Отмечено, что 
субъектный состав такого мероприятия обеспечения уголовного производства, 
как временное изъятие имущества, характеризуется рядом особенностей, среди 
которых основной является то, что он проводится только в рамках обыска, осмотра 
или задержания лица и требует в дальнейшем решения вопроса об аресте временно 
изъятого имущества.

Ключевые слова: субъект, имущество, временное изъятие имущества, уголов-
ное производство, прокурор, следователь, уполномоченное лицо

In the article, on the basis of scientific views of scientists and the norms of the current 
legislation of Ukraine, the characteristics of the separate subjects of temporal seizure of 
property are given. It is proved that subjects of temporal seizure of property and subjects 
of the criminal process are not identical categories. It was emphasized that the subjective 
composition of such a measure of criminal proceedings, such as the temporary seizure 
of property, is characterized by a number of peculiarities, among which the main thing 
is that it is carried out solely within the framework of a search, examination or detention 
of a person, and further resolution of the issue of the arrest of a person temporarily 
withdrawn property.

Key words: subject, property, temporary seizure of property, criminal proceedings, 
prosecutor, investigator, authorized person.

Постановка проблеми. У положеннях Конституції України закріплено право кожного 
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а також результатами своєї інтелек-
туальної діяльності [1]. Тому можна стверджувати, що власність та відповідні права на володіння 
нею, є непорушним, незалежним інститутом, який охороняється та забезпечується державою. 
Тобто, на власність будь-якого суб’єкта ніхто не має права посягати. З іншого боку, чинним зако-
нодавством передбачена ціла низка моментів, коли вказане право може бути порушено шляхом 
застосування до особи (власника) заходів державно-правового примусу. Найбільш авторитет-
ними та дієвими є інститути кримінального процесуального права. Шляхом їх використання, з 
огляду на завдання вказаної галузі, можливо обмежувати права власності відповідних суб’єктів. 
Найбільш яскраво функціональність кримінального процесуального примусу в цій сфері можна 
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дослідити на прикладі такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасове 
вилучення майна. За його допомогою можна фактично позбавити суб’єкта відразу трьох скла-
дових елементів права власності: права користування, володіння та розпорядження [2, с. 210]. 
Наведене вище беззаперечно вказує на унікальність тимчасового вилучення майна. 

Стан дослідження. Аналізу та визначення основних положень кримінального процесу-
ального примусу взагалі, а також питань заходів забезпечення кримінального провадження, у 
своїх наукових працях торкались: В. М. Махов, М. О. Пєшков, Г. К. Кожевніков, І. М. Гуткін, 
В. В. Назаров, О. Ю. Татаров, В. І. Фаринник, І. С. Яковець та інші зосередили свою увагу на 
вивченні інституту забезпечення кримінального провадження. Безпосередньо проблематикою 
суб’єктного складу кримінального процесу переймалися такі науковці, як Т. В. Лукашкіна, 
С. М. Міщенко, Н. П. Сиза, Н. М. Басай, О. Г. Шило, Ю. В. Скрипіна та інші. Питання ж суб’єктів, 
які приймають участь у правовідносинах тимчасового вилучення майна, на сьогоднішній день 
науковою спільнотою майже не розглядались, що вкотре підтверджує виключну актуальність цієї 
тематики для проведення теоретико-правового аналізу. 

Саме тому метою статті є: визначити суб’єкти тимчасового вилучення майна та аналізу 
їх правого статусу. 

Виклад основного матеріалу. Характеристику суб’єктів тимчасового вилучення майна 
вважаємо доречним розпочати з такої групи, як основні суб’єкти, котрі безпосередньо тимчасово 
вилучають майно. З аналізу положень КПК України до вказаної групи варто відносити суб’єк-
тів, уповноважених здійснювати затримання в порядку ст. ст. 207, 208 КПК України та проводи-
ти такі слідчі (розшукові) дії, як огляд і обшук. У зв’язку із зазначеним вважаємо за необхідне 
детальніше зупинитися на визначенні суб’єктів проведення вказаних процесуальних дій, так як 
вони будуть водночас і суб’єктами тимчасового вилучення майна.

Так, ст. ст. 207, 208 КПК України регламентують підстави та порядок затримання особи без 
ухвали слідчого судді, суду. Згідно з ч. 2 ст. 207 зазначеного нормативно-правового акта «кожен має 
право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у ст. 482 КПК: 
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення; 2) безпосередньо після 
вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка 
підозрюється у його вчиненні». При цьому законодавець відмічає, що в разі затримання неуповно-
важеною особою, остання зобов’язана негайно доставити її до уповноваженої службової особи чи 
повідомити її про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні криміналь-
ного правопорушення [3]. З наведеного можна помітити, що затримання особи на місці вчинення 
(замаху на вчинення) кримінального правопорушення чи одразу після його скоєння, в тому числі під 
час її безперервного переслідування, вправі здійснювати будь-яка особа. 

Натомість затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за який передбачене пока-
рання у виді позбавлення волі, у випадках: 1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину 
або замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому 
числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що 
саме ця особа щойно вчинила злочин; 3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива вте-
ча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого 
або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного 
антикорупційного бюро України, здійснюється виключно уповноваженою службовою особою. 
Окрім того, уповноважена службова особа згідно з ч. 2 ст. 208 КПК України вправі без ухва-
ли слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене 
основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян, виключно у випадку, якщо підозрюваний не виконав обов’язки, покладені на нього 
при обранні запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення 
коштів як застави та надання документа, що це підтверджує [3]. Таким чином, законодавець роз-
межовує випадки, коли затримання особи вправі здійснювати кожен (як уповноважена, так і не 
уповноважена службова особа), а коли виключно уповноваженою службовою особою – особою, 
якій законом надано право здійснювати затримання. 

Іншу групу суб’єктів, які вправі здійснювати в передбачених законом випадках затримання 
особи без ухвали слідчого судді, суду, а значить і тимчасове вилучення майна, становлять уповно-
важені службові особи. До вказаних осіб варто насамперед відносити 1) службових осіб органів 
досудового розслідування, а саме працівників слідчих підрозділів органів Національної поліції; 
органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; 
органів державного бюро розслідувань; органів Державної кримінально-виконавчої служби Укра-
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їни; підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного 
бюро України; 2) службових осіб оперативних підрозділів Національної поліції; Державного бюро 
розслідувань; Служби безпеки України; Служби зовнішньої розвідки України; Державної прикор-
донної служби України; управління державної охорони; органів доходів і зборів; органів і установ 
виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України; 
розвідувального органу Міністерства оборони України; Національного антикорупційного бюро 
України; 3) інших осіб, яким законом надано право здійснювати затримання.

Названі уповноважені службові особи під час затримання особи без ухвали слідчого суд-
ді, суду повинні дотримуватися встановленого положеннями існуючих нормативно-правових актів 
процесуального порядку. А саме – 1) з’ясувати наявність підстав для здійснення кримінального 
процесуального затримання особи; 2) затримати особу з дотриманням вимог закону; 3) повідомити 
затриманій особі: підстави затримання; у вчиненні якого злочину вона підозрюється; норматив-
но-правові акти, на підставі яких здійснюється обмеження її пересування; її права, встановлені 
законом; 4) з метою особистої безпеки, а також безпеки оточуючих і самого затриманого, здійснити 
поверхневу перевірку особи, за результатами якої прийняти рішення про доцільність проведення 
обшуку особи на місці затримання; 5) за результатами проведення затримання скласти протокол, в 
якому зазначаються відомості, передбачені ст. 104, ч. 5 ст. 208 КПК України; тощо [4, с. 199–200].

З приводу суб’єктів огляду й обшуку, то згідно з положеннями ст. ст. 223 «Вимоги до про-
ведення слідчих (розшукових) дій», 233 «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», 
236 «Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи», 237 «Огляд» КПК 
України вказані дії можуть проводитися прокурором і слідчим [3]. Відповідно суб’єктами тимчасово-
го вилучення майна під час проведення огляду, обшуку будуть прокурор, слідчий. Іншими словами, 
суб’єктом тимчасового вилучення майна з боку держави виступає сторона обвинувачення, представ-
лена працівниками органів досудового розслідування та прокурором. Діяльність даного учасника 
кримінального провадження направлена на фактичну реалізацію норм кримінального процесуаль-
ного законодавства з метою виконання завдань цієї галузі. При цьому ролі слідчого та прокурора у 
механізму проведення тимчасового вилучення майна є дещо різними. Слідчий відповідного органу 
досудового розслідування фактично відкриває кримінальне провадження шляхом внесення відомо-
стей про факт вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
На нього також покладаються інші права і обов’язки, наприклад, у ст. 40 КПК України передбачено, 
що слідчий уповноважений: 1) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у 
випадках, встановлених КПК; 2) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 3) звертатися за погодженням із прокурором 
до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального проваджен-
ня, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; 4) повідомляти за 
погодженням із прокурором особі про підозру; тощо [3]. Отже, саме слідчий відповідає за проведення 
тимчасового вилучення майна, адже він зобов’язаний підготувати клопотання до слідчого судді, щодо 
застосування того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження. Крім цього, визначе-
ний КПК порядок тимчасового вилучення майна передбачає проведення обшуку, огляду чи затриман-
ня особи, тобто, тих заходів, в яких слідчий приймає безпосередню участь. 

Поряд із безпосереднім вилученням майна, яке підпадає ознаки, зазначені в ч. 2 ст. 167 КПК 
України, на особі, яка здійснила таке фактичне позбавлення права власності, лежить й обов’язок 
забезпечити схоронність вилученого майна з метою недопущення його знищення, пошкодження, 
підміни чи іншої фальсифікації. Зокрема, в ч. 4 ст. 168 КПК України зазначається, що «після тим-
часового вилучення майна уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити схоронність 
такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [3]. Такий Порядок, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих 
положень Кримінального процесуального кодексу України». Згідно з положеннями зазначеного 
нормативного правового акта схоронність тимчасово вилученого майна забезпечується відповід-
но до правил зберігання речових доказів, установлених у цьому Порядку, до повернення майна 
власнику у зв’язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим 
суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно. Відповідно тимчасово вилучене майно, 
крім того, що передане на відповідальне зберігання, зберігається в органі, у складі якого функці-
онує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку [5].

З аналізу зазначеного Порядку серед уповноважених службових осіб, зобов’язаних забез-
печити схоронність тимчасово вилученого майна, можна виокремити слідчого, який здійснює 
таке провадження; посадова особа органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, що при-
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значається наказом керівника такого органу або слідчого підрозділу відповідно до повноважень 
(відповідальна особа); особа, яка заміщує відповідальну особу в разі її відпустки, відрядження 
чи тривалої відсутності з інших причин; особа, в якої на відповідальному зберіганні знаходиться 
дублікат ключів від обладнаного приміщення чи спеціального сейфа; прокурор; керівник слідчо-
го підрозділу. Також до суб’єктів тимчасового вилучення, які забезпечують схоронність такого 
майна, окрім вищезазначених, слід відносити суб’єктів господарювання (за їх згодою); державні 
спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність; Збройні сили або відпо-
відні державні підприємства; органи Національної поліції; уповноважений банк, що обслуговує 
орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ; Державне сховище дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння; релігійні організації; Мінкультури або Укрдержархів [5].

Дещо інші повноваження у кримінальному провадженні має прокурор, який здійснює наг-
ляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 
керівництва [3; 6]. Здійснюючи свої повноваження, відповідно до положень КПК України прокурор 
є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних 
повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприєм-
ства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимо-
ги та процесуальні рішення прокурора [3]. Останньому у механізмі тимчасового вилучення майна 
відводиться одна з ключових ролей. Якщо слідчий фактично реалізує вказаний захід забезпечення 
кримінального провадження шляхом проведення обшуку, огляду чи затримання особи, то прокурор 
визначає, чи є підстави для подальшого арешту вилученого майна. В тих випадках, коли позбавлен-
ня особи правомочностей володіння є безпідставним, прокурор видає постанову про повернення 
вилученого майна [3]. Водночас, саме від діяльності даного суб’єкту залежить, чи буде забезпечено 
застосування арешту майна до вилучених речей. Як приклад, в ст. 19 Листа Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року зазначається, що про-
курор має назвати документи, які підтверджують право власності на майно, що підлягає арешту [7]. 

Окрім вищезазначених, серед основних суб’єктів тимчасового вилучення майна варто 
виокремити той, який наділений повноваженнями здійснювати контрольні функції. Мова йде 
про слідчого суддю, суд. При цьому, варто звернути увагу на те, що цей учасник кримінального 
провадження є в деякій мірі «універсальним». Правовий статус слідчого судді, як суб’єкта тим-
часового вилучення майна, характеризується декількома моментами: по-перше, вказаний захід 
забезпечення кримінального провадження застосовується виключно в рамках обшуку, огляду чи 
затримання особи, тобто, під час проведення процесуальних дій, дозвіл на які дає слідчий суддя 
відповідної судової установи; по-друге, саме слідчий суддя, суд вирішує питання про наступ-
ний арешт тимчасово вилученого майна, іншими словами, від нього залежить повернуться речі 
законному власнику або право володіння ними буде фактично обмежено. Окрім вказаних момен-
тів, у ст. 132 КПК України зазначено, що заходи забезпечення кримінального провадження засто-
совуються на підставі ухвали слідчого судді, суду [3]. Зокрема, неможливо без дозволу слідчо-
го судді, суду арештувати тимчасово вилучене майно, тим самим надавши йому статусу доказу 
в кримінальному провадженні. Отже, представлений суб’єкт відіграє значну роль у механізмі 
застосування тимчасового вилучення майна. Звичайно, не можна стверджувати, що слідчий суд-
дя, суд є ключовим учасником даного заходу забезпечення кримінального провадження, однак, 
він відповідає за стан законності і доцільності застосування відповідного інституту. 

Висновок. Підсумовуючи все вищевикладене, ми можемо дійти до наступних умовиво-
дів: 1) суб’єктний склад такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасове 
вилучення майна, характеризується низкою особливостей, серед яких специфіка застосування 
визначеного заходу – він проводиться виключно в рамках обшуку, огляду чи затримання особи та 
потребує в подальшому вирішення питання про арешт тимчасово вилученого майна; 2) суб’єкти 
тимчасового вилучення майна та суб’єкти кримінального процесу не є тотожними категоріями. 
Під суб’єктами тимчасового вилучення майна слід розуміти сукупність осіб, які безпосередньо 
приймають участь у проведенні даного заходу, набуваючи таким чином виключних процесуаль-
них прав і обов’язків, або ж залучаються з метою надання правничої допомоги, застосування спе-
ціальних знань; 3) увесь масив фактичних учасників заходу можна умовно поділити на групи за 
такими критеріями, як: спрямування діяльності (суб’єкти, які здійснюють тимчасове вилучення 
майна, й особи, по відношенню до яких застосовується вказаний захід забезпечення криміналь-
ного провадження (підозрюваний; інша особа, у володінні якої перебуває майно, що підлягає 
тимчасовому вилученню)); характер повноважень (особи, котрі здійснюють контрольно-нагля-
дові функції за діяльністю з тимчасового вилучення майна й подальшого його арешту (слідчий 
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УДК 343.98

ГАНЖА Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ  
УМИСНИХ ВБИВСТВ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ АБО ЖІНКИ,  

ЯКА ЗАВІДОМО ДЛЯ ВИННОГО ПЕРЕБУВАЛА У СТАНІ ВАГІТНОСТІ

У статті розглянуто організаційні й тактичні особливості проведення огляду 
місця події під час досудового розслідування умисних вбивств малолітньої дитини 
або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Наведено типові 
місця реалізації такого роду злочинного умислу. Виокремлено особливості підго-
товчого, а також специфіку тактики робочого етапів зазначеної слідчої (розшукової) 
дії. Висвітлено зміст та засади фахової діяльності щодо техніко-криміналістичного 
забезпечення огляду місця події у кримінальних провадженнях відзначеної категорії.

Ключові слова: слідчий огляд, місце події, умисне вбивство, малолітня дитини, 
жінка у стані вагітності, криміналістична тактика.

В статье рассмотрены организационные и тактические особенности проведе-
ния осмотра места происшествия во время досудебного расследования умышлен-
ных убийств малолетнего ребёнка или женщины, заведомо для виновного находив-
шейся в состоянии беременности. Приведены типичные места реализации такого 
рода преступного умысла. Выделены особенности подготовительного, а также спе-
цифику тактики рабочего этапов указанного следственного (розыскного) действия. 

© ГАНЖА Т.В. – здобувач (Харківський національний університет внутрішніх справ)

суддя, суд, прокурор); особи, які тимчасово вилучають майно (прокурор, слідчий, уповноважена 
особа); особи, які забезпечують схоронність тимчасово вилученого майна (особа, відповідальна 
за збереження речових доказів)); обов’язковість їх участі в тимчасовому вилученні майна (основ-
ні (слідчий суддя, суд, сторона обвинувачення (слідчий, прокурор), особи, відносно яких вирі-
шується питання про тимчасове вилучення майна, що знаходиться у їх фактичному володінні) та 
додаткові (захисник, спеціаліст, експерт) учасники тимчасового вилучення майна). 
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Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Освещены содержание и основы профессиональной деятельности по технико-кри-
миналистическому обеспечению осмотра места происшествия по уголовным про-
изводствах отмеченной категории.

Ключевые слова: следственный осмотр, место происшествия, умышленное 
убийство, малолетний ребёнок, женщина в состоянии беременности, криминали-
стическая тактика.

The article deals with the organizational and tactical peculiarities of conducting an 
overview of the place of the incident during the investigation of the deliberate killing of a 
young child or a woman who was known to be in a state of pregnancy for the perpetrator. 
The typical places of realization of such kind of criminal intent are shown. A number of 
peculiarities of the preparatory, as well as the specifics of the tactics of the working stages 
of the said investigative (search) action, are singled out. The content and principles of 
professional activity concerning the technical and forensic provision of the review of the 
place of the event in the criminal proceedings of the noted category are covered.

Key words: investigator's review, place of incident, intentional murder, young child, 
woman in pregnancy, forensic tactics.

Постановка проблеми. Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для 
винного перебувала у стані вагітності, відзначається властивими та притаманними лише цьо-
му негативному явищу матеріальними слідами. Їх своєчасне виявлення, фіксація та вилучення 
потребують використання значних сил й застосування спеціальних засобів. Дані складові елемен-
ти криміналістичної діяльності є невід’ємними практичними категоріями на шляху до з’ясування 
всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження щодо злочинів зазначеного 
виду. Більше того, у процесуальному сенсі відзначена злагоджена робота працівників органів 
досудового розслідування, науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністер-
ства внутрішніх справ України в областях, закладів (установ, організацій) системи Міністерства 
охорони здоров’я України та інших, проявляється у формі самостійної слідчої (розшукової) дії. 
Йдеться саме про огляд місця події.

Поряд з цим, у науковій та навчальній літературі відсутні змістовні позиції та думки щодо 
особливостей проведення огляду місця події під час розслідування умисного вбивства малоліт-
ньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Такий прорахунок 
й обумовлює актуальність даної наукової статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У криміналістичних та кримінально-процесу-
альних джерелах систематично висвітлюються думки вчених щодо слідчого огляду як невід’ємно-
го засобу доказування у рамках кримінального провадження (кримінальної справи). Наприклад, 
у своїх наукових працях В. П. Бахін, Р. С. Белкін, В. К. Весельський, В. А. Журавель, Є. Г. Кова-
ленко, В. О. Коновалова, В. Я. Колдін, О. Н. Колесниченко, М. В. Костицький, В. Т. Маляренко, 
М. В. Салтевський, М. О. Селіванов, В. М. Тертишник, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та інші 
частково торкаються питання щодо видів слідчого огляду, його змістовного наповнення, етапів 
проведення, процесуальних підстав здійснення, тактичних особливостей реалізації і т.п. Однак 
й досі відсутні ґрунтовні позиції та дослідження, які торкалися б саме специфіки огляді місця 
умисного вбивства малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного знаходилась у стані 
вагітності.

Виклад основного матеріалу. Слідчий огляд – це слідча дія, яка здійснюється з метою 
виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки події та обставин, які 
мають значення для кримінальної справи [1, с. 149–150]. Автор наведеної дефініції (В. Ю. Шепіть-
ко) притримується традиційного підходу більшості вітчизняних вчених-криміналістів та тлума-
чить вказану процесуальну дію у широкому розумінні.

Зауважимо, що сутність слідчого огляду варто розглядати в двох взаємопов’язаних та вза-
ємодоповнюючих аспектах, а саме теоретичному та практичному. Так, у практичному розумінні 
значення огляду доволі важко переоцінити, оскільки він полягає в тому, що слідчий або прокурор 
безпосередньо сприймає об’єкт огляду (за допомогою слухових, зорових, тактильних відчуттів), 
досліджує й оцінює його стан, властивості, ознаки з метою виявлення та фіксації будь-яких відо-
мостей щодо обставин кримінального правопорушення [2, с. 604]. Факт безпосереднього сприй-
няття працівником органу досудового розслідування речової обстановки на місці події, елементів 
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зовнішнього середовища на відкритій місцевості, знаряддя вчинення злочину на місці прихову-
вання протиправної діяльності або супутніх матеріально фіксованих слідів злочину в службово-
му кабінеті слідчого дозволяє уникнути «подвійних» стандартів під час розумової діяльності за 
напрямом надання оцінки значимості та природи утворення доказів.

Особливого значення огляд набуває за обставин, коли у процесі його здійснення емпірич-
не пізнання слідчим об’єктів і явищ матеріального світу поєднується з логічним мисленням, з 
аналізом і оцінюванням того, що оглядається. Доказова інформація надходить при огляді до слід-
чого безпосередньо, без проміжних ланок, тому така передача інформації забезпечує її мінімаль-
не спотворення. Інформація поступає до слідчого протягом всього огляду, безперервно. Одночас-
но з отриманням інформації слідчим на основі оцінювання відбувається її накопичення, відбір і 
переробка. У цьому полягає інформаційний смисл слідчого огляду [3, с. 274].

Щодо ж теоретичного аспекту, за слушним твердженням В. К. Весельського, огляд здійс-
нюється шляхом застосування комплексу пізнавальних методів, процедур, прийомів. У цьому разі 
домінуючим виступає такий загальнонауковий метод пізнання як спостереження, оскільки поєд-
нується з вимірюванням, порівнянням, описом, а за необхідності з експериментом, але результа-
ти їх використання реалізуються у процесі огляду по-різному. На його думку, огляд є незамінною 
слідчою дією і його зв’язок з іншими засобами доказування є інформаційним, причому можливі 
варіанти як прямого, так і зворотного зв’язку. Прямим буде, наприклад, зв’язок огляду з допи-
том особи, а прикладом зворотного може бути експертиза [4, с. 151–153]. Слід підтримати таку 
думку, адже дійсно для більшості слідчих (розшукових) дій, що в подальшому будуть проводи-
тися в ході розслідування, огляд місця події має інформаційний характер і навіть буде визначати 
певні межі їх здійснення. Наприклад, допит доцільно проводити з урахуванням зафіксованої під 
час огляду місця події обстановки вчинення злочину, його способу, вилучених слідів, тощо. При 
цьому, слід брати до уваги й те, що протокол огляду місця події, виходячи із приписів ч. 2 ст. 84, 
п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК України, сам по собі вже є процесуальним джерелом доказів, за виключенням 
випадку, якщо огляд проведений з порушенням вимог закону.

З урахуванням наведених вище положень стає зрозумілим, що мета та завдання слідчого 
огляду є похідними категоріями від його виду і, навпаки. У даному контексті доцільно висвітлити 
позицію А.П. Шеремета, котрий до різновидів слідчого огляду відносить: 1) за об’єктами огляду 
(огляд місця події, початковий зовнішній огляд трупа за місцем виявлення, огляд предметів і 
документів, огляд тварин і їх трупів, огляд ділянок місцевості, приміщень, що не є місцем події, 
освідування); 2) за обсягом (основний, додатковий); 3) за послідовністю проведення (початковий, 
повторний) [5, с. 256].

Слід звернути увагу, що у науковій літературі під місцем події розуміють приміщення або 
місцевість, де вчинено злочин або є матеріальні сліди, пов’язані з подією злочину. Місце злочину 
та місце події – це поняття, які не завжди збігаються, адже місце події – це поняття більш широке, 
оскільки пов’язано з виявленням ознак, що мають стосунок до події злочину. В той час як місце 
злочину – це місце безпосереднього вчинення злочинного наміру, що спричинило певні матері-
альні зміни (наявність слідів злому, взуття, крові, тощо) [6, с. 217]. Відтак, присутній ще один 
причинно-наслідковий зв'язок між видом слідчого огляду та механізмом злочинної діяльності. 
Адже повно структурний чи усічений спосіб реалізації злочинного задуму вимагає від праців-
ників органів досудового розслідування ініціалізації процедури проведення огляду місця підго-
товки до, безпосередньо вчинення та приховування наслідків кримінального правопорушення. 
В даному випадку виправданим виглядає висвітлене твердження про розмежування сутності 
місця події та місця злочину як двох взаємопов’язаних і, в той же час, різних за змістом понять.

Може виникнути ситуація, коли злочин вчинено в одному місці, а його сліди виявлено в 
іншому, то в такому разі наявне і місце злочину, і місце події. Якщо ж злочин було вчинено в тому 
місці, де було виявлено його сліди, то місце злочину і місце події збігаються. Слід пам’ятати, що 
існує нерозривний зв’язок між місцем події та злочином, що може виражатися в такому: а) злочин 
учинено за допомоги залишених на цьому місці знарядь; б) злочин спрямовано на один із об’єктів 
у цьому місці; в) на предметах залишилися сліди дії злочинця або ж на самому місці залишилися 
предмети, що належать злочинцеві; г) злочин вчинено в цій обстановці, хоча вона і не зазнала 
через це суттєвих змін [7, с. 161].

Узагальнення матеріалів кримінальних проваджень та архівних кримінальних справ доз-
волило нам виокремити у відсотковому співвідношенні найбільш типові місця реалізації зло-
чинного умислу щодо позбавлення життя дитини віком до 14 років або вагітної жінки. До таких 
відносяться: 1) підсобні приміщення приватного чи житлового будинку, що пристосовані для 
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проживання (4%); 2) підсобні приміщення житлового будинку, що непристосовані для проживан-
ня (в т.ч. добудови, сараї, гаражі) (7%); 3) приміщення квартири чи приватного будинку (73%); 
4) транспортні засоби (1%); 5) подвір’я, прилеглі чи прибудинкові території (12%); 6) природні 
або штучні території (в т.ч. лісосмуги, парки, сквери) (3%).

Отже, зважаючи на предмет нашого дослідження, можна стверджувати, що в разі вчинен-
ня умисного вбивства малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 
вагітності, огляд місця події посідає одне з центральних місць в системі першочергових проце-
суальних дій та організаційних заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин, що мають 
значення для кримінального провадження. Зазначене обумовлено тим, що він є невідкладно і 
вкрай необхідною слідчою (розшуковою) дію, що дозволяє оперативно зафіксувати обстановку 
і місце вчинення злочину в первинному вигляді, виявити та вилучити необхідні докази, вста-
новити свідків, визначитися із подальшим оптимальним напрямком розслідування тощо. Саме 
тому зволікання з його проведенням може негативно вплинути на отримання важливої доказової 
інформації, призвести до втрати слідів злочину, знаряддя і засобів його вчинення, інформації про 
особу, яка скоїла кримінальне діяння, та ін.

Продовжуючи зазначимо, що загальновизнаною є концепція поділу процесу огляду місця 
події на три окремі стадії, а саме: підготовчу, робочу та заключну. Так, підготовча стадія розпочи-
нається з моменту формування складу слідчо-оперативної групи й триває до початку проведення 
огляду. Вона передбачає ряд особливостей з урахуванням обраного особою злочинця способу 
вчинення умисного вбивства, що нами розглядається. До таких доцільно віднести:

1) обов’язкове залучення до огляду місця події судово-медичного експерта або іншого медич-
ного працівника закладу, установи, організації системи Міністерства охорони здоров'я України;

2) долучення до роботи слідчо-оперативної групи спеціалістів обласних Науково-дослід-
них експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України (для оптимі-
зації сил та засобів, відзначений напрям доцільно реалізовувати з урахуванням наявної слідо-
вої картини за фаховою обізнаністю відповідного спеціаліста-криміналіста, як то: вибухо- та 
пожежо- технік, біолог, хімік);

3) обговорення наявної вихідної інформації про злочин з метою формування вичерпно-
го переліку криміналістичних та інших технічних засобів, необхідних для повного дослідження 
місця події (транспортних засобів, приладів для додаткового освітлення місцевості, засобів вияв-
лення біологічних та інших слідів людини тощо);

4) складання плану дій кожного з учасників відзначеної слідчої (розшукової) дії, що 
передбачає дотримання принципів законності, всебічності та послідовності.

Наступною є робоча стадія проведення огляду місця події. Вона поділяється на загальний 
(початковий) та детальний (динамічний) етапи. Окрім цього, інтерв’ювання працівників органів 
досудового розслідування, що мають досвід розслідування умисних вбивств малолітньої дитини 
або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності показало, що у 31% випадках 
перехідною межею від підготовчої до робочої стадії огляду місця події є рекогносцировка. Остання 
дозволяє правильно розподілити ролі кожного з учасників відзначеної слідчої (розшукової) дії.

Рекогносцировка місця події надає можливість попередньо зіставити отримувану в ході 
слідчої (розшукової) дії інформацію з реальною обстановкою. Даний вихід допоможе: 1) з’ясува-
ти окремі деталі події залежно від особливостей місцевості; 2) не залишити поза увагою окремі 
частини цієї місцевості; 3) виявити протиріччя обстановки місця події з вихідною інформацією 
про скоєний злочин; 4) забезпечити належну охорону та розміщення всіх учасників на місці події 
в ході проведення його огляду; 5) визначити найбільш оптимальний порядок використання нау-
ково-технічних засобів тощо [8, с. 97–98].

Крім того, вже на початковому етапі може бути виконана уявна реконструкція події злочи-
ну, що дозволить висунути по справі певні версії, а шляхом їх подальшої перевірки з’ясувати й 
об’єктивну істину [9, с. 74–96]. Беззаперечно такий різновид слідчого огляду є одним із найбільш 
інформативно значимих слідчих (розшукових) дій, яка зосереджена не лише у вигляді процесу-
альної фіксації слідів злочину, але й у додатковій можливості слідчого органу досудового розслі-
дування, інспектора-криміналіста, спеціаліста-криміналіста, судово-медичного експерта до так 
званої візуальної діагностики речової обстановки на місці події. Такий аналіз закономірності 
взаєморозташування сторонніх предметів за відношенням до трупа, знаряддя злочину, інших 
слідів дозволяє в окремих випадках відшукати матеріально фіксовані відображення механізму 
кримінального правопорушення, а також його ймовірних очевидців, що інколи відіграє ключову 
роль у пошуку винних осіб та їх притягненні до кримінальної відповідальності.
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Під час проведення огляду місця події на динамічній стадії використовуються наукові мето-
ди та засоби криміналістичної техніки. Саме тут виявляється більше можливостей для дослідження 
об’єктів і пошуку на них слідів, а об’єкти можуть бути переміщені, відкриті, розібрані для всебіч-
ного вивчення. У цей час застосовуються всі доступні слідчому методи пошуку і виявлення слідів 
злочину та злочинця, вилучаються об’єкти чи їхні частини зі слідами. З цією метою провадиться 
вузлова та детальна фотозйомка [10, с. 164]. Звідси слідує, що криміналістичні засоби є базисом у 
процесі огляду місця вчинення або виявлення слідів злочину як загалом, так і умисного вбивства 
малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, зокрема.

В умовах науково-технічного розвитку спостерігається активний процес розробки нових і 
вдосконалення існуючих техніко-криміналістичних засобів, методів і прийомів дослідження дже-
рел інформації, що може мати доказове значення для справи. Разом із тим, у напрямі використання 
сучасних науково-технічних засобів спостерігаються дві тенденції: перша пов’язана зі своєчасним 
і кваліфікованим використанням, що підвищує якість розслідування, а друга – з низьким рівнем 
теоретичних знань і практичних навичок щодо володіння технічними засобами, а отже, харак-
теризується й відсутністю належного результату [11, с. 2–3]. Таким чином, формальний підхід 
до застосування криміналістичних засобів суперечить власне технології реалізації теоретичних 
положень та практичних рекомендацій у вказаному напрямі. Це негативно може позначитись 
на перебігу процесу розслідування кримінального правопорушення, незважаючи на подальше 
використання спеціальних знань у вигляді експертного дослідження чи судової експертизи. Дана 
обставина обумовлена недостатнім першоджерелом наповнення доказової бази, що прямо похідне 
від результатів слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, які 
виконують пошукові функції (огляд місця події, обшук, тимчасовий доступ до речей).

Так, на думку І. І. Дановської, система теоретичних положень і принципів розробки й засто-
сування науково-технічних засобів і методів виявлення, фіксації, вилучення, нагромадження й 
переробки упредметненої інформації про розслідувану подію, а також технічних засобів і способів 
попередження злочинів може бути розглянута як техніко-криміналістичне забезпечення [12, с. 69].

Враховуючи викладене, ми пропонуємо набір технічних, наукових та інформаційних мож-
ливостей дослідження обстановки місця події, реалізації пошукових дій, спрямованих на вияв-
лення об’єктів, їх фіксації та вилучення, що має значення для вирішення ряду ключових завдань 
при організації розслідування умисних вбивств дитини віком до 14 років або жінки при надії, 
вміщувати у поняття техніко-криміналістичного забезпечення проведення огляду місця події у 
кримінальних провадженням зазначеної категорії. Більше того, вказаний напрям фахово-профе-
сійної діяльності повинен відповідати засадам.

1. Наукової обґрунтованості. Всі методи та прийоми застосування техніко-криміналістич-
них засобів є досягненням різних галузей наук та реалізовуються виключно у процесуальній 
формі використання спеціальних знань. Це вказує на багатогранність функцій криміналістичної 
науки, що спрямовані, серед іншого, на задоволення нагальних потреб практичних органів.

2. Максимальної ефективності. Відзначена установка полягає у чіткому використанні компе-
тентними особами науково-технічних засобів та інформаційних ресурсів, необхідних для повного та 
всебічного дослідження місця події в рамках первинної слідчої (розшукової) дії. Адже поверхневий 
огляд тягне за собою ряд недоліків та упущень при виявленні значимих об’єктів, що передбачає 
проведення відповідно за послідовністю або обсягом – повторного чи додаткового оглядів.

3. Функціональної спрямованості. Сучасний стан речей вимагає від споживача результа-
тів огляду місця події – слідчого органу досудового розслідування, постійного використання у 
своїй службовій діяльності інформаційно-довідкових баз даних. Вони допомагають вирішити 
ряд завдань кримінального провадження як то ідентифікація особи злочинця, правильна кваліфі-
кація злочинних діянь, забезпечення цивільного позову, встановлення анкетних даних тощо.

4. Технічного потенціалу. Безперечно протоколювання у процесуальному розумінні зали-
шається основним видом фіксації ходу і результатів будь-якої процесуальної дії. Проте прилади 
та технічні засоби відіграють ключову роль в процесі організації огляду місця події. З їхньою 
допомогою слідчий, інспектор-криміналіст або спеціаліст-криміналіст реалізують наукові мето-
ди та прийоми щодо виявлення, фіксації та вилучення матеріальних слідів злочину.

5. Процесуальної визначеності. Відповідно до чинного Кримінального процесуального 
кодексу України, особа, яка провадить огляд місця події наділена повноваженнями щодо викори-
стання різного роду технічних засобів. Це може бути фото-, відео та аудіо- апаратура, інструменти 
для вилучення мікрооб’єктів, матеріали для здійснення зліпків слідів рук, ніг чи взуття, інструмен-
ти для вилучення слідів зламу, прилади для виявлення слідів біологічного походження тощо.
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Висновки. Підсумовуючи викладене, ми пропонуємо виокремити наступні тактичні осо-
бливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств малолітньої дитини або жін-
ки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності:

1) проведення рекогносцировки місцевості задля зіставлення вихідної інформації про зло-
чин з реальною обстановкою, визначення меж огляду, поділу ролей між компетентними особа-
ми-учасниками тощо;

2) порівняння між собою слідів злочинної діяльності, виявлених на місці події, з метою 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними;

3) зіставлення слідової картини з даними, отриманими з інформаційно-довідкових сис-
тем, що допомагає виявити ознаки інсценування природньої смерті чи нещасного випадку;

4) проведення розмов консультативного характеру зі спеціалістами у різних галузях знань 
з метою встановлення всіх елементів механізму злочинної діяльності на місці події;

5) оптимізація залучених людських сил та технічних засобів з метою повного, чіткого та 
всебічного дослідження місця події;

6) проведення уявної реконструкції події, що дозволяє виявити додаткові матеріальні слі-
ди злочину, знайти підозрюваного по так званим «гарячим» слідам, висунути конструктивні вер-
сії і т.п.
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УДК 343.14 (477)

ЛЬОЗНИЙ О.А. 

ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

На підставі аналізу точок зору провідних науковців, а також норм чинного зако-
нодавства і практики його застосування в статті досліджуються актуальні питання 
щодо процесуального порядку збирання доказів у кримінальному процесі України. 
Доводиться, що способи збирання доказів диференціюються для кожної зі сторін 
кримінального провадження, а отже положення КПК України щодо процесуальної 
рівноправності сторін у цій частині носять суто декларативний характер. Розгляда-
ються питання регламентації інших процесуальних дій, які учасники кримінально-
го провадження мають проводити під час процесу доказування. Звертається увага 
на проблеми законодавчого врегулювання даних дій та окремі труднощі, що вини-
кають в діяльності правозастосовних органів. Автором висловлена власна позиція 
щодо вирішення існуючих проблемних питань, що стосуються теми дослідження. 

Встановлено, що в даний час назріла необхідність розробки єдиної концепції 
визначення сутності та класифікації інших процесуальних дій у кримінальному 
судочинстві, які можуть використовуватися в якості одного із засобів збирання 
доказів. Сам процес доказування, а також засоби за допомогою яких він здійсню-
ється, мають бути детально урегульовані законом.

Доведено, що збирання доказів у кримінальному процесі за своїм змістом є 
досить складною та багатогранною процедурою, до складу якої входить діяльність з:  
а) виявлення слідів, що містять в собі доказову інформацію; б) сприйняття інфор-
мації; в) надання доказовій інформації процесуальної форми, передбаченої законом. 

Ключові слова: докази, доказування, елементи процесу доказування, збирання 
доказів, досудове розслідування, кримінальне провадження. 

На основании анализа точек зрения ведущих ученых, а также норм действующе-
го законодательства и практики его применения в статье исследуются актуальные 
вопросы процессуального порядка собирания доказательств в уголовном процессе 
Украины. Доказывается, что способы собирания доказательств дифференцируются 
для каждой из сторон уголовного производства, а следовательно положения УПК 
Украины относительно процессуального равноправия сторон в этой части носят чисто 
декларативный характер. Рассматриваются вопросы регламентации иных процессу-
альных действий, которые участники уголовного судопроизводства должны прово-
дить в процессе доказывания. Обращается внимание на проблемы законодательного 
урегулирования данных действий и отдельные трудности, возникающие в деятель-
ности правоприменительных органов. Автором высказано собственная позиция по 
решению существующих проблемных вопросов, касающихся темы исследования.

Установлено, что в настоящее время назрела необходимость разработки единой 
концепции определения сущности и классификации других процессуальных дей-
ствий в уголовном судопроизводстве, которые могут использоваться в качестве одно-
го из средств сбора доказательств. Сам процесс доказывания, а также средства с помо-
щью которых он осуществляется, должны быть детально урегулированы законом.

Доказано, что сбор доказательств в уголовном процессе по своему содержанию 
является достаточно сложной и многогранной процедурой, в состав которой входит 
деятельность по: а) выявление следов, содержащих в себе доказательную инфор-
мацию; б) восприятия информации; в) предоставление доказательной информации 
процессуальной формы, предусмотренной законом.

Ключевые слова: доказательства, доказывание, элементы процесса доказыва-
ния, собирание доказательств, досудебное расследование, уголовное производство.
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Based on the analysis of the views of leading scholars, as well as the norms of the 
current legislation and the practice of its application, the article deals with topical issues 
regarding the procedural procedure for gathering evidence in the criminal process of 
Ukraine. It is argued that the methods of gathering evidence are differentiated for each of 
the parties to the criminal proceedings, and therefore the provisions of the CPC of Ukraine 
regarding the procedural equality of the parties in this part are of a purely declarative 
nature. The issues of regulation of other procedural actions, which the participants of 
criminal proceedings should conduct during the process of proof, are considered. Atten-
tion is drawn to the problems of legislative regulation of these actions and the particular 
difficulties that arise in the activities of law enforcement agencies. The author expresses 
his own position on solving existing problem issues related to the topic of research.

It is established that at present the need to develop a unified concept for the defini-
tion of the nature and classification of other procedural actions in criminal proceedings, 
which can be used as a means of gathering evidence, is over. The process of proof itself, 
as well as the means by which it is carried out, must be regulated in detail by law.

It is proved that the gathering of evidence in a criminal proceeding is, in its content, 
a rather complicated and multifaceted procedure, which includes the following activities: 
a) identification of traces containing evidentiary information; b) perception of informa-
tion; c) Providing evidence information of the procedural form provided for by law.

Key words: evidence, evidence, elements of the process of proof, gathering of evi-
dence, pre-trial investigation, criminal proceedings.

Постановка проблеми. Донедавна, у вітчизняному кримінальному процесі під спосо-
бами збирання доказів розумілися регламентовані кримінально-процесуальним законодавством 
слідчі та інші процесуальні дії, за допомогою яких відповідні посадові особи, які здійснювали 
провадження у кримінальній справі, здійснювали доказування. Набрання чинності КПК Украї-
ни 2012 року ознаменувало зміну філософії кримінального судочинства, а отже, конституційний 
постулат про права і свободи людини як найвищої цінності, що охороняється та захищається 
державою (ст. 3 Конституції України), закономірно знайшов своє відображення в нормах чинного 
кримінального процесуального закону. Принциповий вибір законодавця на користь змагальної 
моделі кримінального судочинства, яка максимально дозволяє захистити законні права та інте-
реси особи, не міг не позначитися на доказуванні і, перш за все, на способах збирання доказів. 
Зокрема, поглиблення змагальних засад у доказуванні зумовило появу як інших способів збиран-
ня доказів, так і розширення кола їх учасників.

Стан дослідження. Проблемні теоретико-прикладні аспекти доказування у кримінально-
му процесі досліджували такі провідні науковці, як Ю. І. Азаров, Ю. П. Аленін, С. А. Альперт, 
В. П. Бож’єв, Ю. М. Грошевий, Т. М. Добровольська, П. С. Елькінд, О. В. Капліна, Г. К. Кожевні-
ков, Л. Д. Кокорев, В. О. Коновалова, Е. Д. Лук’янчиков, О. М. Ларін, В. Т. Маляренко, О. Р. Михай-
ленко, М. М. Михеєнко, О. М. Музичук, В. М. Савицький, С. М. Стахівський, В. М. Стратонов, 
В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, М. О. Чельцов, В. Ю. Шепітько, О. Г. Шило, М. Є. Шумило та 
ін. Водночас у теорії немає єдності думок щодо визначення нормативного змісту процедури зби-
рання доказів, що може негативно позначитися на правозастосовній діяльності.

Метою статті є з’ясування сутності збирання доказів як елементу процесу доказування у 
кримінальному процесі України.

Виклад основного матеріалу. Чинний КПК України в положеннях ч. 2 ст. 91 виокремлює 
три елементи процесу доказування. В якості початкового елемента виступає збирання доказів, 
який як завжди передує їх перевірці та оцінці. Разом з тим, у процесі доказування інколи виника-
ють неординарні ситуації, за яких неможливо застосувати жорстку послідовність вказаних еле-
ментів, проте кожен із них не втрачає своєї самостійності.

Розглядаючи питання генезису досліджуваного інституту науковці констатують, що 
питання його зародження цілком обґрунтовано можна віднести до періоду існування Київської 
Русі. Вже тоді окремі положення збирання доказів у його напівдикому вираженні відображали 
волю представників влади того суспільства. Пізніше вони стали упорядковуватися та набувати 
більш гуманної форми. У друкованих виданнях, розпочинаючи з ХV ст. стали проявлятися норми 
кримінально-процесуального характеру, присвячені найбільш поширеним слідчо-судовим діям: 
допиту, обшуку, пред’явлення для впізнання та ін. [1, с. 72].
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Збирання доказів, як специфічний термін, що закріпився в законодавстві та юридичній 
лексиці, завжди був об’єктом пильної уваги правознавців. Так, наприклад, у 1950-х роках ХХ 
ст. А. І. Вінберг збирання доказів розумів як сукупність дій з виявлення, фіксації, вилучення та 
збереження різних доказів [2, с. 16–17]. Згодом більш розширене тлумачення надає Р. С. Бєлкін і 
визначає збирання доказів як встановлену кримінально-процесуальним законом діяльність спеці-
ально уповноважених суб’єктів з відшукування, виявлення та фіксації відомостей про відповідні 
факти, а також їх процесуального оформлення (закріплення) з метою надання одержаній інфор-
мації статусу доказів [3, с. 28–29].

У свою чергу М. М. Михеєнко, В. Т. Нор та В. П. Шибіко розглядали досліджуване понят-
тя, «як врегульовану КПК діяльність слідчого, прокурора, судді і суду з виявлення та фіксації в 
процесуальних документах і додатках до них матеріальних і ідеальних слідів злочину або іншої 
події як доказової інформації» [4, с. 117]. Зазначимо, що на межі ХХ та ХХІ ст. ст. подібної точки 
зору дотримувалась більшість відомих процесуалістів країн пострадянського простору, зокрема, 
О.В. Волинська, В. В. Молдаван, П. А. Лупинська, В. М. Тертишник, З. З. Зінаттулін [5, с. 128; 
6, с. 36; 7, с. 10; 8, с. 130; 9, с. 23].

Закладений попередниками підхід щодо визначення поняття «збирання доказів» збере-
жений і сьогодні, але дещо адаптований під чинне законодавство. Так, наприклад, В. В. Назаров 
тлумачить досліджуване поняття, як «врегульовану кримінальним процесуальним законом діяль-
ність сторони обвинувачення щодо виявлення й фіксації в процесуальних документах і додатках 
до них матеріальних та ідеальних слідів кримінального правопорушення або іншої події як дока-
зової інформації, а також діяльність сторони захисту, потерпілого щодо здійснення дій, які здатні 
забезпечити надання до суду належних і допустимих доказів» [10, с. 196–197].

У своїх дослідженнях С. А. Шейфер, збирання доказів представляє як різновид активної 
цілеспрямованої діяльності органів розслідування, прокурора і суду, яка складається з вилучення 
слідів, що утворилися в результаті вчинення злочину та інших фактичних даних, що мають відно-
шення до справи і належне їх процесуальне закріплення. На думку правника, вказану процедуру 
може здійснювати орган досудового розслідування, однак процес формування подібних доказів 
завершується не складанням протоколу відповідної слідчої дії, а його безпосереднім дослідженням 
у суді [11, с. 92]. Запропоноване твердження заслуговує уваги, оскільки слідчий в рамках змагаль-
ного процесу не може формувати докази в цілому, а наявність процесуального документа, складе-
ного за результатами проведення дій, перелік яких наведено у ч. 2 ст. 93 КПК України, ще не гово-
рить про вже сформований доказ. Викладене також підтверджується положеннями, передбаченими 
ч. 2 ст. 23 КПК України, згідно яких не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в 
показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду. 

Разом з тим, у теорії кримінального процесу з досліджуваного питання існують і інші 
точки зору, наприклад, Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, О. Г. Шило вважають, що термін «зби-
рання доказів» є умовним, оскільки сторони кримінального провадження не збирають вже готові 
докази, вони поступово формуються під час доказової діяльності [12, с. 195].

Детальний аналіз поглядів науковців з такого важливого питання, як визначення поняття 
«збирання доказів», нажаль, вказує на відсутність єдності їх поглядів. Такий стан справ не може 
не позначитись на діяльності правозастосовних органів, оскільки збирання доказів є найважли-
вішою базовою складовою процесу доказування. У свою чергу вважаємо, що обов’язковими його 
елементами мають бути: а) діяльність учасників кримінального провадження, що представляє 
собою реалізацію передбачених законом правил здійснення процесуальних дій, за допомогою 
яких з відповідних джерел встановлюються обставини, що мають значення для кримінального 
провадження; б) фіксування таких обставин в матеріалах кримінального провадження.

Дана діяльність здійснюється виключно в порядку, передбаченому чинним кримінальним 
процесуальним законодавством (ст. 93 КПК України). Серед способів та прийомів збирання дока-
зів, найбільш питому вагу, як відомо, мають слідчі (розшукові) дії. Перш за все це пов’язано з 
тим, що у положеннях ст. 223 КПК України (Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій) 
поміж іншого визначається їх безпосередня мета – отримання (збирання) доказів або їх перевірка. 
У свою чергу, сторона захисту, а також потерпілий під час збирання доказів не наділені правом 
їх проведення, оскільки це виключна компетенція слідчого та прокурора. Разом з тим, положення 
ч. 3 ст. 93 КПК України передбачають можливість збирання доказів і стороні захисту, потерпілому, 
представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Однак, вказані учасники 
можуть лише ініціювати проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій 
шляхом подання клопотання слідчому або прокурору, а тому повноваження у окреслених сторін є 
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не рівнозначними. Викладене обумовлюється тим, що вищевказане клопотання може бути взагалі 
відхиленим. Крім цього, вважаємо, що у положеннях вищевказаної процесуальної норми зако-
нодавцю взагалі більш логічно не вести мову про можливість збирання доказів. У зв’язку з чим 
повністю підтримуємо позицію І. Л. Петрухіна з приводу того, що сукупність способів та при-
йомів отримання доказів, які передбачені в положеннях законодавства для захисника та цивіль-
ного відповідача, перебувають за межами процесуальної форми, встановленої для їх збирання. 
Отже ці відомості неприпустимо в повній мірі називати доказами до того моменту, поки вони не 
будуть приєднані до справи офіційним суб’єктом доказування, в провадженні якого вона перебу-
ває [13, с. 114]. Відтак положення, передбачені ч. 3 ст. 93 КПК України потребують уточнення, 
оскільки в них має йти мова не про збирання речових доказів, а безпосередньо про збирання від-
повідних даних або інформації щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення. 

У даному контексті також заслуговує підтримки точка зору М. С. Строговича, згідно якої 
до моменту, коли доказ не пройшов етапи розгляду та закріплення його процесуально, неможна 
говорити про те, що він дійсно виявлений [14, с. 302]. Дійсно, не все те, що було виявлено під час 
кримінального провадження у подальшому може стати доказом. 

Підтримуючи вказані погляди науковців, зауважимо, що збирання доказів та їх процесу-
альне оформлення є поняттями дещо різними, але обов’язковими. Процес доказування в кримі-
нальному процесі багато в чому має і письмовий характер, отже хід та результати збирання дока-
зів мають бути зафіксовані в процесуальних документах для можливості ознайомлення з ними 
іншими учасники доказування. З огляду на те, що результати доказування в першу чергу при-
значені для інших суб’єктів доказування, на думку В. С. Джатієва, такий їх аспект називається 
комунікативним [15, с. 16]. Хід та результати кожної процесуальної дії обов’язково мають оформ-
люватися протоколом, який складається згідно вимог, передбачених положеннями ст. 104 КПК 
України. Після чого окремі об’єкти матеріального світу у подальшому можуть бути визнані речо-
вими доказами та приєднаними до кримінального провадження (ст. 98 КПК України). Виявлення 
доказів непроцесуальним шляхом неприпустимо. Тому не безпідставно п. 19 постанови Пленуму 
Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 року «Про застосування Конституції України 
при здійсненні правосуддя», передбачено, що докази зібрані та закріплені з порушенням про-
цедури встановленої кримінальним процесуальним законодавством порядку, мають визнаватись 
такими, що одержані незаконним шляхом [16]. 

Окремої уваги заслуговують питання щодо можливості збору доказів стороною обвинува-
чення шляхом проведення інших процесуальних дій. На даний момент доводиться констатувати, 
що чинне кримінальне процесуальне законодавство містить чимало прогалин і суперечностей, в 
тому числі, з питань процедури отримання доказів за допомогою вищевказаних дій. Перш за все, 
труднощі розпочинається з того, що КПК України не надає тлумачення поняття «інші процесуальні 
дії». Можливо, що ситуація не набула б внаслідок цього настільки великої гостроти, якби вищевка-
заний нормативно-правовий акт містив конкретний та повний перелік вищевказаних дій, а також 
форму фіксації за результатами їх проведення. Нажаль дане питання залишилось поза уваги авторів 
науково-практичних коментарів до КПК України та підручників з кримінального процесу. 

Окрім цього, погляди науковців з досліджуваного питання надто відрізняються, а інколи 
суперечать один одному. Так, зокрема, В. Т. Очередін пропонує до інших процесуальних дій відно-
сити всі дії, крім слідчих. До їх переліку науковець також відносить затримання особи, підозрюва-
ної у вчиненні злочину [17, с. 192]. Висловлена позиція не виглядає досконалою, оскільки у кри-
мінальному процесі не всі процесуальні дії можуть бути віднесені до способів збирання доказів. 

У цьому сенсі більш слушною є позиція С. О. Ковальчука, який на підставі аналізу поло-
жень КПК України до переліку інших процесуальних дій, які є способом збирання стороною 
обвинувачення речових доказів, відносить затримання як на підставі ухвали слідчого судді, так і 
без такої ухвали. У разі затримання особи на підставі ухвали слідчого судді або без такої ухвали 
уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити її обшук (ч. 3 ст. 208 КПК 
України), під час якого у затриманої особи підлягають вилученню: 1) речі, які мають значення 
для кримінального провадження; 2) речі, вилучені законом з обігу [18, с. 172–173].

Разом з тим, В. В. Вапнярчук до них відносить такі процесуальні дії як заявлення кло-
потань, скарг, заяв, відводів, а також окремі заходи забезпечення кримінального провадження, 
зокрема, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, тимчасовий доступ до пред-
метів і документів, тимчасове вилучення майна, арешт майна [19, с. 87]. 

Дещо схожий перелік інших процесуальних дій, що можуть здійснюватися під час досудо-
вого розслідування надає Т. П. Сазонова, а саме: а) прийняття письмової заяви про злочин; б) скла-
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дання протоколу усної заяви про злочин; в) прийняття рапорту про вчинений злочин або злочини, 
що готується; г) витребування висновку спеціаліста; ґ) витребування відомостей про телефонні 
з’єднання. Однак, науковець звертає увагу на тому, що вказані дії мають здійснюватися виключно 
без застосування заходів примусу та не обмежувати права і свободи громадян [20, с. 8–9]. 

У свою чергу В. С. Балакшин звертаю увагу лише на класифікацію інших процесуальних 
дій, розподіляючи їх на дві групи: 1) метою проведення яких є отримання доказів; 2) направлені 
на забезпечення умов та порядку розслідування відповідного провадження, прийняття у ньому 
процесуальних рішень, а також дотримання і реалізацію законних прав та інтересів учасників 
кримінального судочинства [21, с. 28].

Втім, окремі правники, зокрема, Г. Ф. Горський, Л. Д. Кокорєв, П. С. Елькінд [22, с. 112] 
не визнають самостійного характеру вказаних дій та вважають, що надання розширеного тлума-
чення досліджуваному терміну взагалі є зайвим. У контексті викладеного беззаперечним лише є 
те, що незважаючи на відсутність в законі як визначення, так і переліку, а отже і процесуального 
порядку проведення інших процесуальних дій здійснюваних під час збирання доказів, їх резуль-
тати мають відповідати вимогам, які пред’являються до процесуальної форми доказів, зазначе-
ній у ст. 84 КПК України. Детальний аналіз вищевказаних поглядів науковців з цього питання 
призводить до висновку про те, що в даний час назріла необхідність розробки єдиної концепції 
визначення сутності та класифікації інших процесуальних дій у кримінальному судочинстві, які 
можуть використовуватися в якості одного із засобів збирання доказів. Сам процес доказування, 
а також засоби за допомогою яких він здійснюється, мають бути детально урегульовані законом.

Висновки. На підставі вище викладеного слід зазначити, що збирання доказів у кримі-
нальному процесі за своїм змістом є досить складною та багатогранною процедурою, до складу 
якої входить діяльність з: а) виявлення слідів, що містять в собі доказову інформацію; б) сприй-
няття інформації; в) надання доказовій інформації процесуальної форми, передбаченої законом. 
Іншими словами, початкова інформація, що була встановлена (виявлена), надходить до матеріалів 
відповідного кримінального провадження вже не як фактичні дані про обставини вчиненого кри-
мінального правопорушення, а у вигляді процесуального документа з відповідними відомостями. 
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НЕВГАД В.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВ,  
ПЕРЕДБАЧЕНИХ П. 5 Ч. 2 СТ. 115 КК УКРАЇНИ

Визначено, що спосіб злочину для даного виду вбивств, передбачених 
п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України може містити як всі структурні елементи, тобто дії 
щодо підготовки, вчинення та приховування злочину, так і може бути усіченим. 
Доведено, що повноструктурні способи досліджуваного виду вбивства характерні 
для злочинів, вчинених на замовлення та у співучасті. Простий спосіб вчинення 
досліджуваного виду вбивства характерний для випадків спонтанного виникнення 
умислу на вчинення вбивства.

Ключові слова: вбивства, спосіб злочину, небезпечний для життя, спосіб під-
готовки до злочину, спосіб приховання.

Определено, что способ преступления данного вида убийств, предусмотрен-
ных п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины может содержать как все структурные элементы, 
то есть действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления, так и 
может быть усеченным. Доказано, что полноструктурные способы изучаемого 
вида убийства характерны для преступлений, совершенных на заказ и в соучастии. 
Простой способ совершения исследуемого вида убийства характерен для случаев 
спонтанного возникновения умысла на совершение убийства.

Ключевые слова: убийства, способ преступления, опасный для жизни, способ 
подготовки к преступлению, способ сокрытия.

It is determined that the method of crime for this type of assassination, stipulated in 
p. 5 part 2 of the article. 115 of the Criminal Code of Ukraine may contain as all struc-
tural elements, that is, actions concerning the preparation, commission and concealing 
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of a crime, and may also be truncated. It is proved that the full-structured methods of the 
investigated type of murder are characteristic of crimes committed on the order and in 
complicity. An easy way of committing the investigated type of murder is typical of cases 
of spontaneous occurrence of intentions to commit murder. 

Key words: murder, method of crime, life threatening, method of preparation for 
crime, way of concealment.

Постановка проблеми. Одним із основних елементів криміналістичної характеристики 
будь якого злочину і вбивства в тому числі є спосіб злочину. Більшість криміналістів називають 
спосіб центральним, домінуючим елементом криміналістичної характеристики злочинів, оскіль-
ки впливаючи на зміст інших елементів криміналістичної характеристики, він утворює взаємо-
зв’язки з кожним із них [1, с. 97]. Особливо актуальним це стає в тому випадку, коли спосіб явля-
ється кваліфікуючою ознакою такого злочину. Так, сам вид досліджуваного вбивства (способом, 
небезпечним для життя багатьох осіб) говорить про важливість вказаного елементу криміналіс-
тичної характеристики для її формування. Вказану обставину підкреслює І. Гора, зазначаючи, що 
у кримінальному праві спосіб вчинення злочину пов’язаний з іншими елементами його об’єк-
тивної сторони і відбиває власне злочинне діяння, стає засадою для класифікації складу злочину, 
використовується як кваліфікуюча ознака [2, с. 36].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дослідження способів вчинення 
злочинів були предметом дослідження значної кількості вчених, зокрема, таких як Р. С. Бєлкін, 
М. В. Даньшин, В. Ф. Єрмолович, С. М. Зав’ялов, Г. Г. Зуйков, О. Н. Колесниченко, А. М. Кустов, 
Н. І. Панов, В. А. Попелюшко, М. С. Уткин, В. Ю. Шепітько та інші. 

Невирішені раніше проблеми. Безумовно вказані науковці зробили значний внесок у 
дослідження способу злочину. Однак способи вчинення вбивств, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 115 КК 
України в криміналістичній літературі до цього часу не досліджувалися. 

Метою даної статті є встановлення та аналіз типових способів вчинення вбивств, перед-
бачених п.5 ч.1 ст. 115 КК України. 

Виклад основного матеріалу. Відомості про спосіб вчинення злочину, як зазначає 
А. М. Кустов, містять великий обсяг криміналістично значимої інформації про злочинну подію 
та її учасників, що дозволяє зорієнтуватися в суті того, що сталося, і намітити оптимальні мето-
ди розкриття і розслідування скоєного злочину, оскільки виявлення способу вчинення злочину 
дозволяє слідчому сформувати модель механізму злочинної події, легше і швидше викрити зло-
чинця, з'ясувати всі інші істотні для розслідування обставини [3, с. 107].

Дослідження способу вчинення злочину у криміналістичній науці пройшло довгий час та 
здійснювалося значною кількістю вчених. Аналіз наукових позицій дозволив розподілити такі 
дослідження на дві групи. Перша група авторів, досліджуючи спосіб вчинення злочину, притри-
мується кримінально-правової позиції та під час формування визначення способу злочину не 
виділяє в ньому окремі самостійні елементи. Так, наприклад, В. М. Кудрявцев визначав спосіб 
вчинення злочину як певний порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, застосовуваних осо-
бою для вчинення злочину [4, с. 171]. М. І. Єнікеєв зазначає, що спосіб вчинення злочину – це 
система прийомів, дій, операційних комплексів, зумовлених метою і мотивами дій, психічними і 
фізичними якостями особи, в яких виявляються психофізіологічні і характерологічні особливості 
людини, її знання, вміння, навички, звички і ставлення до різних проявів дійсності [5, с. 105]. 
І. Гора вважає, що спосіб вчинення злочину охоплює систему взаємопов’язаних дій суб’єкта (або 
утримання від них), що вчиняються з певною послідовністю, із застосуванням різних знарядь і 
засобів та спрямовані на досягнення мети злочину [2, с. 38]. 

Друга ж група вчених пропонує виділяти в структурі самостійні дії з підготовки, безпо-
середнього вчинення та приховування злочину. Так, О. Н. Колесніченко запропонував розуміти 
під способом скоєння злочину образ дій злочинця, що виражається в певній послідовності, поєд-
нанні окремих дій, прийомів, застосовуваних суб'єктом і розглядати окремо спосіб приготування 
до вчинення злочину, спосіб самого вчинення злочину і спосіб приховування злочину [6, с. 18]. 
Підтримав вказану позицію Г. Г. Зуйков, говорячи про спосіб вчинення злочину як систему дій 
щодо підготовки, вчинення, приховування злочину, детерміновану умовами зовнішнього середо-
вища та психофізичними якостями особи, пов’язаними з вибірковим використанням відповідних 
засобів і умов місця та часу [7, с. 205]. Схоже визначення надав Р. С. Бєлкін, який розглядав під 
способом вчинення злочину розуміти систему умисних дій з підготовки, вчинення та приховання 
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злочину, охоплені єдиним злочинним задумом, детерміновані психофізичними якостями особи 
злочинця (його співучасників) і вибірковим використанням ним (ними) відповідних умов, міс-
ця, часу, а також урахуванням можливих дій (бездіяльності) з боку потерпілого та інших осіб 
[8, с. 359]. 

У свою чергу С. М. Зав’ялова вважає, що спосіб вчинення злочину охоплює систему вза-
ємопов’язаних дій суб’єкта (або утримання від них), що вчиняються з певною послідовністю, із 
застосуванням різних знарядь і засобів та спрямовані на досягнення мети злочину. Для кримі-
налістичної характеристики способу вчинення злочину важливі насамперед ті його сторони, що 
відбиваються назовні, а тому мають досить високий ступінь інформативності. Він відносить до 
способу вчинення злочину спосіб дій з готування, вчинення та приховання слідів злочину, що 
характеризує криміналістично значимі дані про виконавця і застосовані ним засоби та можливо-
сті їх застосування у розкритті та розслідуванні злочинів [9, с. 44–45]. В. Ю. Шепітько стверджує, 
що спосіб учинення злочину – це образ дій злочинця, що передбачає певну систему операцій і 
прийомів. Його структура охоплює: способи готування до злочинного діяння, способи його вчи-
нення та способи приховування (маскування) [10, с. 328]. 

Поряд з цим в криміналістиці усталилась думка, що спосіб вчинення злочину доцільно 
розуміти у вузькому і широкому сенсах. При тлумаченні даного явища у вузькому сенсі, мається 
на увазі тільки лише безпосереднє вчинення злочину. Тут в якості однієї з обмежувальних точок 
може виступати момент закінченого злочину. А при розгляді способу вчинення злочину в широ-
кому сенсі, слід включати в це поняття не тільки безпосереднє вчинення, а й приховування зло-
чину. Природно, у другому випадку спосіб вчинення злочину передбачає значно більший зміст 
для вивчення [11, с. 11]. 

З цього приводу заслуговує окремої уваги дослідження способів вчинення злочину про-
ведене М. С. Уткіним. Науковець розробив класифікацію способів вчинення злочинів і поділив 
їх на: 1) повноструктурні, або найбільш кваліфіковані (підготовка, вчинення і приховування зло-
чинів); 2) менш кваліфіковані, або усічені першого типу (вчинення і приховування злочинів); 
3) менш кваліфіковані, або усічені другого типу (підготовка і вчинення злочинів); 4) некваліфіко-
вані, або спрощені, що складаються тільки з дій по вчиненню злочинів [12, с. 6]. 

Вказана класифікація має певне практичне значення, адже досить часто спосіб злочину не 
містить повної структури, особливо якщо це злочини вчинені з необережності. В такому випадку 
злочинець в принципі не може планувати якісь діяння, адже необережна форма вини перейде 
відразу в умисну. Однак усічений спосіб злочину характерний не лише для необережних зло-
чинів, адже при вчиненні умисних злочинів також можуть відбуватися лише дії по підготовці та 
вчиненню, або вчинення та приховання. 

Так, наприклад, аналіз слідчої та судової практики дозволив встановити структуру спо-
собів вчинення злочинів, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 115 КПК. Лише в 30 % проаналізованих кри-
мінальних проваджень спосіб злочину був повно структурним, тобто містив дії з підготовки, 
безпосереднього вчинення та приховування злочину. 

Слід зауважити, що повноструктурні способи досліджуваного виду вбивства характерні 
для злочинів, вчинених на замовлення та у співучасті. Досить часто жертвами таких вбивств ста-
ють політики, державні службовці, журналісти, підприємці та інші відомі особистості. 

Досить часто вбивства, передбачені п. 5 ч. 2 ст. 115 КПК мають усічену структуру способу 
злочину. У 38% проаналізованих кримінальних проваджень спосіб включав тільки дії із підго-
товки та безпосереднього вчинення злочину. А інший вид усіченого способу злочину, тобто дії 
із безпосереднього вчинення та приховування злочину, зустрічалися лише у 4% проваджень за 
п. 5 ч. 2 ст. 115 КПК.

Простий спосіб вчинення досліджуваного виду вбивства використовувався у 42% проа-
налізованих кримінальних проваджень. Вказаний спосіб характерний для випадків спонтанного 
виникнення умислу на вчинення вбивства. Злочинці досить часто перебували у стані сп’яніння 
і умисел на вбивство був спричинений загальною обстановкою на місці події, наприклад, під 
час масових заворушень. В окремих випадках причиною виникнення умислу були ревнощі або 
неприязні стосунки із потерпілим. 

Слід зауважити, що переважна більшість простих способів досліджуваних вбивств вчиня-
ється з використанням вибухових пристроїв, таких як різні типи гранат. Така ситуація склалася 
перш за все через неконтрольоване збільшення їх незаконного обігу в зв’язку із проведенням 
антитерористичної операції. Тому значна частина таких злочинів як раз і вчиняється на території 
Луганської і Донецької областей. 
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Слід погодитися із В. Ф. Єрмоловичем, який зазначає, що дії з підготовки, вчинення і при-
ховування злочину окремо мають свої самостійні цілі. Однак, створюючи єдиний спосіб вчинення 
злочину, вони, крім своєї приватної мети, об'єднані і спрямовані злочинцем на досягнення бажаного 
результату, охопленого однією спільною метою. Особливо це яскраво проявляється, коли має місце 
замах на злочин [11, с. 9]. В рамках нашого дослідження вказане твердження є досить актуальним, 
адже досить часто вказані структурні елементи самі по собі містять склад злочину. Так, наприклад, 
незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та вибухових речовин і вибухових 
пристроїв містять склад злочину, передбачений ст. 263 КК України. Але у сукупності вони спрямо-
вані на досягнення кінцевої мети – вбивство людини, способом, небезпечним для життя багатьох 
людей. Тому вчинення вказаного виду вбивства, поєднане із використанням незаконно придбаної 
вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і вибухових речовин кваліфікується за сукупністю злочи-
нів, а саме відповідною частиною ст. 263 КК України та п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Крім того, аналіз слідчої та судової практики показав, що досить часто вказані види вбивств 
не доводяться до кінця у зв’язку із обставинами, які не залежать від волі злочинця і тому кваліфі-
куються як замах на вчинення вбивства. Так, у 53% проаналізованих кримінальних проваджень 
вбивство було незакінченим, тобто потерпілий залишався живим, так як або йому завдавалась або 
незначна шкода здоров’ю, або він сам вчиняв дії, які запобігали настанню тяжких наслідків, або 
поряд були свідки, які вчасно надавали допомогу та викликали швидку медичну допомогу. 

Закінчене вбивство, способом, небезпечним для життя багатьох осіб було у 48% проана-
лізованих кримінальних проваджень. Крім того, враховуючи специфіку способу вчинення вбив-
ства, що має на увазі можливість заподіяння смерті кільком особам, то слід сказати, що досить 
часто наступала смерть однієї або двох осіб, інші отримували тільки різні види тілесних ушко-
джень. Тому в цьому випадку кваліфікація здійснювалась по відношенню до померлого як закін-
чене вбивство, а по відношенню до осіб, які залишились живими як замах на вбивство. 

Для подальшого дослідження проблеми здійснимо детальний аналіз повноструктурного 
способу розглядуваного виду вбивств. Аналіз слідчої та судової практики дозволив виділити най-
більш типові дії по готуванню до вбивства, способом, небезпечним для життя багатьох осіб. 

Так, до способів підготовки досліджуваних видів вбивств можуть належати наступні дії: 
завчасний вибір жертви та/або отримання інформації про її характер, життєдіяльність, розклад дня, 
оточення тощо; обрання способу безпосереднього вчинення злочину; підшукання співучасників 
злочину (виконавців, пособників); обрання знарядь вчинення злочину; їх попереднє придбання; 
принесення на місце злочину; пристосування знарядь до умов та обстановки, в якій буде вчиня-
тися злочин; у випадку виготовлення саморобних знарядь вчинення злочину додаються також дії 
щодо отримання знань щодо технології виготовлення, придбання засобів, які будуть використову-
ватися для виготовлення знарядь вчинення злочину; створення або очікування умов, необхідних 
для вчинення злочину; обрання місця та часу вчинення злочину; вирішення питання про необхід-
ність маскування злочинної діяльності та злочинців; створення алібі для злочинців тощо.

Для визначення способів безпосереднього вчинення необхідно звернутися до загальної 
класифікації способів учинення вбивства. Досить ґрунтовну класифікацію способів вбивств 
здійснив С. О. Сафронов, пропонуючи їх класифікувати за різними критеріями: 1) за формою 
діяння: активні дії; бездіяльність (створення небезпечних для життя умов і залишення особи 
в цьому стані, незастосування необхідних для її врятування заходів); 2) за способами впливу 
на організм потерпілого: завдання шкоди шляхом застосування фізичної сили, різних знарядь і 
засобів, чинників навколишнього середовища, тварин; 3) за характером травматичної дії: викори-
стання механічних, термічних, температурних, біологічних, хімічних факторів впливу тощо; 4) за 
видом травматичного впливу: побиття, удар, тиск, розтягнення, розрив, крутіння, ламання тощо 
[13, с. 23–24]. Вказана класифікація безумовно достатньо повна, однак її важко застосувати до 
вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Тому уявляється доцільним 
класифікувати способи досліджуваного виду вбивства в залежності від знарядь, які використову-
ються для спричинення смерті та характеру травматичної дії на організм людини.

Таким чином, способи безпосереднього вчинення вбивства, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 тіс-
но пов’язані із використанням того чи іншого знаряддя вчинення злочину, які здійснює той чи інший 
характер впливу на організм людини. Так аналіз слідчої та судової практики дав можливість виокремити 
наступні види способів безпосереднього вчинення вказаних вбивств, в залежності від знаряддя злочину:

– напад із використанням вибухових речовин або вибухових пристроїв (наприклад, оскол-
кових ручних гранат РГД-5, ручних оборонних гранат Ф-1 тощо) (використовувався у 74% про- 
аналізованих кримінальних проваджень);



131

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

– напад із застосуванням вогнепальної зброї (використовувався у 30% проаналізованих 
кримінальних проваджень);

– підпали за допою різних джерел вогню (сірників, запальничок) (у 16% проаналізованих 
кримінальних проваджень);

– використання паливно-мастильних матеріалів та легкозаймистих речовин (бензин, 
керосин) для підпалювання потерпілих (у 12% проаналізованих кримінальних проваджень);

– напад із використанням гранатометів (РПГ-22, що спорядженні гранатами, реактивних 
гранатометів тощо) (використовувався у 8% проаналізованих кримінальних проваджень);

– використання газової суміш із наступним її запаленням (у 4% проаналізованих кримі-
нальних проваджень);

– напад із використанням пневматичної зброї та пристроїв, призначених для стрільби 
гумовими кулями (використовувався у 2% проаналізованих кримінальних проваджень);

– напад з використанням холодної зброї або побутових ножів (використовувався у 
2% проаналізованих кримінальних проваджень).

За характером травматичної дії на організм людини способи безпосереднього вчинення 
вбивств, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України поділяються на наступні: нанесення вогне-
пальних ушкоджень; нанесення вибухових травм; спричинення опікових травм; відокремлення 
частин тіла; нанесення колото-різаних ушкоджень; нанесення забитих ушкоджень.

Зважаючи на те, що значна частина досліджуваних видів вбивств вчиняється з викорис-
танням вибухових пристроїв або речовин, то досить часто для підготовки та вчинення вбивства, 
як правильно вказує О. С. Саінчин, все більше застосовуються елементи військової рекогносци-
ровки: вибір місця для засідок, схованки для ВП, які ретельно маскуються та ін. Об'єктами для 
розміщення ВП злочинець частіше обирає транспортні засоби, будівлі та робочі місця потерпіло-
го. Вибух при застосуванні ВП частіше всього супроводжується пожежею й панікою, що приво-
дить до масового знищення слідів злочину й дає злочинцю можливість непомітно й у короткий 
час залишити місце злочину [14, с. 25].

Окрему увагу слід приділити способам приховування злочинів взагалі і вбивств зокрема. 
Р. С. Бєлкіна пропонує розуміти під приховуванням злочину діяльність, спрямовану на усклад-
нення розслідування шляхом приховування, знищення, маскування слідів злочину і злочинця 
та їх носіїв [8, с. 234]. Вчений називає наступні способи приховування злочинів: 1) утаювання 
інформації та (або) її носіїв (приховування предмета посягання, речових доказів, грошей та цін-
ностей, нажитих злочинним шляхом, інших об'єктів – джерел інформації; умовчання, непові-
домлення запитуваних відомостей); 2) знищення інформації та (або) її носіїв, у тому числі слідів 
злочину; 3) маскування інформації та (або) її носіїв з метою зміни уявлень про спосіб учинен-
ня злочину, особу винного; 4) фальсифікація інформації і (або) її носіїв, тобто слідів та інших 
речових доказів; повна або часткова підробка документів; підміна, дублювання об'єктів; часткове 
знищення об'єкта з метою зміни його зовнішнього вигляду; 5) змішані способи приховування 
злочинів – інсценування злочинів [15, с. 134–136]. О. С. Саінчин приділяє окрему увагу саме 
інсценуванню злочину, що полягає у створенні такої обстановки наслідків вбивства, які вказують 
на: 1) вчинення вбивства іншою особою; 2) некримінальний характер настання смерті (самовбив-
ство, нещасний випадок тощо) [14, с. 18].

Тобто злочинці вносять відповідні сліди, які створюють уявлення неправдивої події. Однак 
таким неправдивим подіям, тобто спробам приховання справжнього характеру злочинної події також 
притаманні відповідні ознаки, які дозволяють їх викрити. Слушно зазначає М. В. Даньшин, що 
ознаки приховування іноді називають негативними обставинами, маючи на увазі їх невідповідність 
справжньому відображенню злочину. Негативні обставини – це такі дані, що порушують уявлення 
слідчого про закономірні зв’язки в розвитку події чи явища [16, с. 19–20]. Практикою підтверджено, 
що такі негативні обставини допомагають слідчому усвідомити справжній характер злочинної події.

Враховуючи наведену класифікацію способів приховування злочину та аналіз слідчої і судо-
вої практики можемо виділити найбільш типові способи приховування вбивств, вчинених способом, 
небезпечним для життя багатьох осіб: обрання малолюдного місця та часу вчинення злочину під 
час якого кількість людей обмежена, з метою недопущення впізнання злочинця; знищення знаряддя 
вчинення злочину; знищення слідів злочину; усунення свідків-очевидців злочину; залишення додат-
кових слідів злочину та знищення наявних, з метою створення інсценування злочину.

Слід зауважити, що сам характер досліджуваного виду вбивств вже передбачає під час 
безпосереднього вчинення злочину знищення переважної більшості його слідів, адже, як уже 
вказувалось вище, способи переважно пов’язані із спричиненням вибухів і підпалів. 
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Висновки. Спосіб злочину для даного виду вбивств може містити як всі структурні еле-
менти, тобто дії щодо підготовки, вчинення та приховування злочину, так і може бути усіченим. 
Повноструктурні способи досліджуваного виду вбивства характерні для злочинів, вчинених на 
замовлення та у співучасті. Досить часто жертвами таких вбивств стають політики, державні 
службовці, журналісти, підприємці та інші відомі особистості. 

Простий спосіб вчинення досліджуваного виду вбивства характерний для випадків спон-
танного виникнення умислу на вчинення вбивства. Злочинці досить часто можуть перебувати у 
стані сп’яніння і умисел на вбивство може бути спричинений загальною обстановкою на місці 
події, наприклад, під час масових заворушень. В окремих випадках причиною виникнення умис-
лу також можуть були ревнощі або неприязні стосунки із потерпілим. Переважна більшість про-
стих способів досліджуваних вбивств вчиняється з використанням вибухових пристроїв, таких 
як різні типи гранат. Така ситуація склалася перш за все через неконтрольоване збільшення їх 
незаконного обігу в зв’язку із проведенням антитерористичної операції. Досить часто вказані 
види вбивств не доводяться до кінця у зв’язку із обставинами, які не залежать від волі злочинця 
і тому кваліфікуються як замах на вчинення вбивства.
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Статтю присвячено дослідженню правових підстав використання криміналістич-
них довідково-допоміжних обліків Експертної служби МВС України. Проаналізовано 
поняття судової експертизи як необхідне у розумінні правових підстав та особливостей 
їх практичного застосування. Сформульовано сутність та природу використання довід-
ково-допоміжних обліків під час розслідування кримінальних проваджень.

Ключові слова: довідково-допоміжні обліки, правові підстави, Експертна 
служба МВС України.

Статья посвящена исследованию правовых оснований использования кри-
миналистических справочно-вспомогательных учетов Экспертной службы МВД 
Украины. Проанализировано понятие судебной экспертизы как необходимое в 
понимании правовых оснований и особенностей их практического применения. 
Сформулирована сущность и природа их использования при расследовании уго-
ловных производств.

Ключевые слова: справочно-вспомогательные учеты, правовые основания, 
Экспертная служба МВД Украины.

The article devoted to the analysis of reference criminalistics database’s legal causes. 
The concept of forensic examination was analyzed as necessary to understand legal 
causes and features of its applying. Their core and nature are formulated in the article.

Key words: criminalistics reference databases, legal causes, Expert service of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Постановка проблеми та актуальність теми дослідження. Питання про правові підста-
ви використання криміналістичних довідково-допоміжних обліків в ході розслідування кримі-
нальних правопорушень є дуже важливим, оскільки має здійснюватися у суворій відповідності 
до загальних засад кримінального провадження. Використання зазначених криміналістичних 
обліків є тісно пов’язаним із такою засадою кримінального провадження як законність. Об’єкти 
довідково-допоміжних обліків доволі часто використовуються експертами при проведенні екс-
пертних досліджень, слідчими та оперативними працівниками в ході слідчих (розшукових) дій. 
Разом із тим, їх використання, на перший погляд, знаходиться поза межами встановлених зако-
ном норм та може поставити під сумнів допустимість висновку експерта у якості доказу.

Стан дослідження. Теоретичним та практичним питанням використання усіх видів кримі-
налістичних обліків у розслідуванні злочинів присвячені наукові роботи таких вчених, як Р. С. Бєл-
кін, В. В. Бірюков, Є. Д. Лук’янчиков, В. І. Пашко, С. А. Ялишев та інші. Проблемами дослідження 
саме довідково-допоміжних обліків займалися Е. А. Разумов, А. Е. Волкова та деякі інші.

Метою та завданнями статті є визначення правових підстав використання криміналіс-
тичних довідково-допоміжних обліків під час розслідування кримінальних проваджень, через 
з’ясування їх сутності та природи.

Викладення основного матеріалу. За словами В. В. Бірюкова, довідково-допоміжні 
обліки – це «…колекції та каталоги різноманітних об’єктів, які використовуються як зразки для 
порівняння при проведенні експертиз і досліджень, а також у розшуковій діяльності для вирі-
шення класифікаційних завдань» [1, с. 377]. «Предмети, матеріали, речовини, які частіше за все 
використовуються під час скоєння злочинів, а також інформація про джерела їх походження, про 
місце та спосіб виготовлення завжди становили професійний інтерес для криміналістів. До таких 
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об’єктів належать: вогнепальна та холодна зброя; боєприпаси та вибухові пристрої; типові зна-
ряддя зламу й інструменти; деталі та частини виробів (фарне скло і протектори шин автотран-
спорту, підошви взуття та ін.), матеріали й речовини, зразки паперу, тканин, рослин тощо», - 
характеризує довідково-допоміжні обліки В. Ф. Волинський [2, с. 334].

Довідково-допоміжні обліки ведуться Експертною службою МВС України на централь-
ному й регіональному рівнях та формуються за рахунок об’єктів і даних, які безпосередньо не 
пов’язані з подією злочину та отримані в результаті накопичення відомостей інформаційного 
характеру. Форми їх ведення можуть бути різноманітні – криміналістичні довідники, колекції, 
автоматизовані інформаційні системи (далі – АІС), картотеки, каталоги продукції фірм вироб-
ників та реалізаторів, тощо. Масиви обліків поповнюються об’єктами на протязі багатьох років 
з урахуванням потреб практики, а їх створенню передує узагальнення досвіду судово-слідчої та 
експертної практики разом з його теоретичним осмисленням.

Правовою основою створення, ведення та використання довідково-допоміжних обліків 
виступають нормативні акти трьох рівнів: 

– закони України «Про Національну поліцію», «Про інформацію», «Про судову експертизу»; 
– Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних 

і цивільних справах»; 
– накази та інструкції, а саме Положення про Експертну службу МВС України, затвер-

джене Наказом МВС України від 3.11.2015р. № 1343; Інструкція з організації функціонування 
криміналістичних обліків експертної служби МВС України, затверджена Наказом МВС України 
від 10.09.2009 р. № 390 [3–8].

Одразу зазначимо, що внесення змін до закону України «Про судову експертизу» у 
2017 році позитивно відобразилося саме на правових підставах використання об’єктів довід-
ково-допоміжних обліків при проведенні експертних досліджень. Згідно з поточною редакцією 
Закону поняття судової експертизи було змінено. Так, в статті 1цього закону зазначається, що 
судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мисте-
цтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть 
предметом судового розгляду [5]. Вбачається, що таке визначення судової експертизи не містить, 
а ні прямих, а ні опосередкованих вказівок та обмежень щодо використання тих чи інших об’єк-
тів в ході експертного дослідження. З визначення прямо випливає, що особа, яка володіє спеці-
альними знаннями та уповноважена на проведення експертизи може використовувати будь-які 
об’єкти з метою надання висновку експерта. Отже, використання об’єктів з довідково-допоміж-
них обліків в ході проведення судових експертиз здійснюється із дотриманням законності, як 
однієї із засад кримінального провадження.

Варто зазначити, що попереднє визначення судової експертизи, як «дослідження експер-
том на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформа-
цію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового слідства 
чи суду» [9], вказувало, що висновок експерта може спиратися лише на вивчення наданих йому 
матеріальних об’єктів, перелік яких містить ст. 84 КПК України (показання, речові докази, 
документи, висновки експертів). Як видно, в цьому переліку відсутня згадка про можливість 
використання об’єктів довідково-допоміжних обліків під час експертизи. Окрім цього,об’єкти 
цих обліків згідно ст. 98 КПК України не відносяться й до речових доказів. Також, ст. 245 КПК 
України передбачено використання зразків для порівняльного дослідження в ході проведення 
експертиз [10]. Однак, об’єкти довідкових фондів не відносяться й до цієї категорії об’єктів 
судової експертизи. 

Продовжуючи дослідження, правових підстав використання криміналістичних довідко-
во-допоміжних обліків можна говорити про те, що при проведенні судових експертиз, об’єкти 
цих обліків використовуються експертами та слугують для встановлення і пізнання якісних ознак 
речового доказу, віднесення його до певної групи або роду предметів шляхом порівняння речо-
вого доказу із зразками предметів певного обліку або відомостями про предмети. В кінцевому 
результаті роботи з об’єктами тієї чи іншої колекції, каталогу визначається збіг або різниця родо-
вих ознак речового доказу. Оцінка встановленого збігу чи різниці дозволяє визначити належність 
чи неналежність речового показу до класу, роду або групи відповідних предметів обліку (напри-
клад, віднесення предмета до холодної зброї). За умови збігу певних ознак експерт використовує 
довідкову інформацію, що міститься в певному обліку, для відповіді на поставлені запитання 
у своєму висновку. В експертномудослідженніоб’єктидовідково-допоміжнихобліківвиконують 
роль еталонів, яким відповідають або не відповідають речові докази, що досліджуються.
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Формування довідково-допоміжних обліків проходить крізь велику наукову та організа-
ційну роботу, яка виявляється у наступних напрямках: 

– встановленні потреб експертів в обліку; 
– визначенні призначення обліку; 
– визначенні об’єму обліку та розробці її структури разом із методикою пошуку та систе-

мою кодування зразків та ін.
Важливим є те, що перед уміщенням об’єктів до масиву кожен з них досліджується екс-

пертами – вирізняються властивості та ознаки предметів, відомості про які важливі для вирішен-
ня експертних завдань [11, с. 103].

Питання про доцільність використання об’єктів довідково-допоміжних обліків у дослі-
дженні вирішує безпосередньо експерт, це входить лише до його компетенції на відміну від інших 
об’єктів експертного дослідження (речових доказів та зразків для порівняльного дослідження, 
які залучаються до провадження чи вилучаються з нього згідно до передбаченої процесуальної 
форми). І можна говорити, що відомості, отримані експертом, є його спеціальними знаннями.

М. Г. Щербаковський констатує, що «спеціальні знання – це не правова систематизова-
на інформація з різних галузей наукової та практичної діяльності, якою володіє обізнана особа 
в результаті навчання або практичного досвіду з певної спеціальності й має відповідні вміння 
та навички її застосування для вирішення завдань, пов’язаних з установленням для ухвалення 
уповноваженими особами процесуальних та організаційно-тактичних рішень у кримінальному 
провадженні» [12, с. 48].

Стосовно порядку поповнення масивів обліків, то вони формуються з об'єктів, що ста-
новлять інтерес для оперативно-службової, науково-дослідної та методичної діяльності, є речо-
вими доказами за кримінальними провадженнями за якими закрито провадження і щодо яких є 
рішення суду про їх уміщення до колекцій, а також об’єктів, отриманих від установ, організацій 
та підприємств незалежно від форми власності [8].

Краще зрозуміти сутність та природу вказаного виду криміналістичних обліків можна через 
з’ясування їх безпосереднього призначення. Пункт 1.6.2. «Інструкції з організації функціонуван-
ня криміналістичних обліків експертної служби МВС» визначає, що довідково-допоміжні обліки 
призначені для використання об'єктів, уміщених до них, під час проведення експертних дослі-
джень,створення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, оновлення методич-
ної та нормативної бази судової експертизи, підготовки орієнтовної інформації, узагальнення відо-
мостей про причини й умови вчинення злочинів та інших правопорушень з метою запобігання їм.

Розглядаючи докладно кожен напрямок, що є вказаним в Інструкції, необхідно зауважити, 
що вище по тексту статті було розглянуто використання об'єктів, уміщених до довідково-допо-
міжних фондів, під час проведення експертних досліджень. 

Однак, звернемо увагу ще на один важливий, на нашу думку аспект. Нами вбачається, що 
призначення обліків в контексті використання їх об’єктів в ході експертних досліджень, також 
виявляється в отриманні відомостей про ознаки та властивості «перспективних» об’єктів екс-
пертного дослідження. В даному випадку простежується тісний взаємозв’язок двох напрямів 
призначення – використання об’єктів обліку під час проведення експертних досліджень та під-
готовки орієнтовної інформації. Під підготовкою орієнтовної інформації за допомогою об’єктів 
довідково-допоміжних фондів розуміється надання співробітникам поліції довідкової інформації 
у вигляді пред’явлення об’єкта (об’єктів) в цілях їх розшуку: в натурі; наведення ілюстрацій з 
довідкової літератури чи каталогів продукції (напр., підошов взуття); автоматизованих інформа-
ційних систем, тощо.

Якщо розглянути у якості прикладу проведення якісного підготовчого етапу такої слідчої 
(розшукової) дії, як обшук, то добре виявляється вищезазначений взаємозв’язок. Отже, слідчий 
чи оперативний працівник за допомогою спеціаліста, виходячи з аналізу основних видів слідів, 
вилучених при огляді місця події, з використанням довідково-допоміжних картотек і колекцій 
визначають вид слідоутворюючих об’єктів, які варто шукати в ході обшуку. «У випадку виявлен-
ня слідів взуття, то за допомогою довідкової колекції визначається вид, розмір, малюнок підошви 
взуття й готуються фотознімки із зовнішнім виглядом того взуття, яке варто шукати при обшуку. 
За допомогою колекції знарядь злому визначається тип і вид інструмента, основні параметри 
його робочої частини й конструктивні особливості, спосіб виготовлення, що потім використову-
ється при його пошуку. Аналогічна процедура застосовується й до слідів одягу, слідів автотран-
спортних засобів, слідів застосування вогнепальної та холодної зброї, вибухових пристроїв, різ-
номанітних мікрооб’єктів, слідів рукавичок, часток ґрунту, вузлів на мотузках і т.п.», – говорить 
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А. Е. Волкова [13, с. 73]. Важливо додати, що за умови перебування конкретного екземпляру 
предмету в натурній колекції (каталозі продукції, АІС), його можуть пред’явити зацікавленій 
особі для наглядного сприйняття з подальшим утворенням в неї уявного образу, який може бути 
успішно використано в ході проведення обшуку. Також, можуть виготовлені фотознімки потріб-
них предметів з наступним їх застосуванням при проведенні слідчої (розшукової) дії. В свою 
чергу, за результатами проведення обшуку виявлені за допомогою довідково-допоміжних фондів 
предмети (зброя, документи, наркотичні засоби, знаряддя злому, тощо), в майбутньому стають 
об’єктами судових експертиз і можуть зіставлятися з об’єктами криміналістичних довідково-до-
поміжних обліків відповідно до методики проведення того чи іншого виду експертизи.

Стосовно таких напрямів практичного застосування довідково-допоміжних обліків, як ство-
рення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, оновлення методичної та норма-
тивної бази судової експертизи, узагальнення відомостей про причини й умови вчинення злочинів 
та інших правопорушень з метою запобігання їм, можна стверджувати, що: 1) їх натурні об’єкти 
можуть використовуватися для апробації нових методів та методик дослідження; 2) довідковий фонд 
полегшує навчально-методичну роботу із слідчими та суддями по ознайомленню них з можливостя-
ми судової експертизи, покращує рівень проведення занять із підвищення кваліфікації для експертів, 
слідчих, оперативних працівників; 3) натурні об’єкти використовуються для забезпечення сертифіка-
ційних випробувань апаратури, що використовується при проведенні судової експертизи [14, с. 56].

Висновки. Усе вищевикладене дає нам підстави вбачати не процесуальну природу об’єк-
тів довідково-допоміжних обліків, оскільки їх формування відбувається не під дією змін у середо-
вищі, що спричинені подією злочину. Вони зберігаються в довідкових фондах судово-експертних 
установ та «очікують» на своє застосування. Залучення до процесу розслідування кримінальних 
правопорушень відбувається за необхідності вирішення експертних завдань чи досягнення цілей 
проведення слідчих (розшукових) дій.

Також, ми дійшли до висновку про те, що природа та сутність довідково-допоміжних облі-
ків відповідає поняттю спеціальних знань експерта.

У процесі розслідування кримінальних правопорушень використання об’єктів довідково-до-
поміжних обліків відноситься до спеціальних знань експерта про ознаки і властивості об’єктів екс-
пертизи, а за своїм процесуальним положенням є спеціальними знаннями, якими володіє експерт.
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Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
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СИЙПЛОКІ М.В. 

ПІДСТАВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОСЯГАНЬ  
У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ ТА ПРИВАТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автором аналізуються підстави криміналізації посягань у сфері громадської та 
приватної професійної охоронної діяльності. Встановлено, що підставою криміналі-
зації вказаних порушень виступає суспільна небезпечність як єдина і достатня умова 
криміналізації. На підставі проведеного дослідження робиться висновок про необ-
хідність криміналізації посягань у сфері приватної громадської та охоронної діяль-
ності, що вимагає внесення відповідних змін в чинне кримінальне законодавство.

Ключові слова: охоронна діяльність, приватна охоронна діяльність, підстави 
криміналізації, кримінальна відповідальність, злочини у сфері охоронної діяльності.

Автором анализируются основания криминализации посягательств в сфере 
общественной и частной профессиональной охранной деятельности. Установлено, 
что основанием криминализации указанных нарушений выступает общественная 
опасность как единственное и достаточное условие криминализации. На основа-
нии проведенного исследования делается вывод о необходимости криминализации 
посягательств в сфере общественной и частной профессиональной охранной дея-
тельности, что в свою очередь, требует внесения соответствующих изменений в 
действующее уголовное законодательство.

Ключевые слова: охранная деятельность, частная охранная деятельность, 
основания криминализации, уголовная ответственность, преступления в сфере 
охранной деятельности.

The author analyzes the grounds for criminalizing encroachments in the field of 
public and private professional security activities. It was established that the basis of the 
criminalization of these violations is social danger as a single and sufficient condition 
for criminalization. On the basis of the study, it is concluded that there is a need to 
criminalize encroachments in the field of private public and security activities, which 
requires appropriate changes in the existing criminal law.

Key words: security activity, private security activities, grounds of criminalization, 
criminal liability, crimes in the sphere of security activity.
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Постановка проблеми: Криміналізація суспільно небезпечних діянь, що мають місце у 
суспільстві, без сумніву, відіграє провідну роль серед засобів впливу на злочинність. Сьогодні 
проблема встановлення кримінальної відповідальності за посягання у сфері професійної охорон-
ної діяльності залишає безліч складних запитань, одним з яких є питання рівноцінного, в т. ч. 
кримінально-правового, захисту учасників охоронної діяльності незалежно від форми власності 
та організаційно-правової структури суб’єкта такої діяльності.

Рівень наукових досліджень сфери правового регулювання здійснення громадських та при-
ватних охоронних послуг залишається у вітчизняній юридичній науці недостатньо адекватним 
потребам суспільної практики. Зазначене є актуальним не лише для кримінальної галузі, але й 
для сфери адміністративного та цивільного права. Лише у працях деяких дослідників порушують-
ся гострі питання, присвячені сутності, характеру, повноваженням та захисту діяльності громад-
ських та приватних охоронних структур. Серед авторів, які так чи інакше торкаються проблемати-
ки охоронної діяльності можна назвати Д. В. Бездітко, Ю. М. Бєліков, В. І. Бобрика, С. Г. Гаспарян, 
К. В. Громовенко, С. П. Довбій, В. І. Курила, С. О. Постольник, І. В. Потайчук, О. О. Пунда, 
А. Г. Сачаво, Н. В. Устименко, С. А. Шейфера. На жаль, сучасні дослідження практично не торка-
ються проблем кримінально-правового забезпечення охорони прав та свобод суб’єктів приватної 
професійної охоронної діяльності, не визначаються перспективи та обсяги повноважень охорон-
них структур, відповідальність за порушення обов’язків суб’єктів даної діяльності.

Мета дослідження. Обґрунтування соціальної обумовленості криміналізації порушень у 
сфері громадської та приватної охоронної діяльності.

Завдання дослідження. Проаналізувати відповідність підстав криміналізації порушень у 
сфері громадської та приватної охоронної діяльності розробленим теорією кримінального права 
вимогам криміналізації суспільно небезпечних посягань.

Основний зміст. Одним із пріоритетних завдань нашого дослідження є встановлення 
необхідності та домірності криміналізації порушень у сфері здійснення громадської та приватної 
професійної охоронної діяльності. На важливість поставленого завдання вказує й порівняльний 
внутрішньогалузевий аналіз окремих норм кримінального законодавства у сфері захисту охо-
ронної діяльності. З його результатів вбачається, що частина злочинних дій, пов’язаних з пося-
ганням на осіб, які виконують охоронні функції («заподіяння тілесних ушкоджень», «вбивство», 
«позбавлення волі особи», «протидія законній господарській діяльності») вже знайшли певною 
мірою відображення в статтях КК, зокрема ст. ст. 121-122, 125, 194, 206, 350. Не слід забувати і 
той факт, що стосовно працівників правоохоронних органів, які виконують охоронні та правоохо-
ронні функції існує низка спеціальних норм, яка встановлює додатковий кримінально-правовий 
захист їх життя, здоров’я, волі та власності – ст. ст. 345, 347, 348, 349 КК. Крім того, існує низка 
підстав притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які посягають на охоронну діяльність 
з використанням своїх повноважень тобто заподіюють шкоду правоохоронюваним інтересам, 
якщо можна так сказати, зсередини. Наприклад, ст. ст. 118, 124, 197, 364, 364-1, 365 КК. У зв’язку 
із цим може виникнути уявлення про надмірність чи недоцільність самостійної або додаткової 
кримінально-правової заборони, оцінка її як такої, що дублює, повторює норми, які вже наявні в 
кримінальному законодавстві, невиправдано розширюючи цим його обсяг. Ця обставина вимагає 
замислитись над обґрунтованістю введення додаткових або спеціальних норм, які передбачають 
кримінальну відповідальність за посягання на охоронну діяльність в Україні взагалі, і приватну 
та громадську охоронну діяльність зокрема. Для цього має бути обговорене питання дотримання 
підстав та принципів криміналізації посягань у сфері охоронної діяльності.

Поняття «підстави криміналізації» позначає ті процеси, що відбуваються в матеріально-
му і духовному житті суспільства, розвиток яких породжує об'єктивну необхідність криміналь-
но-правової охорони тих чи інших цінностей, інакше кажучи, підстави криміналізації – це те, 
що створює дійсну потребу в кримінально-правовій новелі, внутрішня необхідність виникнення 
правової норми [1, с. 204]. Таким чином, ці процеси зумовлюють необхідність прийняття законо-
давцем рішення про встановлення кримінальної відповідальності за те чи інше діяння.

В науковій роботі колективу авторів за редакцією В. М. Кудрявцева та О. М. Яковлева, 
до підстав криміналізації віднесено низку самостійних факторів: високу суспільну небезпечність 
діяння; його поширеність і негативну динаміку; наявність умов вчинення діяння які не можна 
ліквідувати без застосування кримінальної відповідальності; необхідність створення криміналь-
но-правових гарантій охорони певних соціально значущих об’єктів; наявність міжнародно-пра-
вових зобов’язань, які вимагають забезпечення кримінально-правової охорони цих об’єктів 
[1, с. 206]. Водночас, питання підстав криміналізації продовжує викликати дискусії й обговорення. 
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«Основним критерієм криміналізації (декриміналізації), який визнається практично всіма дослід-
никами, – вказує П. Л. Фріс – безсумнівно, є суспільна небезпечність діяння» [2, с. 27]. Сьогодні 
значна кількість авторів (зокрема, О. М. Готін, О. О. Дудоров, Л. М. Кривоченко, Н. О. Лопашенко, 
О. В. Наден, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, В. Б. Харченко, Г. В. Чеботарьова та ін.) допускають 
визнання суспільної небезпечності діяння єдиною підставою криміналізації діяння. Інші кримі-
налісти називають суспільну небезпечність однією з кількох обставин, які зумовлюють криміна-
лізацію (при цьому нерідко вона вказується на першому місці серед них, визнається головною) 
[3, с. 49–53]. У зв’язку із цим доречним видається логічний прийом, застосований Г. В. Чебо-
тарьовою: «якщо з будь-якої сукупності чинників, що розглядаються правознавцями в ролі під-
став (умов, критеріїв і т. ін.) криміналізації вилучити фактор суспільної небезпечності діяння, 
постановка питання про встановлення його кримінально-правової заборони виглядає нікчемною, 
такою, що порушує основні принципи кримінального права та не відповідає легальному визна-
ченню злочинного» [4, с. 80]. Справді, слід погодитись, що без визнання діяння в наявних соціаль-
но-політичних умовах таким, що загрожує охоронюваним законом об’єктам, воно (незважаючи на 
існування будь-яких інших чинників – його поширеності, можливості його доказування, перед-
бачення його в міжнародному договорі і т. п.) не може бути визнане злочином. На думку деяких 
вчених, такий підхід є логічно ірраціональним «правовим ідеалом» [5, с. 95]. Однак, видається 
більш обґрунтованою позиція М. І. Мельника, який наголошує на тому, що криміналізація діяння, 
якому не властивий достатній ступінь шкідливості (небезпечності), є помилковою необґрунтова-
ною (безпідставною), що зумовлює чимало грубих порушень прав і свобод людини й викривлює 
значення та можливості кримінального закону [6, с. 94]. Отже, саме небезпека є головним крите-
рієм (підставою) забезпечення кримінально-правової заборони діяння, яка зумовлює можливість 
настання за його вчинення негативних наслідків, як кримінальна відповідальність. 

Викладені міркування дають можливість стверджувати, що єдиною і достатньою підста-
вою криміналізації посягань на приватну та громадську охоронну діяльність є наявність у цих 
діяннях суспільної небезпечності, ступінь якої вимагає організації кримінально-правової бороть-
би з ними.

Традиційно в кримінальному праві суспільну небезпечність злочину встановлюють через 
її характер та ступінь [7, с. 45–46]. Характер суспільної небезпечності діяння – це якісний показ-
ник, який визначається, перш за все, тією або іншою групою соціальних цінностей, на які посягає 
правопорушення. Навпаки, ступінь – кількісний показник, який залежить від форми вини, моти-
ву й мети, способу вчинення дій, місця, умов та усіх інших об’єктивних і суб’єктивних ознак 
діяння. Не викликає суперечностей той факт, що чим важливішим є об’єкт посягання, тим вище 
характер суспільної небезпеки такого діяння.

Однією з найважливіших проблем сучасності, без сумніву, можна вважати проблему без-
пеки. Забезпечення надійного захисту своїх інтересів, у першу чергу майнових, є однаково акту-
альним як для державного, так і для приватного сектору України. Як переконують дослідники, 
15% громадян вважають незадовільним стан забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони 
права власності та лише 10% – високим. Це негативно характеризує стан охоронної діяльності в 
Україні враховуючи, що ситуація в країні є криміногенною [8, с. 238]. За своїм змістом охоронна 
діяльність (охорона майна та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб) є такою, що безпо-
середньо зачіпає особисті та майнові права громадян і юридичних осіб. Дії персоналу по охороні 
власності стосуються мільйонів громадян, а також багатьох юридичних осіб усіх форм власності 
[9, с. 231]. Відносно дещо меншої, але значної кількості громадян здійснюються заходи забезпе-
чення особистої безпеки фізичних осіб.

Приватна охоронна діяльність з одного боку є різновидом підприємницької діяльності і 
стосується приватних інтересів, з іншого під час здійснення охоронної діяльності вирішують-
ся публічні завдання (забезпечення порядку, захист життя, здоров’я, власності) [10, с. 138–142]. 
Беззаперечно, неблагополучна криміногенна ситуація – фактор, який негативно впливає на ево-
люційний розвиток держави, стан безпеки та захисту прав та свобод людини. Сьогодні громад-
ська думка все частіше схиляється до можливості цілком усвідомленого безкарного досягнення 
цілей напівлегальними, а нерідко й відверто незаконними методами та засобами. Таким чином, 
у суспільстві починають домінувати злочинні методи, знижується загальний моральний рівень, 
виробляється й формується нова «кримінальна громадська психологія». Криміналізація суспіль-
них відносин призводить до розвитку такого негативного явища, як організована злочинність, що 
поширює свій вплив на апарат державної влади та управління [11, с. 121]. Крім того, необхідно 
врахувати, що посилення боротьби зі злочинністю в Україні призвело до більш активної протидії 



140

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 4, 2017

злочинного елемента заходам правоохоронних органів. Організовані злочинні групи стали більш 
агресивними, виробляють і застосовують нові методи та засоби планування, підготовки і здійснен-
ня протиправних діянь [12]. Криміногенна ситуація в Україні тривалий час після 1991 року погір-
шувалася і, за прогнозами, зміни на краще відбудуться нешвидко. Якщо раніше побутові вбивства 
становили 55% від загальної кількості навмисних убивств, то нині лише 20% – і це за умови збіль-
шення загальної кількості таких злочинів. Різко підвищився показник кількості вбивств з кори-
сливих мотивів: збільшилась кількість злочинів проти підприємців, зростає кількість убивств на 
замовлення та використання вогнепальної зброї. Статистика, свідчить про різке (майже у 2,5 рази) 
зростання чисельності злочинів, здійснених з використанням саме вогнепальної зброї та вибу-
хових речовин. Не менш проблемною є ситуація з іншими видами злочинних посягань. Так, у 
2017 році скоєно 254 тис. крадіжок, що складає основний сегмент злочинності в Україні (52%). 
З них, тільки 72 712 випадків крадіжок було розкрито і матеріали справ направлено до суду. Зафік-
совано 3560 розбійних нападів, розкрито лише кожне друге (61%) [13]. Слід констатувати, що 
правоохоронні органи через об’єктивні та суб’єктивні причини (обмеженість державного бюдже-
ту, недовіра громадян, корупція, перевантаженість роботою) не завжди можуть забезпечити повну 
безпеку суспільства від протиправних загроз [14, с. 20]. Зазначені проблеми безпекового простору 
ще раз підтверджують важливість розвитку охоронної діяльності в нашій державі.

Досвід країн, у яких приватна охоронна діяльність законодавчо врегульована, показує, що 
функціонування приватних охоронних фірм, участь громадськості в зазначеній сфері значно під-
вищує відповідальність державної правоохоронної системи за своєчасне і високопрофесійне реа-
гування на потреби громадян і суспільства, звільняє правоохоронців від необхідності виконання 
багатьох незначних і невластивих їм функцій, сприяє загальному оздоровленню криміногенної 
ситуації. Поява додаткових можливостей для громадян у сфері захисту їх прав та власності сут-
тєво впливають на рівень злочинності в державі [15, с. 3]. Цей процес особливо помітний у зако-
нодавстві та практиці тих країн, де стимулюється та заохочується розвиток приватних охорон-
них фірм, служб безпеки та різного роду громадських правоохоронних формувань. Наприклад, 
у США атомні електростанції охороняються приватною охоронною фірмою «Вокненхат корпо-
рейшн», а приватна фірма «Локенхад» забезпечує будівництво й охорону в`язниць. Діяльність 
таких організацій вигідна державі, оскільки вони не беруть з бюджету кошти, а, навпаки, попов-
нюють його, сплачуючи податки [16, с. 7]. Приватні охоронно-розшукові фірми в США щорічно 
приносять державі понад 9 млрд. доларів прибутку [17]. У Великій Британії одна з найбільших 
приватних служб безпеки «Сек`юрикор» забезпечує охорону банків, приміщень фірм, коштів і 
коштовностей під час їхнього перевезення, а також осіб, які підлягають депортації (видворенню 
з країни). Слід звернути увагу на досить широке коло задач, розв`язуваних закордонними приват-
ними охоронними службами. Поряд із суто поліцейськими функціями (захист життя і власності 
громадян, попередження і розкриття злочинів, контроль за технічним станом транспортних засо-
бів і т. д.), вони забезпечують перепускний режим, пожежну безпеку на підприємствах і в офісах, 
ведуть боротьбу з промисловим шпигунством і витоком інформації (контррозвідка), збирають 
відомості про конкуруючі фірми й осіб, що претендують на вивільнені посади (розвідка), прово-
дять розслідування причин виробничих аварій і травм [17].

Важливість та цінність приватної охоронної діяльності, а також необхідність її законодав-
чого врегулювання були зрозумілими для українського законодавця задовго до прийняття зако-
ну України «Про охоронну діяльність» [18, с. 57]. Ще у 2002 році групою народних депутатів 
О. М. Бандуркою, В. П. Бартківим, В. Р. Мойсиком був поданий законопроект «Про охоронну 
діяльність». Вже на той час, велика кількість приватних охоронних структур, незважаючи на 
відсутність відповідного законодавства, забезпечувала охорону осіб та майна на підставі лише 
цивільно-правових зобов’язань. Цей законопроект визначав організаційно – правові та економіч-
ні засади здійснення охоронної діяльності суб'єктами охоронної діяльності, визначав перелік без-
посередніх суб’єктів охоронної діяльності та встановлював пріоритет захисту життя та здоров'я 
громадян та працівників охорони; зазначав підстави недопущення осіб до охоронної діяльності. 
На жаль, незважаючи на прийняття проекту в першому читанні, у другому читанні проект було 
заслухано та знято з обговорення. Однак лише у 2012 році держава спромоглася прийняти закон, 
який хоча б частково врегулював ситуацію у сфері приватної охоронної діяльності [19].

Загальна кількість осіб, які у даний час на професійній основі залучені до безпосередньо-
го виконання охоронних функцій, становить кілька сотень тисяч працівників. Вони працюють у 
складі відомчої охорони центральних органів виконавчої влади, суб`єктів господарювання недер-
жавної форми власності, а також в підрозділах Державної служби охорони при Міністерстві вну-
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трішніх справ та у складі суб`єктів підприємницької діяльності у галузі охорони, що надають 
охоронні послуги за цивільно-правовими договорами. Станом на 1 лютого 2014 року загальна 
кількість осіб, які залучені до виконання охоронних функція в Україні, перевищувала сто тисяч 
(без державних силових відомств) та налічувала більше 4,6 тисяч приватних охоронних структур 
[20, с. 41–42]. А вже на квітень 2016 року кількість виданих ліценцій на здійснення охоронної 
діяльності склала 5454 [21]. Схожі тенденції спостерігаються у всьому світі. За даними ПАРЄ 
понад мільйон осіб працюють приватними бійцями або охоронцями на більш ніж тисячу при-
ватних воєнізованих та охоронних компаній (ПВОК) в більш ніж ста країнах світу. В 2006 році 
оборот цієї нової сфери послуг був оцінений в приблизно 200 мільярдів доларів [22]. 

Водночас, законодавче врегулювання приватної охоронної діяльності вимагає не тільки 
встановлення прав та обов’язків учасників таких відносин, але й забезпечення захисту такої діяль-
ності, в тому числі кримінально-правовими засобами. Так, охоронна діяльність, що здійснюється 
державними правоохоронними органами має широкий спектр правової охорони. Враховуючи той 
факт, що працівники державної охорони мають статус правоохоронця, тільки в кримінальному 
законодавстві передбачено низку статей, що встановлюють відповідальність за перешкоджання 
виконанню своїх обов’язків такими працівниками, зокрема, ст. ст. 342, 345, 347, 348, 349 КК Укра-
їни. В той же час, закон України «Про охоронну діяльність» чітко вказує на відсутність у суб’єктів 
приватної охоронної діяльності повноважень працівників правоохоронних органів, що в свою чер-
гу виключає можливість застосування вищеперерахованих статей Кримінального кодексу України 
для захисту діяльності зазначених осіб. Таким чином, незважаючи на особливу роль, яку викону-
ють приватні охоронні фірми, їх діяльність, на відміну від охоронної державної, позбавлена додат-
кового захисту. В цьому випадку, посягання на учасників таких відносин повинно кваліфікуватися 
за загальними статтями Кримінального кодексу України проти життя, здоров’я та власності.

Криміналісти підкреслюють, що суспільна небезпечність діяння вказує на той вихід-
ний пункт руху пізнання, від якого воно повинно відштовхуватися під час дослідження питань 
обґрунтованості криміналізації діяння [1, с. 304]. Ті або інші діяння забороняються кримінальним 
законом насамперед тому, що вони є суспільно небезпечними, а не навпаки – стають суспільно 
небезпечними лише тому, що забороняються. Критерієм відмежування злочинів від проступків 
виступає ступінь суспільної небезпеки. Для того, щоб криміналізувати діяння, необхідно визна-
чити, що ступінь його суспільної небезпеки настільки достатній, що воно не може розглядатись 
як проступок, а має тягнути за собою застосування кримінально-правових заходів.

Отже, ступінь суспільної небезпечності посягань на громадську та приватну професійну 
охоронну діяльність повинен бути достатнім для того, щоб криміналізувати вказані діяння. Без-
сумнівно, існування зазначених антисоціальних явищ у сфері охоронної діяльності загрожує нор-
мальному та сталому розвитку нашої держави, забезпеченню захисту прав та свобод громадян. 
Так, оцінюючи важливість охоронної діяльності для розвитку суспільних відносин, передусім 
слід звернутися до ст. 5 закону України «Про охоронну діяльність» в якій закріплено основні 
завдання суб’єктів охоронної діяльності – захист майна юридичних та фізичних осіб та охорона 
фізичних осіб. Таким чином, посягання на основи охоронної діяльності або її представників є 
частиною іншої злочинної або антисуспільної поведінки, спрямованої на заподіяння шкоди жит-
тю та здоров’ю громадян та відносинам власності. В такому випадку, діяння спрямованні на 
створення умов або усунення перешкод для скоєння злочинів, при наявності інших обставин, 
повинні визнаватися злочинними. Цими іншими обставинами, за визначеннями криміналістів є 
спосіб суспільно небезпечного діяння, його інтенсивність, форми вини.

Слід зважити на те, що спосіб посягань на громадську та приватну професійну охоронну 
діяльність в більшості випадків пов’язаний з незаконним, різного ступеня тяжкості фізичним впли-
вом на їх представників, а тому ступінь зазначеної антисоціальної поведінки є достатньо високим для 
визнання зазначених дій злочинними. Завдяки резонансному вбивству 26 вересня 2012 року трьох 
приватних охоронців у київському ТРК «Караван» тема ролі, місця та характеру приватної охорон-
ної діяльності в Україні отримала певний поштовх до законотворчості та обговорення серед громад-
ськості [23]. Стосовно форми вини та мети скоєння таких суспільно небезпечних діянь необхідно 
констатувати, що вказані дії можуть вчинятися лише умисно, а кінцева мета злочинців – заподіяння 
шкоди майну або життю чи здоров’ю громадян дає прямі підстави в одних випадках для посилення 
відповідальності, а в інших для криміналізації порушень у сфері професійної охоронної діяльності.

Висновки. Зростання кількості приватних охоронних кампаній, збільшення їх персоналу 
свідчить про суттєве розширення завдань та функцій, які вони виконують. Приватний сектор 
безпеки у різних країнах пройшов або проходить власний шлях розвитку, що зумовлено особли-
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востями умов та традицій, притаманних кожній із країн. В той же час, цей шлях значною мірою 
враховує та відображає загальні тенденції і закономірності, а також має багато спільних рис із 
досвідом інших країн. Особливо важливо враховувати їх в Україні, яка знаходиться на шляху 
інтеграції в цивілізоване співтовариство і потребує додаткового захисту зазначеної діяльності, 
в тому числі кримінально-правовими засобами. Отже, в Україні є і резерв, і нагальна потреба 
подальшого розвитку приватної охоронної діяльності. Слово за державою, яка повинна стимулю-
вати цей розвиток створюючи для цього відповідні умови.
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СПУСКАНЮК А.Ю. 

ВИНУВАТІСТЬ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ 
З ПРОВЕДЕННЯМ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ДАНОЇ КАТЕГОРІЇ:  

ФОРМА ВИНИ, МОТИВ ТА МЕТА

У статті розглянуто окремі питання доказування вини  у кримінальних про-
вадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель та запро-
поновано механізм дій слідчого для встановлення ступеня вини під час досудового 
розслідування злочинів, пов’язаних з проведенням державних закупівель.

Ключові слова: державні закупівлі, докази, досудове розслідування, слідчий, 
суб’єктивна сторона, форма вини, мотив та мета.

В статье рассмотрены отдельные вопросы доказывания вины по уголовным 
производствах о преступлениях, связанных с проведением государственных заку-
пок и предложен механизм действий следователя для установления степени вины 
во время досудебного расследования преступлений, связанных с проведением 
государственных закупок.

Ключевые слова: государственные закупки, доказательства, досудебное расс-
ледование, следователь, субъективная сторона, форма вины, мотив и цель.

The article deals with separate issues of proving guilty pleas in criminal proceedings 
concerning crimes connected with public procurement, and proposes a mechanism 
of investigation of an investigator to determine the degree of guilty during pre-trial 
investigation of crimes connected with the conduct of public procurements.

Key words: public procurement, proofs, pre-trial investigation, investigator, subjective 
side, the form of guilt, motive and purpose.

Актуальність теми. Розглядаючи питання встановлення обставин, які підлягають доказу-
ванню під час досудового розслідування кримінальних проваджень щодо проведення державних 
закупівель необхідною умовою під час розслідування таких проваджень є встановлення вини осо-
би у вчиненні злочину, тобто її дій, спрямованих на вчинення конкретного злочину пов’язаного із 
проведенням державної закупівлі, які являють собою суб’єктивну сторону даної категорії злочинів. 

Зазначене пояснюється тим, що відповідно до КПК України та Конституції України ніхто 
не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має 
бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним 

© СПУСКАНЮК А.Ю. – аспірант наукової лабораторії з проблем досудового розслідування 
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сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи [1]. Тоб-
то, доказування вини обвинувачуваного підозрюваного повністю покладається на сторону обви-
нувачення та ґрунтується на основі зібраних нею доказів протиправної діяльності особи, яка 
обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину.

Стан наукової розробки. Питання доказування у кримінальних провадженнях, у тому 
числі злочинів, пов’язані з проведенням державних закупівель, досліджували такі вчені як 
Р. В. Вереша, Г. Крайнік, О. В. Малахова, Т. М. Мирошниченко, М. А. Погорецький, Л. Д. Удалова 
тощо. Поряд з цим у слідчій практиці набувають особливої уваги доказування під час досудового 
розслідування даних злочинів.

Основний зміст. Характеризуючи значення вини під час доказування злочинів, пов’язаних із 
проведенням державних закупівель необхідно відмітити, що сторона обвинувачення, тобто сторона, 
яка збирає та подає докази, не завжди в повній мірі може достатньо зібрати, що підтверджують психіч-
не ставлення особи до вчинюваного злочину. Це актуально під час досудового розслідування злочину 
передбаченого ст. 191 КК України, де фактично від показів особи причетної до вчинення злочину, з ура-
хуванням матеріалів кримінального провадження, може вирішуватись питання щодо перекваліфікації 
умисного злочину, передбаченого ст. 191 КК України, на неумисний, який передбачений ст. 367 КК 
України – службова недбалість, у зв’язку із недоведенням вини особи причетної до вчинення злочину.

В свою чергу, К.Б. Калиновський зазначає, що тягар доказування винуватості покладаєть-
ся на сторону обвинувачення, яка виявляється фактично сильнішою, ніж сторона захисту. При 
цьому в деяких випадках обвинувач стикається із завданням доказування фактів, які виявляються 
для нього непосильними. Наприклад, факти психічного ставлення особи причетної до вчинення 
злочину до певних юридичних або фізичних ознак злочину та його предмета. У цих випадках 
можна говорити про наявність винятків із презумпції невинуватості і виникненні окремих про-
явів презумпції винності [2].

Р. В. Вереша визначає вину суб’єкта як психологічне явище, обумовлює вчинюваний ним 
злочин і є відображенням об’єктивних умов, які впливають на особу, самої особи, її соціальної 
позиції, яка сформувалася під впливом оточуючого середовища – це дозволяє зрозуміти причини 
появи винуватого психічного ставлення особи до певних діянь. Крім того, змістом вини є психіч-
не відображення у свідомості особи об’єктивних ознак ситуації і вчинюваного діяння на різних 
стадіях вчинення злочину: до вчинення злочину – як уявлення про факти, які є чи можуть бути; 
під час вчинення злочину – як відображення об’єктивних ознак вчинюваного діяння; після вчи-
нення злочину, так би мовити «за межами вини» – відображення суб’єктивних ознак вчиненого 
продовжується і перетворюється на їх оцінку суб’єктом [3, с. 35–36]. 

Ми цілковито підтримуємо позиції вище вказаних вчених, а тому слід зазначити, що дове-
дення обставини, що підтверджує винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, 
буде правомірним за наступних умов:

‒ по-перше, сторона обвинувачення повинна володіти достатньою доказовою базою, що 
надає можливість зробити припущення про існування події кримінального правопорушення, 
вчинення якого інкримінується підозрюваному, обвинуваченому. Тобто сторона обвинувачення, 
на підтвердження тези про існування такої обставини, зобов’язана надати докази, що являються 
достатніми для такого підтвердження, доки сторона захисту не доведе протилежне;

‒ по-друге, докази, які необхідно надати для спростування обставини, яка підтверджує 
винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, є об’єктивно досяжними особі 
причетній до вчинення злочину [4, с. 162].

Слід зазначити, що докази з точки зору психологічного ставлення до вчинення злочину, 
від яких залежить кваліфікації вчинення умисного чи неумисного злочину, залежить від позиції 
особи причетної до вчинення злочину. Ця залежність полягає в тому, що з урахуванням позиції 
особи причетної до вчинення злочину під час розслідування чи розгляду по суті кримінального 
провадження, яка полягає в тому що він наголошує: 

‒ на своїй невинуватості з огляду на те, що він непричетний до вчинення злочину; 
‒ щодо дій, які він вчинив, були зроблені ним неумисно внаслідок службової недбалості. 
Отже, це дозволяє припустити, що встановлення та доказування психологічного ставлен-

ня особи причетної до вчинення злочину стороною обвинувачення є надзвичайно складним про-
цесом, який можливо здійснити за допомогою негласний слідчих (розшукових) дій, які дають 
змогу об’єктивно встановити стороні обвинувачення, суду механізм та характер злочинних дій, 
що відображають психологічне ставлення особи причетної до вчинення злочину без суб’єктив-
них чинників, які ґрунтуються на показах.
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Визначаючи значення вини особи причетної до вчинення злочину у злочинах пов’язаних 
з проведенням державних закупівель, потрібно відмітити, що з позиції кримінально-процесуаль-
ного доказування вини має невід’ємне значення для: 

1) наявності складу злочину, оскільки це є підставою для кримінальної відповідальності; 
2) правильної кваліфікації злочинів у сфері державних закупівель; 
3) встановлення суспільної небезпеки злочину та призначення відповідного виду і міри 

покарання.
Слід наголосити, що встановлення психічного ставлення напряму залежить від доказуван-

ня вчинення особою умисного злочину. Також необхідно зауважити, що майже всі опитані слідчі 
органів досудового розслідування зазначили, що злочини, які вчинюються під час проведення 
державних закупівель вчинюються умисно, тобто, особи причетні до їх вчинення усвідомлюють 
значення свої дій та наслідки, які стаються в результаті. Проте, щодо наслідків, на нашу дум-
ку, необхідно зробити певне уточнення, не завжди особа, яка вчинює злочин усвідомлює весь 
можливий наслідок своїх протиправних дій. Наприклад, під час привласнення грошових коштів 
підрядником, який будує міст, за рахунок державних коштів, здійснюються роботи неналежної 
якості. За результатами проведення таких робіт, в подальшому цей міст може завалитись і від 
цього можуть постраждати сторонні особи, що не бере до уваги особа, яка привласнює грошові 
кошти, виділені на будівництво мосту.

Поряд із доказуванням вини особи підлягає також доказуванню мотив і мета вчиненого 
кримінального правопорушення, які хоча і мають факультативне значення для кваліфікації, але 
обов'язково враховуються при визначенні суспільної небезпеки вчиненого, особи злочинця та 
при призначенні судом покарання [5].

Під час здійснення доказування вини особи причетної до вчинення злочину  слід наго-
лосити, що у ряді складів злочинів законодавець вказав у якості ознаки, яка присутня під час 
вчинення кримінального правопорушення, мотив протиправної поведінки посадової особи, 
які складаються з корисливої або іншої особистої зацікавленості винного, тобто обов’язково 
підлягає встановленню під час розслідування злочинів передбачених статтями 191, 364 КК 
України. Також, з правової точки зору, зазначений мотив особистої зацікавленості характери-
зує склад вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 368, 369 КК України, 
хоча безпосередньо в Кримінальному кодексі про це не вказується. Однак таке твердження 
випливає з самого характеру і змісту злочинних дій особи причетної до вчинення злочину, 
якій властива яскраво виражена корислива спрямованість на незаконне збагачення, шляхом 
отримання неправомірної вигоди за ті чи інші неправомірні дії, чи отримання такої вигоди в 
майбутньому за результатами надання неправомірної вигоди службовій особі задля отриман-
ня державної закупівлі.

Фактично основний чинник відмежування злочинів, які вчинюються у сфері державних 
закупівель, що передбачені ст.ст. 191, 364 КК України є наявність корисливого мотиву, який є 
одним із найважливіших обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримі-
нальних проваджень зазначеної категорії та поряд з наявністю або відсутністю суспільно небез-
печних наслідків, ознак, що відмежовують корупційний злочин у сфері державних закупівель 
від службової недбалості. Таким чином у разі неможливості встановити корисливого мотиву або 
іншої особистої зацікавленості у службовій діяльності посадової особи під час проведення дер-
жавних закупівель у випадках, коли він безпосередньо вказаний у диспозиції відповідних кри-
мінально-правових норм, повністю виключають склади зазначених злочинів, як такі, що не були 
доказані під час досудового розслідування, судового розгляду.

Разом із тим, під час доказування корисливого мотиву дій осіб, що вчинюють злочини 
у сфері державних закупівель, особливу увагу потрібно приділити тому, що їх дії направлені 
на небезпосереднє незаконне заволодіння бюджетними коштами, а отримання неправомірної 
(майнової) вигоди, шляхом виконання договорів на здійснення державної закупівлі, прийнят-
ті рішення про визначення переможцем того чи іншого учасника, спонукання за допомогою 
матеріальних благ особу, від якої залежить рішення щодо визначення переможця державної 
закупівлі, що обов’язково забезпечить гарантію отримання необхідного майнового прибутку. 

Мета отримання неправомірної (майнової) вигоди досягається шляхом реалізації способів 
вчинення злочинів даної категорії, у зв’язку із цим доказування її напряму залежить від встанов-
лення та доказування способів злочину, які в свою чергу  відображають вину особи причетної до 
вчинення злочинів, пов’язаних з проведенням державних закупівель.
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ТРЕККЕ А.С.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ  
НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ 

На підставі дослідження положень Кримінального процесуального кодексу 
України, думок вчених-процесуалістів, аналізу слідчої та судової практики висвіт-
лено особливості застосування заходів безпеки у кримінальних провадженнях на 
підставі угоди про визнання винуватості. З метою вдосконалення правової регла-
ментації прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, з яким укладе-
но угоду про визнання винуватості, аргументовано доцільність доповнення КПК 
України статтею, яка б безпосередньо встановлювала порядок і умови застосуван-
ня заходів безпеки у таких кримінальних провадженнях.

Ключові слова: правові гарантії, заходи безпеки, угода про визнання винувато-
сті, прокурор, підозрюваний, обвинувачений, нерозголошення відомостей досудо-
вого розслідування.

На основании исследования положений Уголовного процессуального кодек-
са Украины, мнений ученых-процессуалистов, анализа следственной и судебной 
практики освещены особенности применения мер безопасности в уголовных про-
изводствах на основании соглашения о признания вины. В целях совершенствова-
ния правовой регламентации мер обеспечения прав и законных интересов подоз-
реваемого, обвиняемого, с которым заключено соглашение о признании вины, 
аргументирована целесообразность дополнения УПК Украины статьей, которая бы 
непосредственно устанавливала порядок и условия применения мер безопасности 
в таких уголовных делах.

Ключевые слова: правовые гарантии, меры безопасности, соглашение о при-
знании вины, прокурор, подозреваемый, обвиняемый, неразглашение сведений досу-
дебного расследования.

The peculiarities of security measures application in criminal proceedings relying 
on the agreement on admission of guilt are highlighted based on examination of provi-
sions of the Code of Criminal Procedure of Ukraine, views of scientists- processionalists, 
investigatory and judicial practice review. In order to improve the legal regulation of 
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rights and lawful interests of a suspected person or an accused person with whom an 
agreement on admission of guilt was signed, an appropriateness of attachment the Code 
of Criminal Procedure of Ukraine with an article that would directly ascertain the proce-
dure and conditions for an application of security measures in such criminal proceedings 
was proved.

Key words: legal guarantees, security measures, agreement on admission of guilt, 
prosecutor, suspected, accused, privacy of information of pre-trial investigation.

Постановка наукової проблеми та її значення. У значній кількості кримінальних про-
ваджень на підставі угод, виділення матеріалів пов’язане саме із застосуванням заходів безпеки 
до підозрюваного, обвинуваченого. Подекуди укладення угоди при розслідуванні кримінальних 
правопорушень, вчинених групою осіб, ставиться у залежність від можливості застосування 
заходів безпеки до підозрюваного, обвинуваченого, їх близьких родичів та членів сім’ї (76%) 
(у одноепізодних кримінальних провадженнях цей показник складає 23%), та є головним аргу-
ментом серед інших щодо отримання згоди особи на співпрацю й повинно бути внесене в текст 
угоди [1, с. 1022].

Вказана обставина спонукала до аналізу зазначеної категорії, тісно пов’язаної із укладен-
ням угоди про визнання винуватості, саме у цій частині дисертаційного дослідження.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Дослідженню питання інституту угод про 
визнання винуватості у кримінальному провадженні у своїх наукових працях приділяли увагу 
такі відомі вчені, як О. С. Александров, Є. М. Блажівський, В. Г. Гончаренко Ю. М. Грошевий, 
О. В. Капліна, Л. М. Лобойко, В. Т. Маляренко, Р. В. Новак, В. Т. Нор, Є. В. Повзик, М. М. Полян-
ський Г. Ю. Саєнко, В. М. Трофименко, Г. Є. Тюрін, П. В. Холодило та інші. Як свідчить аналіз 
кримінальних проваджень, однією з умов укладення угоди про визнання винуватості підозрю-
ваний, обвинувачений визначає застосування відповідних заходів безпеки, що, на нашу думку 
потребує детального дослідження.

Мета статті – проаналізувати сучасний стан та особливості застосування заходів безпе-
ки, як правового інституту, який часто супроводжує процедуру укладення угоди про визнання 
винуватості.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Укладення угоди про визнання винуватості (у разі визначення в тексті угоди умови співпраці 
у викритті кримінального правопорушення, учиненого іншою особою) може супроводжуватися 
суттєвими та реальними ризиками щодо безпеки особи, з якою укладено угоду. Особливо це 
стосується розкриття кримінальних правопорушень, скоєних у складі організованих злочинних 
угруповань [2, с. 50–51]. Важливо наголосити, що застосування відповідних заходів безпеки 
може бути однією із умов укладення угоди про визнання винуватості, коли, наприклад, підозрю-
ваний погоджується викрити відому йому особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, в 
обмін на гарантії особистої безпеки та на можливе пом’якшення покарання. 

Рада Європи вважає, що держава повинна забезпечити захист не лише учасника кримі-
нального провадження, яка співпрацює із судочинством, а й близьких їм людей. Відповідно до 
Рекомендації № Rec (2005) 9 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо захисту 
свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям, близькі особи свідків і осіб, які співпрацюють з 
правосуддям, – це родичі та інші особи, які перебувають у тісному зв’язку зі свідками і особами, 
які співпрацюють із правосуддям, у тому числі подружжя (співмешканці), діти та онуки, батьки, 
брати і сестри [9]. Так, при визначенні доцільності включення свідка до програми захисту свідків 
необхідно дотримуватися наступних критеріїв, визначених Рекомендацією РЄ (2005) 9: – при-
четність до справи особи, яка потребує захисту; – важливість її внеску у справу; – важливість 
загроз; – бажання і можливість особи стати суб’єктом захисту. Як видається, зазначені рекомен-
дації цілком логічно використовувати щодо підозрюваного, обвинуваченого у кримінальних про-
вадженнях на підставі угод про визнання винуватості. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ, право на забезпечення безпеки в 
кримінальному провадженні за наявності відповідних підстав, окрім інших учасників криміналь-
ного судочинства, надано: 1) особі, яка заявила до правоохоронного органу про кримінальне пра-
вопорушення або в іншій формі брала участь чи сприяла виявленню, запобіганню, припиненню 
або розкриттю кримінальних правопорушень; 2) підозрюваному, обвинуваченому [3]. Зі змісту 
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цих положень випливає, що заходи безпеки розповсюджуються й на підозрюваного, обвинува-
ченого, які уклали (бажають укласти) угоду про визнання винуватості, сприяють у проведенні 
кримінального провадження, а також у виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних 
правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень. 

До суб’єктів права на забезпечення безпеки відносяться й члени сім’ї підозрюваного, 
обвинуваченого, їх та близькі родичі [3]. Включення до переліку осіб, які мають право на забез-
печення безпеки в кримінальному провадженні, близьких родичів та членів сім’ї є цілком виправ-
даним, адже науковці одностайні в тому, що потенційна загроза їх життю, майну та здоров’ю є 
розповсюдженою причиною зміни учасниками кримінального провадження своєї правової пози-
ції або змісту показань. Більш того, окремі дослідники переконані в тому, що помста є найбільш 
жорстокою, коли вона спрямована не безпосередньо на людину, яка створила зло, а на ту особу, 
яка є найбільш дорогою для неї, зокрема, матір, жінка, діти [4, с. 72].

З огляду на це, прокурор та інші уповноважені суб’єкти зобов’язані забезпечити всі скла-
дові права на безпеку вказаних осіб, які включають право: подавати клопотання про вжиття захо-
дів безпеки або про їх скасування; знати про застосування щодо них заходів безпеки; вимагати 
від органу дізнання, слідчого, прокурора, суду застосування додаткових заходів безпеки або ска-
сування здійснюваних заходів; оскаржити незаконні рішення чи дії органів, які забезпечують 
безпеку, до відповідного органу вищого рівня, прокурору або до суду (ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») [3]. Окремі процесуаль-
ні гарантії забезпечення безпеки закріплені у п. 12 ч. 3 ст. 42 КПК України (підозрюваний має 
право заявляти клопотання про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких 
родичів, майна, житла), а також у п. 6 ч. 1 ст. 303 КПК України (до слідчого судді на досудовому 
провадженні особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом, 
можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні 
заходів безпеки [5].

Прокурор зазначений у переліку суб’єктів, за рішенням яких може бути застосовано захо-
ди безпеки в кримінальному провадженні. Він, як сторона угоди про визнання винуватості в 
кримінальному провадженні, на яку покладається подальший контроль за виконанням умов цієї 
угоди, відповідно до своїх повноважень, зобов’язаний за наявності підстав вжити відповідні 
заходи щодо усунення ризиків небезпеки для іншої сторони угоди і створити необхідні умови 
для виконання підозрюваним, обвинуваченим узятих на себе за угодою зобов’язань.

Таким чином, підозрюваному, обвинуваченому разом із клопотанням про укладення угоди 
про визнання винуватості, у якості гарантії забезпечено право звертатись до уповноваженої особи 
на забезпечення безпеки в кримінальному провадженні. Більше того, у кримінальних проваджен-
нях щодо злочинів, учинених групою осіб, підозрюваний, обвинувачений, часто вказують на засто-
сування заходів безпеки як обов’язкову умову для укладення угоди про визнання винуватості. 

Не викликає сумнівів, що в таких випадках достатньо лише ініціювати розгляд відповід-
ного питання, після чого у компетентних органів виникає «обов’язок» відреагувати на подану 
заяву шляхом її перевірки. Так, відповідно до п. «а» ч. 1 ст. 6 Закону України «Про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» і прокурор, і суд, одержавши заяву 
або повідомлення про загрозу безпеці, особи мають право витребувати необхідні матеріали та 
одержувати пояснення без провадження слідчих дій за заявами і повідомленнями про загрозу 
безпеці осіб, щодо яких приймається рішення про застосування заходів безпеки [3]. Проте це 
не значить, що уповноважені особи повинні у всіх випадках застосовувати заходи забезпечення 
безпеки щодо підозрюваного, що вчинив кримінальне правопорушення у співучасті.

Так, підставою для вжиття заходів забезпечення безпеки особи, згідно із ст. 20 Закону 
України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», є дані, 
що свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу і майну [3]. При вирішенні 
питання про вжиття заходів забезпечення безпеки у кримінальному провадженні, мають бути 
з’ясовані дані, що свідчать про наявність або ймовірність загрози їх життю, здоров’ю, майну 
або законним інтересам підозрюваного, обвинуваченого та інші обставини, які можуть мати зна-
чення для прийняття обґрунтованого рішення (хто може здійснювати тиск на особу; можливі 
способи впливу на неї тощо).

За словниковим визначенням, вплив – це дія, направ ленна на кого-небудь або на що-не-
будь з метою домогтися чогось або отримати що-небудь [6, с. 148]. Вплив на підозрюваного, 
обвинуваченого, який уклав угоду про визнання винуватості здійснюється з різною метою: при-
мусити відмовитися від дачі показань щодо іншого підозрюваного, обвинуваченого, який притя-
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гується до кримінальної відповідальності; змусити змінити показання на більш сприятливі для 
останнього; з помсти за яку вони надають допомогу правоохоронним органам тощо. Проте кін-
цева мета даного впливу   уникнення відповідальності, її пом’якшення, тобто перешкоджання 
здійсненню досудового розслідування і відповідно недосягнення завдань кримінального прова-
дження. Такий вплив може проявлятись у вигляді загроз безпеці підозрюваного, обвинуваченого, 
безпеці його рідних і близьких.

До основних (вже традиційних) проблемних питань, які постійно постають перед проку-
рором у таких випадках, можна віднести наступні: щодо визначення форм незаконного впливу на 
учасників кримінального провадження, що дає підстави для висновку про необхідність застосу-
вання заходів безпеки, зокрема, щодо визначення наявності реальної загрози життю та здоров’ю.

Створення дієвої системи гарантій забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві, є пріоритетним напрямком кримінальної процесуальної діяльності 
[4, с. 13]. Водночас, слід наголосити на тому, що діючий КПК України не містить окремого роз-
ділу або згрупованого масиву статей, які б регламентували правовідносини, пов’язані із засто-
суванням заходів забезпечення безпеки у кримінальному провадженні. КПК України доповнює 
та розширює систему заходів безпеки, передбачає інші процесуальні можливості для захисту 
учасників кримінального провадження від протиправного впливу. Положення, які стосуються 
заходів безпеки в кримінальному провадженні, передбачено в нормах, які містяться в главах 1, 2, 
3, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 43 КПК України [7, с. 88].

Тим часом, аналіз практики застосування угоди про визнання винуватості дозволяє ствер-
джувати, що даний правовий інститут потребує вдосконалення існуючого правового регулюван-
ня в частині підвищення рівня захисту та гарантій безпеки особи, яка уклала угоду про визнання 
винуватості.

Буде не зайвим підкреслити, що підозрюваний, обвинувачений, який уклав угоду про визнан-
ня винуватості, у провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені групою осіб, є основним 
суб’єктом, від взаємодії з яким часто залежать результати розслідування таких кримінальних прова-
джень. Для того щоб побудувати взаємодію належним чином, вимагати вчинення відповідних дій і 
очікувати відповідних результатів, прокурор повинен належним чином реалізувати певні обов’язки, 
одним з найважливіших аспектів яких є створення атмосфери абсолютної безпеки для підозрювано-
го, обвинуваченого, який виявив бажання укласти угоду про визнання винуватості.

Приводом для вжиття заходів забезпечення безпеки може бути: а) заява підозрюваного, 
члена його сім’ї або близького родича; б) звернення керівника відповідного державного органу; 
в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і 
майну зазначених осіб [3]. 

У науковій літературі є різні підходи до питання про те, яким способом нформація про 
застосування заходів забезпечення безпеки має бути отримана та в якому вигляді повинні існу-
вати. Як слушно зазначає Л. В. Брусніцин, інформація, яка містить ці відомості, в ряді випадків 
не може бути одягнена в форму доказів, так як не відноситься до предмету доказування у даній 
кримінальній справі [8, с. 438]. Визнавши справедливою цю позицію, слід зауважити, що «достат-
ні дані» можуть бути встановлені як за допомогою кримінального процесуального доказування, 
так і іншими способами (наприклад, при спостереженні за підозрюваним (обвинуваченим), який 
співпрацює з правоохоронними органами, іншими підозрюваними (обвинуваченими), завдяки опе-
ративній інформації та ін.). У нашому випадку «достатні дані» для застосування заходів безпеки до 
сторони укладення угоди про визнання винуватості   це відомості, які є необхідними умовами для 
формулювання відповідного висновку про доцільність застосування заходів забезпечення безпеки.

Як свідчить практика, при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених групою 
осіб, у разі, коли угода про визнання винуватості може бути укладена з підозрюваним, обвину-
ваченим, з метою впливу його на правову позицію вчиняються певні дії іншими особами щодо 
обмеження майнових прав останнього (наприклад, шляхом проведення перевірок та ревізій юри-
дичної особи, власником якої він є, шляхом створення перешкод у наданні ліцензій, спеціальних 
дозволів тощо). Зрозуміло, що в таких випадках вплив здійснюється опосередковано   не безпосе-
редньо на підозрюваного, обвинуваченого, що погодився на співпрацю зі слідством і є одночасно 
власником юридичної особи, а на стабільну та збалансовану фінансово-економічну діяльність 
ввіреного йому підприємства, установи, організації. У такому разі, не виключена ситуація, коли 
з метою зменшення або усунення тиску на майнову складову підозрюваний, обвинувачений, не 
маючи достатньо гарантій щодо збереження майна (майнових прав), відмовиться від укладення 
угоди про визнання винуватості на умовах співпраці у викритті кримінального правопорушення, 
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вчиненого іншою особою. З огляду на це, прокурор, суд, приймаючи рішення про укладення 
угоди про визнання винуватості з підозрюваним, обвинуваченим, який погодився співпрацювати 
зі слідством, повинні забезпечити не тільки його фізичну недоторканість, а й майнову безпеку 
шляхом застосування відповідних заходів безпеки. 

Слід зазначити, що факт визнання винуватості та важливість внеску підозрюваного (обви-
нуваченого) у розслідування кримінального правопорушення – ключові критерії, які мають бра-
тися до уваги при укладенні та затвердженні угоди про визнання винуватості. Однак при вирі-
шенні питання щодо застосування до особи заходів безпеки основним чинником є рівень загрози 
життю, здоров’ю, майну особи, реальність її настання.

Водночас, міркування забезпечення безпеки підозрюваного повинні переважати над 
користю, яку отримує сторона обвинувачення від можливого чи реального співробітництва з 
ним. Отже, прокурор не має права ініціювати укладення угоди про визнання винуватості, якщо це 
створює загрозу безпеці підозрюваного, примушувати останнього до укладення такої угоди під 
тиском незастосування заходів забезпечення безпеки, а також домагатися виконання її умов під 
загрозою скасування заходів безпеки. При укладенні угоди про визнання винуватості виняткову 
важливість для прокурора становлять обставини, визначені у ст. 470 КПК України [10, с. 118].

Викриваючи своїх спільників, інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень особа 
може ставити під загрозу своє життя, здоров’я, свободу, фізичну недоторканність або своє майно. 
Така небезпека може загрожувати і його близьким та рідним. Для визначення, який саме вид захо-
дів захисту слід застосувати, прокурору необхідно оцінити важливість, реальність загрози, сту-
пінь загрози особистій безпеці, на яку наражається обвинувачений в результаті співробітництва 
зі стороною обвинувачення, його близькі родичі, родичі і близькі особи [11, c. 80]. Прокурор, 
оцінивши ступінь загрози безпеки життю та здоров’ю підозрюваного, обвинуваченого, членам їх 
сімей та близьким родичам, повинен не тільки «затаємнити» відповідні матеріали, а й обов’язко-
во прийняти рішення про виділення матеріалів в окреме провадження.

У таких випадках особливої уваги потребує забезпечення конфіденційності зносин підо-
зрюваного з прокурором з приводу укладення угоди про визнання винуватості. Насамперед, це 
стосується кримінальних правопорушень, учинених групою осіб, адже виникнення підозр про 
співпрацю може викликати у спільників бажання помсти. З огляду на такі обставини, міжнародні 
стандарти передбачають необхідність додержання принципу конфіденційності угод [12, с. 286]. 
Цілком логічно, що організаційне забезпечення такої діяльності при укладенні угоди про визнан-
ня винуватості має бути покладено на прокурора, проте окремих приписів з цього приводу Глава 
35 КПК України не містить. Не визначає вказана глава й особливості поводження з такою конфі-
денційною інформацією уповноваженими та іншими учасниками кримінального провадження.

З огляду на викладене вище, а також з метою вдосконалення правової регламентації захо-
дів забезпечення прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, з яким укладено 
угоду про визнання винуватості, необхідним вважаємо доповнення КПК України статтею, яка 
б безпосередньо встановлювала порядок і умови застосування заходів безпеки у кримінальних 
провадженнях на підставі угод про визнання винуватості. 

Зважаючи певну специфіку процесуального порядку застосування заходів безпеки у 
провадженні на підставі угоди про визнання винуватості, особливості процесуального статусу 
відповідних суб’єктів, вважаємо доцільним запропонувати доповнення КПК України статтею 
476-1 «Заходи безпеки, які застосовуються у кримінальному провадженні на підставі угоди про 
визнання винуватості». Положення цієї спеціальної норми щодо підозрюваних (обвинувачених), 
які уклали угоду про визнання винуватості, не повинні вступати в протиріччя із засадою верхо-
венства права, відповідно до якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями 
та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

На нашу думку, з метою забезпечення більш ефективного захисту від помсти і залякуван-
ня щодо підозрюваного, обвинуваченого, який уклав угоду про визнання винуватості, слід в пер-
шу чергу дотримуватися режиму конфіденційності відомостей про укладення у кримінальному 
провадженні такої угоди і її зміст. Крім того, вважаємо за необхідне, щоб особи, які беруть участь 
в укладанні та затвердженні угоди про визнання винуватості, давали підписку про нерозголошен-
ня. При цьому серед них можуть бути не тільки учасники укладення угоди про визнання вину-
ватості, але й перекладач, який залучається до кримінального провадження у разі необхідності.

У зв’язку із цим, вважаємо за доцільне викласти статтю 476-1 КПК України «Заходи 
безпеки, які застосовуються у кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання вину-
ватості» у такій редакції:
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«1. За наявності достатніх даних про те, що підозрюваному або обвинуваченому, з яким 
укладено угоду про визнання винуватості, а також членам їх сімей та близьким родичам загро-
жують або можуть загрожувати вбивством, застосуванням насильства, знищенням чи пошко-
дженням їх майна або іншими діяннями з метою перешкоджання здійсненню кримінального про-
вадження або з помсти за участь в ньому прокурор, суд приймають в межах своєї компетенції 
рішення щодо застосування до зазначених осіб заходів безпеки.

2. Прокурор, суддя попереджає підозрюваного, обвинуваченого, який уклав угоду про 
визнання винуватості, його захисника, законного представника, перекладача про неприпусти-
мість розголошення відомостей досудового розслідування при укладенні у кримінальному про-
вадженні угоди про визнання винуватості, а також відомостей, які стали їм відомі у зв’язку з її 
укладенням, про що відбирається розписка». 

На нашу думку, ст. 476-1 КПК України у пропонованій редакції стане реальною гарантією 
з одного боку захисту підозрюваного, обвинуваченого, членів їх сімей та близьких родичів, а з 
іншого   сприятиме укладенню угоди про визнання винуватості і, як наслідок, розкриттю та роз-
слідуванню групових кримінальних правопорушень.

Слід уточнити, що забезпечення безпеки таких осіб не повинно обмежуватись стадією 
досудового розслідування. До такого висновку спонукає аналіз положень КПК України. Так, 
відповідно до ст. ст. 42, 56, 64-1, 68 КПК України визначено право учасників процесу на забез-
печення безпеки протягом усього кримінального провадження щодо себе, близьких родичів чи 
членів своєї сім’ї, майна та житла. Також у п. 5 ч. 2 ст. 27 КПК України зазначається, що суд може 
прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні 
впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадку необхідно-
сті забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні [5]. Якщо судо-
вий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується при-
людно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та 
яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення 
(ч. 7 ст. 27 КПК України) [5].

Висновки і перспективи подальших досліджень. Вважаємо очевидним, що на сьогод-
ні нормативна база і практика застосування заходів безпеки у кримінальних провадженнях про 
визнання винуватості потребує оптимізації. Відповідна ефективна система захисту потрібна не 
тільки тому, що підозрюваний, обвинувачений, що уклав угоду про визнання винуватості, як 
людина, представляє найвищу цінність, а й тому, що його активна і сумлінна участь у криміналь-
ному провадженні і правдиві показання (поряд з визнанням винуватості) має велику цінність у 
розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, викритті осіб, які їх вчинили, відшко-
дуванні матеріальної шкоди.
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КРИМІНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОМУ РІВНІ  

В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Статтю присвячено кримінологічній діяльності органів місцевого самовряду-
вання по протидії злочинності на загальносоціальному рівні в соціально-еконо-
мічній сфері. В межах наукового дослідження аналізується зміст об’єкту протидії 
злочинності на загальносоціальному рівні. Наголошується увага на значенні соці-
ально-економічних заходів загальносоціального рівня у сфері протидії злочинності 
органами місцевого самоврядування.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, протидія злочинності, 
загальносоціальний рівень, соціально-економічна сфера.

Статья посвящена криминологической деятельности органов местного самоуправ-
ления по противодействию преступности на общесоциальном уровне в социаль-
но-экономической сфере. В рамках научного исследования анализируется содержание 
объекта противодействия преступности на общесоциальном уровне. Делается ударе-
ние на значении социально-экономических мероприятий общесоциального уровня в 
сфере противодействия преступности органами местного самоуправления.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, противодействие пре-
ступности, общесоциальный уровень, социально-экономическая сфера.

The article is devoted to the criminological activity of local self-government bodies 
who are combating crime at the general social level in the socio-economic sphere. Within 
the scope of scientific research the content of the object of counteraction to crime at the 
general social level is analyzed. The attention is paid to the significance of social and 
economic measures of the general social level in the area of combating crime by local 
self-government bodies.

Key words: bodies of local self-government, counteraction to crime, general social 
level, socio-economic sphere.

Постановка проблеми. Кримінологічна наука обґрунтувала і довела той факт, що для 
протидії злочинності недостатньо лише одних заходів кримінально-правового впливу і право-
охоронної діяльності. При всій важливості вдосконалення та реформування останніх очевидно, 
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що вони мають обмежений характер, оскільки не впливають на корінні явища й процеси, що 
породжують злочинність. В сучасній кримінологічній теорії остаточно сформувалась позиція, 
що для більш-менш ефективної протидії злочинності потрібні, окрім кримінально-правових, 
інші заходи протидії. При цьому, основна сутність цих заходів полягає в тому, що вони повин-
ні бути спрямовані на вдосконалення та реформування у сфері суспільних відносин з метою 
поступового витіснення різноманітних за природою походження і полем дії явищ і процесів, що 
відбуваються в суспільстві і які породжують або сприяють нарощуванню криміногенного потен-
ціалу в суспільстві та його проявам у вигляді злочинів. В теорії протидії злочинності такі заходи 
отримали статус заходів загальносоціального рівня протидії злочинності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою дослідження теорії протидії зло-
чинності займалось доволі велике коло науковців як вітчизняних так і зарубіжних. Серед них 
найбільш вагомий внесок в дослідження цієї проблеми зробили О. М. Бандурка та О. М. Лит-
винов [1; 2], В. В. Голіна [3], О. М. Джужа [4], О. Г. Кальман [5], А. П. Закалюк [6] тощо. Але в 
той же час, кожний з них наголошував або на загально-теоретичних положеннях теорії протидії 
злочинності, або на проблемах протидії злочинності в тій чи іншій сфері. Що ж до протидії зло-
чинності на загальносоціальному рівні органами місцевого самоврядування, то ця проблематика 
в певній мірі залишалась поза їх увагою.

Мета статті. Метою нашої статті є аналіз кримінологічної діяльності органів місцевого само-
врядування по протидії злочинності на загальносоціальному рівні в соціально-економічній сфері.

Виклад основного матеріалу. Загальносоціальний рівень кримінологічної діяльності орга-
нів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності спрямовує свій вплив на специфічний 
об’єкт протидії злочинності. Специфічність його полягає в тому, що дуже часто мова йде про такі 
явища які на перший погляд не мають ні якого відношення до злочинності як соціального явища і 
взагалі не несуть в собі криміногенну складову. В кримінологічній літератури під об’єктом протидії 
злочинності на загальносоціальному рівні дуже часто розуміють основний зміст цього рівня. 

Так свого часу, В. В. Голіна коротко і лаконічно визначив основний зміст загальносоціаль-
ного рівня протидії злочинності, як соціальну політику держави, що спрямована на подолання 
криміногенно-небезпечних протиріч у суспільних відносинах з метою їх позитивного вирішення 
і поступового витиснення [3, с. 16].

Наголошуючи на важливості заходів загальносоціального рівня О. М. Джужа зазначає що 
дані заходи повинні бути спрямовані перш за все на розвиток економіки, підвищення матеріаль-
ного добробуту населення, розвиток демократії й суспільної активності людей, зростання рівня 
культури народу [4, с. 137].

В свою чергу, О. М. Бандурка та Л. М. Давиденко, розкриваючи зміст загальносоціальних 
заходів протидії та їх місце в системі протидії злочинності, сформували свою наукову позицію з 
приводу даної проблеми наступним чином: загальносоціальні заходи спрямовані на стабілізацію 
економіки, удосконалення соціальної сфери тощо, і по суті не є предметом кримінологічної й 
кримінально-правової науки, однак не враховувати ці заходи при організації протидії злочинно-
сті не можна, тому що вони створюють умови, необхідні передумови для усунення й ослаблення 
криміногенних факторів, що детермінують злочинність, звужують «поле застосування» спеці-
ально-кримінологічних заходів, підвищуючи їх ефективність [7, с. 13–14]. 

Погодитись з цією позицією ми ні як не можемо, але враховувати її в нашому досліджен-
ні необхідно. Найбільш вдало, з приводу значення існування заходів загально соціальної протидії 
висловився А. П. Закалюк: «Ключ до розв’язання цієї суперечливої, а частково і помилкової пози-
ції, вбачається у розуміння того, що заходи загальносоціального запобігання мають своїм об’єктом 
явища, факти, прояви тощо, які мають зі злочинністю, хоч і не спричинюючий чи обумовлюючий, 
але інший детермінуючий, здебільшого кореляційний зв’язок або зв’язок станів» [6, с. 328].

Підводячи підсумок цієї невеликої наукової дискусії відносно об’єкту впливу протидії зло-
чинності на загальносоціальному рівні, можливо наголосити наступне: на даному рівні заходи про-
тидії спрямовані на підтримку загальносоціальних факторів, що реалізують можливість всебічного 
розвитку суспільства та створення відповідних умов для розвитку людини та громадянина. 

Підвищення життєвого рівня членів суспільства та поліпшення умов їхнього життя це ті 
стратегічні напрямки кримінологічної діяльності які відображаються і в подальшому реалізу-
ються в заходах загальносоціального рівня в соціально-економічній сфері протидії злочинно-
сті. Стабілізація процесів в економіці та на споживчому ринку, підвищення платоспроможності 
широких верств населення сукупно є передумовами запобігання злочинності як взагалі в країні 
так і в окремих її регіонах. 
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В більш конкретному розумінні таких напрямків можливо наголосити на тому, що у соці-
альній сфері велике антикриміногенне значення мають заходи щодо усунення різкого соціального 
розшарування суспільства; підтримки малозабезпечених громадян; зміцнення сімейних устоїв; 
забезпечення належних умов для соціалізації особистості, подолання її соціального відчуження; 
обмеження негативних наслідків безробіття, вимушеної міграції людей і т. п.

Що стосується сфери економіки то це, як правило, інноваційний розвиток виробництва 
на основі сучасних технологій, збалансована інвестиційна політика, вдосконалення інституту 
власності, зміцнення національної валюти і всієї фінансової системи, зниження інфляції і багато 
інших аспектів вдосконалення економічних відносин.

Крім того, не треба забувати того, що в сфері економічних відносин загальносоціальні 
заходи запобігання злочинам, повинні забезпечувати ефективне формування нової економічної 
парадигми в умовах європейської інтеграції. Сучасна економіка потребує існування інститутів, 
що узгоджують і гармонізують умови діяльності підприємств, конкурентне середовище, грошові 
системи та фінансові ринки, податкове й митне законодавство, інвестиційний клімат, правову 
інфраструктуру, забезпечують функціонування ринків. Для цього доцільно:

‒ визначити інструменти соціально-ринкової економіки характерною рисою якої є поєд-
нання принципів конкурентних відносин в економіці та соціальних гарантій, де конкурентна 
боротьба має перебувати під контролем держави, а сам контроль – лише визначати рамкові умови 
економічного порядку; 

‒ на державному рівні забезпечити внутрішню та зовнішню безпеку учасників ринку, 
єдині, рівні, відкриті та стабільні правила господарської діяльності, сприяти та підтримувати 
конкурентоспроможність на внутрішніх і міжнародних ринках, виконувати контрактні правила, 
забезпечити послідовний відхід держави від втручання безпосередньо в господарську діяльність;

‒ стабілізувати законодавство в сфері господарської діяльності та виключити практи-
ку його зміни декілька разів протягом року [8, с. 40], удосконалити процедуру використання 
бюджетних коштів, відмінивши чи суттєво скоротивши кількість законів, які заважають розвитку 
підприємництва, ускладнюють процес ведення бізнесу, а також надають можливості для комер-
ціалізації державних послуг;

‒ реформувати податкове законодавство в рамках його узгодженості з податковою полі-
тикою ЄС;

‒ створити умови для повернення тіньових капіталів і доходів до офіційного сектора еко-
номіки [5, с. 135];

‒ децентралізувати господарювання та сприяти вирівнюванню соціально-економічного 
розвитку регіонів, стимулювати міжнародне інвестування у регіони, підвищувати зацікавле-
ність місцевого самоуправління у економічному розвитку регіонів, виробити стратегію подолан-
ня соціально-економічних диспропорцій регіонального розвитку, розвивати транскордонне та 
міжрегіональне економічне співробітництво [9];

‒ розробити ефективну національну політику в галузі фінансів і капіталоутворення з ура-
хуванням необхідності інтеграції України в світову спільноту як рівноправного учасника гло-
бального ринкового процесу.

Стратегії державних коректив фінансових систем мають бути націлені на створення еко-
номічних стимулів до високоефективної діяльності суб’єктів ринку; гармонійне сполучення кон-
курентоспроможного крупного виробництва і дрібного підприємництва; підтримку та структур-
ну перебудову національного виробництва. Для покращення інвестиційного середовища в країні 
необхідно поступово нарощувати монетизацію внутрішнього валового продукту; утримувати 
помірну інфляцію, що стимулює економічне зростання; припинити використання надвисоких 
відсоткових ставок як інструменту грошово-кредитної політики; посилити захист внутрішніх 
інвесторів; створити системи гарантій і страхування приватних інвестицій [10, с. 299]. Важли-
вими морально-психологічними заходами удосконалення економічних відносин в Україні мають 
стати: виховання поваги до законодавчих настанов в сфері економіки, формування ідеалів чес-
ного підприємництва, довіри населення до державної економічної політики та нетерпимості до 
ухилення від сплати податків [11, с. 67].

Серед існуючих сучасних заходів правового характеру, що реалізуються на загальносо-
ціальному рівні в соціально-економічній сфері протидії злочинності як в Україні взагалі так і в 
окремих її регіонах, можливо виділити наступні:

‒ з метою встановлення загального порядку розроблення, затвердження та виконан-
ня прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, а також прав та 
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відповідальності учасників державного прогнозування й розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України 23 березня 2000 р був прийнятий Закон України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» [12]. Але, 
в той же час, необхідно зазначити, що цим законом безпосередньо не регламентується розро-
блення, затвердження та виконання державних цільових програм боротьби зі злочинністю. Він 
визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економі-
ки та окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової частини загальної системи 
державного регулювання економічного і соціального розвитку держави. Даним нормативно-пра-
вовим актом встановлюється загальний порядок розроблення, затвердження та виконання зазна-
чених прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, а також права 
та відповідальність учасників державного прогнозування та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку. Іншими словами, даний закон існує в сфері прогнозування економічного 
та соціального розвитку нашої країни, а також передбачає розроблення програм в цій сфері;

‒ з метою впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 
провідні позиції у світі була розроблена та прийнята Стратегія сталого розвитку «Україна – 
2020», що схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 року [13]. Задля цього, розвиток 
України здійснюватиметься за такими векторами: вектор розвитку, вектор безпеки, вектор відпо-
відальності, вектор гордості. При цьому, ця стратегія передбачає в рамках названих векторів руху 
реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави; 

‒ задля зменшення масштабів бідності та усунення її найгостріших проявів (вчинення 
злочинів) в 2016 році Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Стратегію подолан-
ня бідності. Дана Стратегія передбачає організацію та реалізацію низки заходів, що спрямовані 
на підвищення рівня життя населення, зменшення безробіття, збільшення зайнятості громадян 
тощо. При цьому вся ця діяльність має структурований характер і повинна бути впроваджена в 
три етапи [14].

Але, в той же час, окремі заходи в соціально-економічній сфері загальносоціальних 
заходів правового характеру, які мають суттєвий вплив на ефективність кримінологічної 
діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності, залишаються 
тільки як проекти в наслідок чого проблеми, що повинні розв’язуватись цими комплексни-
ми програмами або взагалі не вирішуються або рівень ефективності вирішення заслуговує 
бути більшим. Так, наприклад, до 2015 року в Україні діяла Державна програма «Репродук-
тивне здоров’я нації», яка мала на меті поліпшення репродуктивного здоров’я населення 
як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію 
та забезпечення соціально-економічного розвитку країни [15]. В загальній частині програ-
ми наголошується той факт, що результати аналізу змін населення за останні 10–15 років 
(на момент прийняття програми – 2006 рік) свідчать про те, що Україна перебуває у ста-
ні глибокої демографічної кризи, зумовленої депопуляцією, збільшенням питомої ваги осіб 
похилого віку і зменшенням середньої тривалості життя. Зазначене негативно впливає на 
розвиток продуктивних сил, рівень добробуту людей та економічну ситуацію в державі. Але, 
як ми бачимо, термін дії цієї програми сплив у 2015 році. При цьому, завдання які ставились 
перед країною та українським суспільством не були досягнуті. 

В березні 2017 року Міністерство охорони здоров’я України проінформувало суспільство 
про початок обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період до 
2021 року» [16]. На превеликий жаль, даний документ залишається на даний час тільки проек-
том, а проблеми, які він покликаний вирішити, не розв’язані. 

Узагальнюючи викладене вище, можливо наголосити на тому, що навіть ті окремі заходи 
правового характеру в соціально-економічній сфері, що покликані реалізовувати завдання кри-
мінологічної діяльності суб’єктів протидії злочинності, створюють потужну систему державної 
і громадської діяльності, що спрямована на подальший розвиток та удосконалення суспільних 
відносин і, разом з тим, усунення економічних, соціальних, моральних та інших протиріч, які 
детермінують злочинність як явище взагалі так і окремі злочинні прояви.

Для успішного виконання завдання з протидії злочинності необхідно реально втілити в 
життя усі приписи і положення зазначених актів з тим, щоб вони не носили суто декларативний 
характер. Слід визнати, що це завдання не просте, а тому вимагає мобілізації зусиль усіх гілок 
державної влади і суспільства загалом. В іншому випадку ми ризикуємо отримати діаметрально 
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протилежний результат до запланованого і навіть в окремих випадках ризикуємо підштовхнути 
процес детермінації злочинності до більш прискореного розвитку.

Висновок. Кримінологічна діяльність органів місцевого самоврядування у сфері протидії 
злочинності реалізується через заходи соціально-економічного характеру на загальносоціально-
му рівні, що покликані реалізовувати завдання такої діяльності суб’єктів протидії злочинності, 
створюють потужну систему державної і громадської діяльності, що спрямована на подальший 
розвиток та удосконалення суспільних відносин і, разом з тим, усунення економічних, соціаль-
них, моральних та інших протиріч, які детермінують злочинність як явище взагалі так і окремі 
злочинні прояви.
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СИРОВАЦЬКИЙ В.І.

СИСТЕМА «ДЕРЖАВНИЙ ПРИМУС – СВОБОДА»:  
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Стаття присвячена аналізу важливих проблем становлення та функціонування 
системи «державний примус – свобода» у філософсько-правовому дискурсі. Пере-
конливо доводиться, що державний примус, що за ознаками виступає як прояв 
обмеження свободи людської екзистенції, одночасно – забезпечує існування свобо-
ди людини та громадянина у правовій державі. Розглядаються питання становлен-
ня соціально-правового феномену свободи у її детермінаційному зв’язку із явищем 
відповідальності. 

Ключові слова: суспільство, держава, правова держава, державний примус, 
свобода, вибір, відповідальність, інститути, мораль.

Статья посвящена анализу важных проблем становления и функционирования 
системы «государственное принуждение – свобода» в философско-правовом дис-
курсе. Убедительно доказывается, что государственное принуждение, по призна-
кам выступающее проявлением ограничения свободы человеческой экзистенции, 
одновременно обеспечивает существование свободы человека и гражданина в пра-
вовом государстве. Рассматриваются вопросы становления социально-правового 
феномена свободы в ее детерминационной связи с явлением ответственности.

Ключевые слова: общество, государство, правовое государство, государ-
ственное принуждение, свобода, выбор, ответственность, институты, мораль.

The article is loaded with an analysis of important problems of the formation and 
functioning of the system “state coercion – freedom” in the philosophical and legal 
dimension. It is convincingly proved that state coercion, which by its features acts as a 
manifestation of the restriction of freedom of human existence, simultaneously ensures 
the existence of human and civil rights in a state governed by the rule of law. The questions 
of the formation of the socio-legal phenomenon of freedom in its determinational 
connection with the phenomenon of responsibility are considered.

Key words: society, state, rule of law, state coercion, freedom, choice, responsibility, 
institutions, morality.

Постановка проблеми. Розвиток сучасного суспільства, цивілізації як такої в цілому 
ставить перед правовою системою як специфічною інституцією важливі завдання, що детер-
мінуються проблемами, сформованими соціально-правовими та світоглядними обставинами. 
Посилення міжособистісних та міждержавних конфліктів, що супроводжуються проявами 
насильства у його найвищому прояві актуалізує питання запобігання небажаним для люд-
ської екзистенції наслідкам, що своєю чергою посилює значення феномену державно-право-
вого примусу. Важливим питанням стає – становлення феномену свободи, що трактується як 
нагальна властивість та потреба сьогодення. Зростає значення усвідомлення ролі концепту 
відповідальності у рамках становлення свободи особистості. Отже ж слід акцентувати на 
тому, шо філософсько-правове дослідження системи «державний примус-свобода» є як ніко-
ли на часі.
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Аналіз дослідження проблеми. Слід зазначити, що проблеми функціонування системи 
«державний примус-свобода» у філософсько-правовому дискурсі є мало дослідженими. Пере-
важна більшість учених – правознавців, філософів, соціологів розглядають проблеми складових 
цієї системи, як правило, автономно, зрідка акцентують власне кажучи на проблемах детерміна-
ційних процесів, що виникають у функціонуванні правової реальності. Важливі філософсько-ме-
тодологічні питання свободи як явища розкриваються у працях таких представників філософ-
ської думки, як: М. Аббаньяно, К. Апель, Х. Арендт, М. Бубер, А. Камю, Г. Маркузе, Р. Рорті, 
Ж.-П. Сартра, Е. Фромма, М. Фуко, М. Хайдеггер, К. Ясперс та ін. Проблеми свободи у світогляд-
но-правовому та соціальному вимірах досліджували такі вчені, як П. Д. Біленчук, В. С. Бліхар, 
В. М. Вовк, О. В. Грищук, Д. А. Керімов, А. А. Козловський, С. І. Максимов, В. П. Малахов, 
В. С. Нерсесянц, О. М. Омельчук, М. М. Цимбалюк, Н. Хамітов, В. Шинкарук та ін. 

Мета статті полягає у здійснення аналізу системи «державний примус – свобода» у філо-
софсько-правовому вимірі.

Виклад основного матеріалу. Важливою проблемою визначення сутності свобо-
ди особистості в умовах державно-правового примусу виступає пізнання співвідношення 
індивідуально-особистісного та позаособистісного аспектів людської екзистенції. В рамках 
такого підходу до особи як суб’єктивного начала правовідносин у соціумі варто звернути 
увагу на те, що названі вище аспекти відображають наступне: а) проблема людської діяль-
ності актуалізує питання свободи та організації дій; б) зростає значення онтології багато-
манітності, соціальних інститутів як об’єктивованих феноменів соціальної системи буття. 
Стосовно пункту «а», то слід звернути увагу на особливе значення діяльнісного моменту 
для осягнення свободи особистості, що передбачає залучення саме таких форм соціальної 
регуляції, як мораль та право. Тут доречним видається думка І. А. Гобозова, який вважає, що 
«свобода передбачає дії людини в рамках юридичних і моральних норм і законів. Людина 
повинна розуміти, що в суспільстві є певні закони, норми, принципи, традиції, які потрібно 
дотримуватися і в межах яких можна і потрібно вільно діяти» [1, с. 9]. Відповідно до пункту 
«б», варто звернути увагу на погляди Л. Г. Ткаченко, яка зазначає наступне: «При розгляді 
суб’єкт-об’єктного аспекту свободи згоди характерно, що суб’єктом цих відносин буде само-
ідентефікуюча саму себе людина (особистість), готова до сприйняття усього розмаїття світу, 
яка чинить опір відчуженню свого власного буття. Важливе і розуміння того, що прийняття 
іншого не загрожує самості або ідентичності, а навпаки, зміцнює самість суб’єкта, більше 
того соціальна ідентичність визначається суб’єктом під впливом вимушеності вибору нових 
орієнтирів в соціальному просторі» [2, с. 38]. Така позиція безумовно свідчить про те, що 
свобода людини має свій персональний індивідуальний прояв, що, одначе, не заперечує про-
яву багатоманітності цього явища у соціально-правовому вияві.

Такого роду процеси соціально-правового порядку простежує і Т. Крамар, яка вважає, 
що «соціальна система певною мірою впливає на формування особистості, яке відбувається 
на основі закріплених у культурі довготривалих, сталих, стійких цінностях. Це забезпечує 
відносну постійність. Проте водночас соціум знаходиться в процесі безперервного станов-
лення і зміни, що сприяє постійному пошуку людиною власної ідентичності та індивідуаль-
ності. Тому проблема як ідентичності зокрема, так і соціальної свободи загалом має діалек-
тичний характер: з одного боку, особистість прагне до самототожності, а з іншого, – сама 
тотожність матиме негативний характер, оскільки через ігнорування соціальної складової 
унеможливлюється особистісний саморозвиток, а відтак, сама особа втрачає автономність» 
[3, с. 111].

У визначенні основних параметрів системи «свобода – державно-правовий примус» 
можемо спостерігати наявність такого типу відчуження, коли позасуб’єктивні фактори (пра-
вові норми, соціальні інституції, що здійснюють правовий примус т.п.) задають параметри 
людської діяльності, впливаючи в тому числі і на її свободу. Інституційно організована сво-
бода людини, що зафіксована у соціальних нормах та інститутах, в т. ч. і в результатах дер-
жавно-правового примусу, є реальним втіленням та умовою суб’єктивної свободи оскіль-
ки остання можлива лише у формі інституціоналізації. У даному випадку доречно навести 
думку Ю. В. Панасюка: «… Свобода як принцип соціальної справедливості зумовлена при-
родою індивіда i типом суспільства, в якому вона розвивається, а її специфіка визначаєть-
ся раціоналістичними тенденціями тих соціально-економічних теорій, в межах яких вона 
функціонує. У цьому контексті свобода не зводиться до вільного розподілу матеріальних 
та духовних ресурсів верховною владою, а обмежується вимогами закону та правопоряд-
ку. В означеній площині свобода може виступати, по-перше, як необхідний та невід’ємний 
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елемент людського існування, а по-друге, як джерело невпинного розвитку всього громадян-
ського суспільства та людства в цілому» [4, с. 247]. 

Значна частина вчених – правознавців, філософів, соціологів та психологів, котрі 
досліджують проблематику щодо визначення сутності свободи як важливого феномену 
сучасності, схильні актуалізувати бінарність людської екзистенції, що об’єктивно визна-
чає двоїстий підхід до проблем свободи людини у суспільстві. «Людина по відношенню 
до суспільства є носієм двох протилежних начал: впливу зовнішніх умов (необхідності) та 
активності особистісних, внутрішніх факторів (свободи вибору). Людина в певному змісті 
починається там і тоді, де і коли вона формує і розвиває у собі свободу вибору», – зазначає 
Т. Крамар [3, с. 119]. І тут же стверджується, що «свобода розуміється як онтологічне і епіс-
темологічне вираження людського буття. Її визначають як системну комплексну категорію: 
навколо неї будують концепції та теоретичні структури, в яких особлива увага надається 
діалектичному співвідношенні вибору та необхідності в житті людини, яким чином окрема 
особистість здатна реалізовувати свободу, притаманну кожному індивідові» [3, с. 120].

На нашу думку, вдалий підхід до аналізу питань феномену свободи як елементу правової 
дійсності демонструє Н. В. Федіна. Очевидно, що наведена нею аргументація може свідчити про 
наявність тісного взаємозв’язку інституціонального прояву соціальної регуляції, що, в тому чис-
лі, виражається і в державному примусі, та свободи особистості у її інтерперсональному вияві.  
«… Суспільство, – зазначається у одній із робіт дослідниці, – зацікавлене у збереженні сво-
боди всіх (більшості, багатьох, деяких) учасників соціальної взаємодії, здійснює нормування 
та формалізацію свободи на основі загального масштабу і рівної міри (коли кожен вільний 
однаковою мірою та свобода людини обмежена свободою іншої), що й утворює правове регу-
лювання» [5, с. 74]. Відтак, зазначу, що здійснення державно-правового примусу як елемента 
правової реальності певним чином звужує поле можливостей особистої свободи, але, одно-
часно, за допомогою своїх ресурсів, сприяє реалізації цієї свободи за рахунок дієвого захи-
сту прав людини та громадянина. Саме тому слід стверджувати, що соціальні інституції за 
допомогою правових механізмів повинні убезпечити як від проявів сваволі, так і безкарності. 
«Уседозволеність, сваволя, безконтрольність, безкарність та інші деструктивні прояви не є ні 
свободою, ні її властивостями, – зазначає Т. Клок. Сваволя – це тільки бажання зруйнувати, 
без жодної потенціальної можливості творити. Уседозволеність є надмірною самовпевнені-
стю у власних силах. Фактично, це небезпечна ілюзія, яка призводить до руйнівних резуль-
татів. Безкарність – може бути лише в людей, яким байдуже до їхніх ближніх, тобто вона є 
антицінністю. Безконтрольність – відсутність контролю, що може проявлятися не в обмежу-
ванні дій зовні та зсередини, але це призводить до краху всього людського [6, с. 25–26].

Зазначимо, що такі думки підтримують не всі дослідники феномену свободи, осо-
бливо ті, що апелюють до важливих філософсько-світоглядних дискурсів. Так, наприклад, 
Д. Булка у своїй роботі «Свобода як ключовий аспект морального життя людини» наступним 
чином веде свій дискурс, вважаючи, що свобода – «це категорія, яка, попри свою абстрактну 
природу, є цілком реальною і проявляється саме в конкретній діяльності та самосвідомості 
людини. Вона не обумовлена і не є прерогативою жодної сфери суспільного життя: політики, 
релігії, культури, побуту, освіти тощо. Свобода існує над чи попри всі ці сфери, вона є, на 
нашу думку, саме внутрішнім відчуттям людини, яке не є безпосереднім наслідком жодного 
соціального статусу чи стану. Відтак, проблему відсутності істинної свободи в сучасному 
суспільстві варто розглядати з точки зору самої людини, а не законів, держави, політичного 
устрою, релігійних норм, освітнього рівня тощо» [7, с. 37]. Звісно, що такого роду твер-
дження формуються у рамках абсолютизації суто моральної форми соціальної регуляції, що 
притаманна науковцям-моралістам, які таким чином представляють одну із характерних для 
другої половини ХХ ст. та розповсюджених у середовищі філософів-постмодерністів від-
верто зневажливу позицію стосовно позасуб’єктних регулятивних факторів, в якості котрих 
виступає право та його інституції. На нашу думку, така аргументація може розцінюватись 
як вкрай шкідлива, особливо під сучасну пору загострення як міжособистісних (всередині 
соціуму), так і міждержавних відносин.

Для визначення місця правових інституцій, в т. ч. і тих, котрі забезпечують реалізацію 
державно-правового примусу, у соціальній регуляції важливо звернути увагу на охоронну 
функцію правового феномену, яким і є такий примус. Ця функція забезпечує безпечне функ-
ціонування соціуму, а у правовій державі її примусовий аспект наповнюється новим змістом, 
набуваючи нових властивостей. Можна ствердити, що в сучасному суспільстві повинні ство-
рюватись такі умови, за яких застосування державно-правового примусу повинно позитив-
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но оцінюватись громадянами, бути легітимним та постійно звужуватись, а право повинно 
опосередковувати примус, спираючись на принципи гуманізму, справедливості та свободи. 
Дослідниця проблем державно-правового примусу О. Р. Трещова з цього приводу зазначає 
наступне: «Права і свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави, яка повинна відповідати перед людиною за результати своєї діяльності. Реалізуючи 
належні їй функції, держава визначає межі дозволеної поведінки або встановлює заборони, 
вимагає від усіх суб’єктів утримання від дій (бездіяльності), які порушують встановлені нею 
загальнообов’язкові правила. Визначальну роль у вирішенні цього завдання має здійснювати 
право, яке реалізується або добровільно, або примусово» [8, с. 92].

Таким чином, вищенаведене корелюється з думками про необхідність формування пра-
вової держави, для якої властиві верховенство права та легітимність влади, високий престиж та 
ефективність права, гарантована захищеність особи та беззаперечна реалізація демократичних 
прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина. Саме тому ідея правової держави 
і виявляє наступні свої елементи, а саме: а) свобода людини, найповніше забезпечення її прав; 
б) обмеження державної влади правом. Не можна не відзначити і того, що правова держава визнає 
пріоритет прав та свобод людини та громадянина, для реалізації котрих необхідно застосовувати 
заходи державного примусу. З цією метою використовується плеяда правових гарантій, в якій 
державний примус проявляється у вигляді чи не єдиним засобом виконання обов’язків держави 
щодо забезпечення недоторканності прав та свобод.

Для розуміння проблем взаємовідносин феноменів державного примусу та свободи 
особи варто звернути увагу на дослідження Л. Г. Ткаченко, котра вводить у науковий обіг 
поняття «свободи згоди». На нашу думку, така інтерпретація свободи може бути використа-
на для визначення суті свободи за умов погодження своїх вчинків із правовими нормами,  
в т. ч. і тими, що реалізуються у рамках функціонування феномену державно-правового при-
мусу. «Людина людині є одночасно і обмежувач його волі, і гарант такої свободи, – зазначає 
Л. Г. Ткаченко. Тому згоду – є сенс розглядати як процес і «процедуру» людського пошу-
ку міри власного обмеження і самовираження [2, с. 37]. Не можна не відзначити того, що 
питання свободи у її правовому вимірі у контексті здійснення державно-правового примусу 
стосуються і філософсько-правових та світоглядних проблем вибору як морально-етичного 
та діяльного феномену. Так, наприклад, Д. Булка, досліджуючи особливості феномену сво-
боди з позицій моралі та етики, стверджує, що «первинна свобода проявляється у виборі як 
акті моральної діяльності, що вимагає рішення і дії згідно з ним у випадку, коли доводиться 
надавати перевагу якомусь одному варіанту з кількох можливих. Разом із тим, кожен із них 
може бути оціненим із позицій добра і зла. Натомість вторинна проявляється у контакті із 
особистістю Іншого, в ситуаціях дилеми чи конфлікту або в ситуаціях пізнання Іншого. Саме 
тоді, коли людина намагається пізнати і відкрити для себе Іншого, вона розширює власні 
межі за рахунок його свободи, втім, не обмежуючи її. А відтак відбувається взаємозбагачення 
обох боків контакту» [7, с. 41]. Не можна не помітити, що, у цьому випадку, абсолютизується 
морально-етичний фактор вибору при визначенні проблем свободи особи, при ігноруванні 
права як соціального регулятора, але, враховуючи діалектичний зв’язок моралі та права така 
позиція варта уваги.

Необхідно в цьому контексті й звернути увагу на те, що питання вибору як елементу діяль-
нісної складової людської екзистенції аналізує дослідниця Я. Г. Григор’єва, яка корелює своє 
трактування вибору з розумінням людиною своєї відповідальності за вчинки. «Свободу людини 
визначає здійснення вибору, який проявляється через вчинок. Обираючи той або інший варіант 
поведінки, особистість обирає, створює себе, конструює власний внутрішній світ, – зазначає 
учена. Отже, разом зі свободою виникає відповідальність – і, насамперед, за себе і свій життє-
вий шлях. Якщо свобода означає можливість вибору певної форми дії в конкретній ситуації, то 
відповідальність є здатністю особистості приймати адекватне до ситуації рішення, передбачати 
наслідки своїх дій та відповідати за них перед світом та самим собою. Причому залежність між 
свободою і відповідальністю особистості прямо пропорційна: чим більше свободи надається 
людині, тим більша відповідальність за використання цієї свободи» [9, с. 106].

Значення вибору як основної умови становлення свободи особистості відзначає і 
О. О. Кваша, яка також відзначає, що проблема вибору тісно пов’язана із відповідальністю за 
свої дії. У такому випадку в черговий раз підтверджується, що ідея відповідальності, що у її 
юридично-правовому вияві корелюється з ідеєю державного примусу, відіграє важливу роль 
у справі соціальної регуляції. Зокрема стверджується наступне: «Свобода полягає в можли-
вості вибору. Без вибору немає свободи, без свободи немає відповідальності. В усіх галузях 
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юридичної науки превуалює такий підхід. Вибір означає наявність ще хоча б одного варіанту 
поведінки, крім того, який обрала особа в конкретній ситуації. Якби ніхто не міг вчинити 
по-іншому, то не було б свободи вибору, а без свободи – відповідальності» [10, с. 9]. Для при-
кладу, Н. М. Ємельянова конкретизує своє розуміння ідеї вибору у контексті комунікаційного 
його виміру, апелюючи до так званої «філософії діалогу», що дає можливість краще зрозуміти 
особливості дії системи «паримус – свобода» у правовій державі. «Сприймаючи свободу в її 
спокусах і водночас – у її загрозі, індивід здійснює довільний вибір, і варіанти, які йому про-
понує наявне буття, трансцендує цей вибір відповідно до власного поведінкового орієнтира. 
Лише філософія діалогу, що відкидає насильство як спосіб вирішення соціально-політичних 
проблем, спроможна запобігти дегуманізації нашого суспільства та зберегти автентичні зв’яз-
ки між людьми», – констатує дослідниця [11, с. 36].

Проблеми філософії свободи у її правовому вимірі змушені розглядати вітчизняні вче-
ні-філософи О. П. Дзьобань та Є. М. Мануйлов. Помітно, що, незважаючи на популярні у сучас-
ній філософські тенденції моралізаторства, вони не схильні вдаватись до цього, звертаючи увагу 
на філософсько-правовий дискурс свободи, враховуючи, що пов’язана із нею відповідальність 
розглядається як важлива філософсько-правова категорія. «Людина і суспільство може робити 
усвідомлений вибір, тільки спираючись на знання законів життя і наслідків, які настають за цим 
вибором. Виходячи з наведеного, свобода у своєму вищому і повному вираженні є не що інше, як 
усвідомлена необхідність виконувати й дотримуватися універсальних законів природи (матерії, 
об’єктивної реальності, буття, всесвіту, універсального життя тощо). Свобода вибору неможлива 
без відповідальності за наслідки здійснюваних виборів: індивідами, групами людей, у тому числі 
у вигляді націй, народів, народностей, що діють за допомогою соціальних систем і соціальних 
утворень, вершиною (на сьогодні) яких є держави, їх союзи, міжнародні інститути, що створю-
ють норми, правила, порядки і обмеження для будь-якого суб’єкта світового права», – таку аргу-
ментацію обирають згадані вище вчені [12, с. 22].

Висновки. За результатами досліджень, що здійснені у даній статті можна сформулю-
вати наступні висновки: а) Важливим елементом визначення сутності свободи особистості 
в умовах державно-правового примусу є пізнання діалектики індивідуально-особистісного 
та позаособистісного аспектів людської екзистенції; б) У системі «державно-правовий при-
мус – свобода» наявний такий тип відчуження, коли позасуб’єктивні фактори (правові нор-
ми, соціальні інституції, що здійснюють правовий примус і т.п.) задають параметри людської 
діяльності, впливаючи в тому числі і на її свободу; в) Державно-правовий примус як елемент 
правової реальності звужує поле можливостей особистої свободи, але, одночасно, за допо-
могою своїх ресурсів, сприяє реалізації цієї свободи за рахунок дієвого захисту прав людини 
та громадянина; г) Необхідністю виступає формування правової держави, для якої властиві 
верховенство права та легітимність влади, високий престиж та ефективність права, гаран-
тована захищеність особи та беззаперечна реалізація демократичних прав, свобод та закон-
них інтересів людини та громадянина; д) Питання свободи у її правовому вимірі в контексті 
здійснення державно-правового примусу стосуються філософсько-правових та світоглядних 
проблем вибору як морально-етичного та діяльного феномену; е) Залежність між свободою 
і відповідальністю особистості прямо пропорційна: чим більше свободи надається людині, 
тим більша відповідальність за використання цієї свободи.
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У статті розглянуто сутність, зміст і характерні ознаки системи забезпечення 
публічної безпеки в Україні. Проаналізовано підходи до розуміння сутності кате-
горії «система». Визначено, що система забезпечення публічної безпеки в Україні 
має структурований та динамічний характер. Основними змістовними елемента-
ми такої системи є її суб’єкти. Окрім цього, серед елементів системи забезпечен-
ня публічної безпеки в Україні названо її об’єкт та діяльність її суб’єктів. Надано 
авторське визначення сутності системи забезпечення публічної безпеки в Україні.

Ключові слова: публічна безпека; забезпечення публічної безпеки; система 
забезпечення публічної безпеки; ознаки системи забезпечення публічної безпеки; 
суб’єкти забезпечення публічної безпеки. 

В статье рассмотрены сущность, содержание и характерные признаки системы 
обеспечения общественной безопасности в Украине. Проанализированы подходы 
к пониманию сущности категории «система». Определено, что система обеспече-
ния общественной безопасности в Украине имеет структурированный и динами-
ческий характер. Основным содержательным элементом такой системы являются 
ее субъекты. Кроме этого, среди элементов системы обеспечения общественной 
безопасности в Украине названы ее объект и деятельность ее субъектов. Предо-
ставлено авторское определение сущности системы обеспечения общественной 
безопасности в Украине.

Ключевые слова: публичная безопасность; обеспечение общественной безо-
пасности; система обеспечения общественной безопасности; признаки системы 
обеспечения общественной безопасности; субъекты обеспечения общественной 
безопасности.

The purpose of the article is to identify the nature, characteristics and content of 
the system of public security in Ukraine. This goal is achieved through an analysis 
of approaches to understanding the essence of the category “system”. The conducted 
analysis shows that in most cases, any system is considered as a complex of elements 
functioning within it, which have stable relationships. It is revealed that the system 
of public security in Ukraine has the features that characterize it as a system. Among 
such signs it is named: structuring, which implies the presence in its composition of 
interrelated and interconnected elements; a dynamic character that shows that for its 
proper and efficient functioning it undergoes constant changes; the presence of stable ties 
between its elements, which are determined by the common goals and tasks of functioning 
and existence of this system – ensuring public safety in Ukraine. The content of the 
public security system in Ukraine is determined by implementing the characteristics 
of its structural elements. Its subjects are the main structural element of the public 
security system in Ukraine. Actually, ensuring public security in Ukraine is considered 
as its next element – the object of this system. It is emphasized that the connection 
between the subjects of the system of ensuring public safety and its object is manifested 
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in the activities of such entities, which is realized through the appropriate forms and 
methods. Proved that under the system of ensuring public safety in Ukraine should be 
understood organically combined set of entities with activities that implemented them 
using appropriate forms and methods in order to ensure and maintain the proper state of 
public safety in Ukraine.

Key words: public security; ensuring public safety; public security system; signs of 
the system of public safety; subjects of public safety. 

Постановка проблеми. Ефективність охорони й захисту прав, свобод та інтересів особи 
напряму залежить від належного функціонування системи забезпечення публічної безпеки. Така 
система є доволі розгалуженою, включає в свій склад чисельну кількість структурних елементів. 
При цьому, слід відмітити те, що останнім часом правові засади функціонування зазначеної сис-
теми постійно оновлюються. У науці періодично тривають дискусії щодо сутності та змісту такої 
системи. Не визначився в цьому напрямку і сам законодавець. Усе це в своїй сукупності усклад-
нює роботу суб’єктів, які відповідальні за ефективність функціонування системи забезпечення 
публічної безпеки в Україні, сприяє незлагодженості дій і, як наслідок, недосягненню цілей, які 
перед ними ставить суспільство. У даному випадку мова йде, по-перше, про необхідність визна-
чення єдиного понятійного апарату із подальшим його закріпленням на законодавчому рівні. 
По-друге, потрібно встановити змістовні складові такої системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність системи публічної безпеки, як і її зміс-
товних складових, на сьогодні досліджено не достатньо. Частково дане питання було предметом 
наукових пошуків у дослідженнях таких учених-правознавців як: О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, 
О. І. Безпалова, С. М. Гусаров, Д. А. Долонний, О. М. Музичук, О. О. Панова, О. Ю. Прокопен-
ко, О. П. Рябченко, В. В. Сокуренко, О. С. Юнін та інші. Названі вчені зробили значний вне-
сок у діяльність щодо вдосконалення національного законодавства. Висновки та пропозиції, які 
містилися в їх дослідженнях, визначили теоретико-методологічні засади системи забезпечення 
публічної безпеки в Україні. Проте, більшість досліджень були присвячені схожим за своєю сут-
тю правовим явищам, як то громадська безпека та порядок, публічний порядок тощо. Оновлення 
національного законодавства, що регламентує функціонування правоохоронного сектору нашої 
держави, обумовило необхідність перегляду основних понять, які вживаються в даній сфері. Саме 
це є підтвердженням актуальності представленої статті, метою якої є визначення сутності, харак-
терних ознак і змістовних складових системи забезпечення публічної безпеки в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначенню сутності категорії «система» при-
свячена значна кількість наукових праць. Це пов’язано із частотністю її використання як у фахо-
вій літературі, в законодавстві, так і в повсякденному житті, побуті. Категорія «система» має давні 
історичні коріння. Зокрема, якщо розглядати її етимологічне значення, слід зазначити, що слово 
«система» походить з давньогрецької мови від слова 

 1 
«σύστηµα» , що в буквальному сенсі може 

бути перекладено як поєднання, утворення [1, с. 583]. Категорія «система» неодноразово й у різні 
часи ставала предметом роздумів багатьох філософів. Зокрема, авторський колектив філософсько-
го енциклопедичного словнику зауважує, що категорія «система» стає одним з ключових філософ-
сько-методологічних і спеціально-наукових понять з середини ХХ століття, перетерпівши при цьому 
тривалу історичну еволюцію. У сучасному ж науковому знанні розробка проблематики, пов’язаної 
із дослідженням і конструюванням систем різного роду, проводиться в рамках системного підходу, 
загальної теорії систем, різних спеціальних теорій систем [2, с. 584]. На думку вітчизняних дослід-
ників філософії, сутність досліджуваної категорії може бути сформульована як: складне цілісне 
утворення, внутрішні зв’язки між елементами якого набагато інтенсивніші, ніж між цими елемен-
тами та середовищем; сукупність сталих елементів, пов’язаних між собою єдиною структурою; 
сукупність сталих елементів, пов’язаних настільки органічно, що впливаючи на окремі елементи 
системи, вони змінюють й інші; сукупність сталих елементів, що утворює так звану системну якість, 
тобто властивості, які характеризують систему як цілісне утворення, але не притаманні її окремо 
взятим елементам [3, с. 190]. Отже, етимологічне походження категорії «система», а також філософ-
ські погляди щодо розуміння її сутності вказують на те, що за своєю суттю вона є структурованим 
явищем, складові елементи якого мають стійкі зв’язки, що в сукупності характеризують його як ціле. 

Схожого висновку можна дійти, здійснивши семантичний аналіз досліджуваної категорії. 
При цьому, в такому випадку не можна не відмітити багатозначність та кількість визначень дано-
го явища. Так, на думку авторського колективу великого тлумачного словника сучасної україн-
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ської мови, слово «система» може бути використано задля позначення: порядку, який зумовлений 
правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком чого-небудь; продуманого плану; 
заведеного, прийнятого порядку; форми організації, будови чого-небудь (державних, політич-
них, господарських одиниць, установ і таке інше); сукупності яких-небудь елементів, одиниць, 
частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням; сукупності принципів, які є основою 
певного вчення; сукупності способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь; будови, структу-
ри, що становить єдність закономірно розташованих і функціонуючих частин; сукупності пред-
метів, пристроїв і таке інше однакового призначення; сукупності господарчих одиниць, установ, 
об’єднаних організаційно [4, с. 1320–1321]. Таким чином, семантичний аналіз категорії система 
знову ж таки вказує на те, що вона, представляючи собою єдине цілісне утворення, складається 
із взаємозалежних та обумовлених один одним елементів. Навіть визначаючи її сутність через 
категорію «порядок», учені, на нашу думку, цілком вірно підкреслюють, що будь-яка система є 
упорядкованим явищем. Тобто всі її структурні елементи функціонують для підтримання такого 
порядку, досягнення єдиної спільної мети, задля якої відповідна система була створена.

З огляду на тематичну спрямованість нашого дослідження, не можемо оминути увагою 
позиції учених-правознавців стосовно розуміння сутності категорії «система». Аналіз таких 
позицій свідчить, що вони мало чим відрізняються від вищенаведених, а скоріш усього й обу-
мовлені наявністю останніх. Так, наприклад, з точки зору представників загальної теорії права, 
будь-яка система являє собою упорядковану сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих між 
собою елементів, яка має відносну самостійність та органічну єдність, характеризується вну-
трішньою цілісністю й автономністю функціонування [5, с 48]. Учені-адміністративісти, визна-
чаючи сутність системи як комплекс взаємодіючих елементів, які в своїй сукупності створюють 
деяку цілісність, наводять при цьому найбільш важливі, характерні (системоутворюючи) її озна-
ки: складність об’єкта, його цілісність, здатність ділитися на компоненти (елементи, частини, 
підсистеми), бути, як правило, елементом системи більш високого порядку, створювати особливу 
єдність із середовищем. Як цілісність система набуває нових властивостей, нових якісних харак-
теристик, що не містяться окремо в утворюючих її елементах [6, с. 153].

Окрім цього, вважаємо за необхідне навести позиції науковців щодо розуміння категорії 
«система» по відношенню до інших правових явищ, що підкреслить її структурований характер. 
Такі позиції можуть бути наведені завдяки аналізу юридичної енциклопедичної літератури, де 
оперують категоріями: система права – сукупність впорядкованих і взаємоузгоджених між собою 
норм права, які характеризують внутрішню будову права [7, с. 812]; система законодавства – 
сукупність упорядкованих певним чином нормативно-правових актів держави [8, с. 321]; систе-
ма державного управління – складне поняття, зміст якого утворюють такі складові елементи як 
суб’єкт управління, об’єкт управління та управлінська діяльність [9, с. 437]. Отже, з аналізу під-
ходів учених-правознавців щодо розуміння категорії «система» як у її «чистому» вигляді, так і по 
відношенню її застосування до відповідних правових явищ слідує, що нею прийнято позначати 
щось структуроване й водночас цілісне, складові елементи чого функціонують задля досягнення 
спільної мети та завдань, та у відриві один від одного не мають сенсу існування.

Аналіз наведених позицій дає можливість зробити умовивід стосовно того, що система 
забезпечення публічної безпеки в Україні, по-перше, складається із певних елементів, які напов-
нюють її структуру. По-друге, така система являє собою не просто набір елементів, а й структур-
них зв’язків між ними, що також слід розглядати як її окремий елемент. При цьому, варто пам’я-
тати, що окремо взятий елемент відповідної системи, в тому числі досліджуваної, може бути 
представлений як окрема менш складна система або ж підсистема. Зокрема, в філософії заува-
жують, що система, будучи цілісним комплексом взаємопов’язаних елементів, які, виступаючи 
системою більш низького порядку, одночасно є елементами системи вищого порядку [10, с. 381]. 
Співвідношення між елементом і системою встановлюються як співвідношення простого та 
складного. Однак елемент якоїсь системи сам по собі може бути складним утворенням і харак-
теризуватися як система. Водночас предмет, що є сам системою, може бути елементом системи 
вищого рівня. Тому окремі предмети й явища можуть становити цілі ієрархії системи [1, с. 583]. 

А тому в якості елементів системи забезпечення публічної безпеки в Україні слід назвати 
наступні. По-перше, мова йде про такий її основний елемент як суб’єкти забезпечення публічної 
безпеки. Основною серед таких суб’єктів виступає Національна поліція України. Саме на даного 
суб’єкта законодавством України покладено завдання із забезпечення публічної безпеки. Тако-
го висновку можна дійти шляхом аналізу приписів Закону України «Про Національну поліцію» 
від 2 липня 2015 року [11]. При цьому, можна вести мову й про інших суб’єктів, серед яких, у 
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першу чергу, слід назвати правоохоронні органи. Законодавець пропонує декілька підходів до 
визначення сутності правоохоронних органів [12, с. 389]. Не одностайні з цього приводу й уче-
ні-правознавці. Нам же імпонує підхід до розуміння сутності правоохоронних органів, який був 
запропонований О. М. Музичуком, на думку якого під такими органами слід розуміти державні 
органи, метою утворення та діяльності яких є охорона й захист прав і свобод громадян, інтере-
сів суспільства та держави, насамперед, від злочинних посягань, що є визначальним (основним) 
у їх діяльності, й які в зв’язку з цим на професійній основі виконують правоохоронні завдан-
ня, функції та повноваження, здійснення яких передбачає можливість застосування державного 
примусу [13, с. 226]. Більш того, вважаємо, що серед вказаних суб’єктів, як елементів системи 
забезпечення публічної безпеки в Україні, слід назвати не лише правоохоронні органи (хоча вони 
й є основними), а й інших суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. У зв’язку з чим 
погоджуємося з позицією О. І. Безпалової, на думку якої до таких суб’єктів, окрім державних, 
можна віднести й недержавні – органи місцевого самоврядування, а також інституції громадян-
ського суспільства (наприклад, громадські організації) та інші суб’єкти [14, с. 75]. Отже, основ-
ною змістовною складовою системи забезпечення публічної безпеки в Україні є її суб’єкти, які 
можуть бути представлені наступним чином: органи Національної поліції; інші правоохоронні 
органи; інші суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави. 

Забезпечення публічної безпеки, як те, на що направлено функціонування досліджуваної 
системи, те з приводу чого вона була створена, слід розглядати як її об’єкт, тобто наступний її 
структурний елемент. І тут одразу можна вести мову про ще один її структурний елемент, який 
являє собою структурні зв’язки, що існують між іншими її елементами, тобто діяльність суб’єк-
тів забезпечення публічної безпеки. Така діяльність відбувається за допомогою реалізації відпо-
відних форм і методів забезпечення публічної безпеки. Це вказує й на одну із основоположних 
ознак будь-якої системи – її динамічний характер. 

Так, при визначенні сутності системи забезпечення публічної безпеки в Україні необхідно 
враховувати те, що функціонуюча й ефективна система є явищем динамічним. Зокрема, цілком 
слушною з цього приводу є позиція М. М. Долгополової, яка зазначає, що будь-яка система в про-
цесі безпосереднього функціонування зазнає змін, що обумовлюється впливом як зовнішніх, так і 
внутрішніх факторів. Відсутність таких змін свідчить про недосконалість системи управління та 
відсутність перспектив у майбутньому. У зв’язку з цим сутність функції регулювання полягає в 
забезпеченні постійного підтримання системи в певному стані, її здатності оперативно реагувати 
не тільки на зміни внутрішніх, але й зовнішніх умов функціонування [15, с. 51]. На динамічний 
характер досліджуваної системи вказує й позначення того, що вона функціонує з метою забез-
печення публічної безпеки. Зокрема, з точки зору семантики, слово «забезпечення» тлумачать у 
значенні: постачаючи щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потре-
бах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування; створювати надійні умови 
для здійснення чого-небудь; гарантувати щось [4, с. 375]. Якщо ж навести позиції учених-адміні-
стративістів із цього приводу, цілком слушною здається та, що була висловлена В. Б. Пчеліним, 
на думку якого категорією «забезпечення» необхідно позначати тривалий процес, що спрямова-
ний на гарантування функціонування відповідної інституції, підтримання її в належному стані з 
метою виконання поставлених перед нею завдань [16, с. 22]. Отже, сама назва досліджуваної сис-
теми свідчить про те, що її сутністю та призначенням є гарантування та підтримання належного 
стану публічної безпеки в Україні, що досягається в результаті діяльності її суб’єктів. 

Таким чином, системі забезпечення публічної безпеки в Україні притаманні такі харак-
терні ознаки як: структурність – наявність в її складі взаємопов’язаних і взаємообумовлених 
елементів; динамічний характер – задля її належного й ефективного функціонування вона зазнає 
постійних змін; наявність стійких зв’язків між її елементами, що обумовлені спільними цілями 
та завданнями функціонування та існування даної системи – забезпечення публічної безпеки в 
Україні. Зміст системи забезпечення публічної безпеки в Україні утворюють: її суб’єкти (Наці-
ональна поліція України; інші правоохоронні органи; інші суб’єкти реалізації правоохоронної 
функції держави); її об’єкт – власне забезпечення публічної безпеки як те, на що спрямовано 
функціонування даної системи, те з приводу чого вона утворена; зв’язки між названими елемен-
тами – діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки в Україні, що реалізується за допомо-
гою відповідних форм і методів. А тому під системою забезпечення публічної безпеки в Україні 
слід розуміти органічно поєднану сукупність її суб’єктів із діяльністю, яка реалізується ними 
за допомогою відповідних форм і методів задля гарантування та підтримання належного стану 
публічної безпеки в Україні.
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ  
ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню питань протидії правопорушенням у сфері 
підприємницької діяльності. Аналіз чинного законодавства, доктринальних поло-
жень та практичного досвіду надали можливість автору сформувати конкретні 
шляхи розвитку адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням у 
сфері підприємницької діяльності.

Ключові слова: підприємницька діяльність, протидія правопорушенням, захо-
ди примусу, профілактика, припинення правопорушень, стягнення.

Статья посвящена исследованию вопросов противодействия правонарушениям 
в сфере предпринимательской деятельности. Анализ действующего законодатель-
ства, доктринальных положений и практического опыта дали возможность автору 
сформировать конкретные пути развития административно-правовых мер проти-
водействия правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, противодействие правона-
рушениям, меры принуждения, профилактика, пресечения правонарушений, взыскание.

The article is devoted to the study of issues of countering offenses in the field of 
entrepreneurial activity. Analysis of the current legislation, doctrinal provisions and 
practical experience enabled the author to formulate specific ways of developing 
administrative and legal measures to counter offenses in the field of business.

Key words: entrepreneurial activity, counteraction to offenses, measures of coercion, 
prevention, suppression of offenses, punishment.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день існує чимала кількість варіантів захисту 
підприємницької діяльності, але багато аналітиків, науковців та самих підприємців відзначають, 
що існуюча система недостатньо ефективна. Причин тут безліч: по-перше, не завжди доскона-
ле законодавство; по-друге, малопродуктивна діяльність судової системи та органів державного 
примусу в цьому питанні; по-третє, слабка правова грамотність в підприємницькому середови-
щі, особливо серед представників малого бізнесу. Все це призводить до того, що підприємці не 
завжди усвідомлюють, що їх права порушені, а тим більше часто не мають уявлення про те, як 
їх можна захистити.

Відтак, метою статті є вивчення адміністративно-деліктного законодавства у сфері під-
приємницької діяльності та формулювання на основі цього можливих шляхів удосконалення адмі-
ністративно-правових заходів протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності.

Стан дослідження. Проблеми протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяль-
ності досліджувалися цілою низкою вітчизняних та зарубіжних науковців. Це були: О. М. Бан-
дурка, Р. О. Банк, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук, А. В. Дроздов, 
Н. Ю. Кантор, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюк, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, 
В. Д. Сущенко та ряд інших. Аналіз наукових робіт цих авторів, дослідження основних положень 
нормативно-правового регулювання сфери підприємницької діяльності, практичний досвід спри-
яли новим науковим пошукам у зазначеній сфері та обумовили пошук нових шляхів розвитку 
адміністративно-заходів протидії правопорушенням у сфері бізнесу.

Результати дослідження. Забезпечення безпеки підприємництва, його фінансової дисци-
пліни і економічного захисту, дотримання економічних прав та свобод суб’єктів підприємниць-
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кої діяльності у відносинах з державою і органами державної влади набуває особливого змісту в 
умовах глобальних потрясінь і складної фінансово-економічної ситуації в Україні. Для виконання 
поставлених завдань держава в особі її владних структур вимагає використання різних засобів 
правового регулювання діяльності підприємництва, одним з яких є адміністративно-правові захо-
ди впливу. У свою чергу, складовою адміністративно-правових заходів впливу є заходи адміні-
стративного примусу. За допомогою системи заходів адміністративного примусу забезпечується 
захист і підвищення ефективності економічної складової суб’єктів підприємницької діяльності 
[2, с. 24]. У контексті викладеного, все більшої актуальності набувають пропозиції як юристів, 
так і самих підприємців щодо необхідно розробити спеціальний законопроект «Про захист прав 
підприємців», який об’єднав би в собі розрізнені норми права з даного питання [2]. Зокрема у 
ньому мають бути відображенні численні рішення і роз’яснення Верховного Суду України у спра-
вах, пов’язаних з підприємництвом. Це дозволить самим підприємцям чіткіше усвідомлювати свої 
права і можливості по їх відстоюванню, а правозастосовним та судовим органом дасть інструмент 
більш оперативного розгляду питань порушення прав представників бізнес-спільноти.

Ухвалення такого закону цілком можливо, так як керівництво країни останнім часом все 
більш пильно стежить за діяльністю бізнесу, в тому числі і формує для нього комфортні умови. 
Так, досить помітним кроком стало створення при Державній фіскальній службі України Упов-
новаженого з питань підприємництва, що свідчить про взятий урядом курс на підтримку бізнесу, 
в тому числі і на формування більш досконалої системи захисту його інтересів. Але потрібно 
поступово розширювати коло його повноважень, оскільки даний інститут на сьогоднішній день 
є малоефективним.

Варто акцентувати увагу на тому, що профілактика та боротьба з правопорушеннями у 
сфері підприємницької діяльності є взаємопов’язаними категоріями. При цьому Н. Кантор зазна-
чає, що створення дієвого адміністративно-правового механізму запобігання правопорушенням у 
сфері економіки та бізнесу є одним з найактуальніших завдань суспільства, законодавчих і вико-
навчих органів держави. Саме запобігання є найефективнішим засобом стримування і зменшення 
зростання правопорушень. Запобігання здійснюється різноманітними політичними, економічни-
ми, правовими та іншими методами, спеціально спрямованими на усунення причин правопо-
рушень і умов, які сприяють їх вчиненню. Однак, як показує практика, організація діяльності 
суб’єктів запобігання правопорушенням комерційного спрямування ще не відповідає вимогам 
ринкової економіки і, по суті, малоефективна. Вся їх діяльність практично зводиться до фіксації 
факту вчинення правопорушення, в результаті чого упродовж останніх років в країні спостеріга-
ється зростання тіньової економіки та корупції [3, с. 41].

Необхідно звернути увагу на те, що негативно впливають на ефективність боротьби з адміні-
стративними правопорушеннями у сфері підприємницької діяльності прояви зловживання владою 
з боку тих органів, які уповноважені застосовувати заходи державного примусу, поширення коруп-
ції серед посадових осіб, активізація злочинних угруповувань, що намагаються узяти під контроль 
комерційну діяльність господарюючих суб’єктів, рейдерство тощо. Тому підвищення ефективності 
застосування заходів примусу у протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності 
вбачається у реалізації наступних заходів, які одночасно можуть виступати у якості завдань:

– має бути удосконалена, більш повно та точно закріплена система адміністративних 
стягнень до фізичних та юридичних осіб за вчинення адміністративних правопорушень у сфері 
підприємницької діяльності, зокрема має бути обов’язково передбачена адміністративна відпо-
відальність юридичних осіб у нормах чинного Кодексу України про адміністративні правопору-
шення. Для цього до нього необхідно внести відповідні зміни або прийняти у новій редакції;

– необхідно встановити єдиний перелік заходів відповідальності (санкцій), з урахуван-
ням ступеня вини правопорушника: розглянути можливість встановлення альтернативних санк-
цій, а також розширити перелік додаткових стягнень до осіб, які вчинили адміністративні право-
порушення у сфері підприємницької діяльності;

– встановити чітке розмежування адміністративної відповідальності у сфері підприєм-
ницької діяльності від інших видів юридичної відповідальності;

– удосконалити заходи профілактики правопорушень у сфері підприємницької діяльності.
На сьогоднішній день заходами адміністративної профілактики або попередження пра-

вопорушень у сфері підприємницької діяльності дуже нехтують, а даремно. За своїм змістом 
профілактика правопорушень передбачає собою сукупність організаційних, правових, економіч-
них, соціальних, демографічних, виховних та інших заходів з виявлення, встановлення причин та 
умов вчинення проступків та їх недопущення у майбутньому.
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Основна мета профілактичних заходів є захист прав фізичних та юридичних осіб, суспіль-
ства і держави від протиправних посягань; обмеження дії негативних соціальних явищ та про-
цесів; усунення або взагалі нейтралізація причин правопорушень та умов, що їм сприяють; ней-
тралізація негативного впливу мікросередовища особи, яке формує антисоціальну установку 
особи та негативно впливає на мотивацію її поведінки; постійний вплив на особу, яка за своїми 
морально психологічними якостями здатна вчинити адміністративний проступок чи продовжу-
вати протиправну діяльність [3, с. 43]. Тому сьогодні перед державою стоять наступні завдання у 
сфері профілактики правопорушень в системі бізнесу:

1) формування законослухняної поведінки як у громадян, так і у посадових осіб;
2) усунення причин та умов вчинення правопорушень;
3) недопущення вчинення правопорушень як з боку фізичних та юридичних осіб, так і з 

боку посадових осіб.
Така профілактика має здійснюватися у формі індивідуального та загального (колективно-

го) впливу на потенційних суб’єктів адміністративних правопорушень. Серед заходів загальної 
профілактики варто виокремити наступні:

– збір та аналіз відомостей про вчинені правопорушення у сфері підприємницької діяль-
ності;

– оцінка причин вчинення таких правопорушень;
– прогнозування вчинення можливих правопорушень у сфері бізнесу та створення пере-

думов для їх недопущення;
– здійснення правової пропаганди та правового виховання населення;
– формування громадської думки нетерпимого ставлення до вчинення правопорушень у 

сфері підприємницької діяльності;
– розробка та впровадження державних, регіональних, муніципальних програм профі-

лактики правопорушень у сфері бізнесу;
– залучення до заходів профілактики правопорушень у сфері підприємницької діяльності 

на конкретних об’єктах у відповідності до закону громадські та державні організації, окремих 
громадян тощо.

До індивідуальних заходів профілактичної роботи варто віднести: 
а) інформування суб’єктів підприємницької діяльності про потенційні ризики або 

загрози; 
б) критика протиправної поведінки і роботи окремих підприємств, установ і організацій, 

які порушують встановлені законодавством вимоги по веденню підприємницької діяльності; 
в) постійні бесіди та консультування представників бізнесу про заходи безпеки на підпри-

ємстві.
Незважаючи на те, що перераховані вище заходи є профілактичними (попереджувальни-

ми), вони мають реалізовуватися в односторонньому примусовому порядку органами і посадо-
вими особами, наділеними владними повноваженнями. Адміністративно-профілактичні заходи 
у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності повинні проявлятися у вигляді пев-
них обмежень і заборон, що також свідчить про їх примусову природу. Проте не варто забува-
ти про принципи профілактичної роботи, які досить детально були охарактеризовані Н. Кан-
тором. До них віднесено принципи: 1) законності – дотриманні вимог Конституції України та 
законів України усіма, без винятку, суб’єктами запобігання, здійснення тільки тих заходів, які 
передбачені законами або підзаконними нормативними актами; 2) гуманізму – всебічний захист 
прав та свобод громадян під час запобіжної діяльності; 3) гласності – систематичного висвітлен-
ня у статистиці та засобах масової інформації відомостей про запобігання правопорушенням; 
4) демократизму – участі у профілактиці правопорушень не тільки спеціалізованих суб’єктів, але 
й усіх інших державних органів та організацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, об’єднань громадян та окремих громадян; 5) науковості – використання форм, методів 
та засобів діяльності щодо запобігання правопорушенням, які розроблені та схвалені наукою; 
6) диференційованого підходу – врахування і загальних, і спеціальних особливостей правопо-
рушників та груп правопорушень; 7) плановості та прогнозування – всебічне вивчення та аналіз 
стану правопорушень, складання та реалізація відповідних програм профілактики адміністра-
тивних проступків; 8) взаємодії та координації зусиль суб’єктів запобігання правопорушенням; 
9) громадського засудження протиправної поведінки; 10) переважання методів переконання, тоб-
то застосування примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу; 11) адек-
ватності методів та засобів профілактики вчиненим правопорушенням [3, с. 43].
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Як бачимо питання профілактики адміністративних правопорушень у сфері підприєм-
ницької діяльності є дуже актуальним та потребує державної підтримки, а його вирішення має 
бути виведене на рівень пріоритетних завдань держави.

Але для того, щоб зрозуміти природу виникнення протиправних дій у сфері бізнесу, варто 
попрацювати теоретично та встановити: 

1) сутність та витоки адміністративних правопорушень у сфері комерційної господарської 
діяльності; 

2) встановити фактори, що сприяють виникненню протиправної поведінки у сфері бізнесу; 
3) виявити причини росту адміністративних правопорушень у зазначеній сфері та віднай-

ти способи їх нівелювання; 
4) знизити рівень нестабільності та напруги у сфері підприємницької діяльності; 
5) запобігати виникненню конфліктних ситуацій у сфері бізнесу, уникати провокацій та 

беззаконня; 
6) сформувати правові основи протидії антисуспільній поведінці у сфері підприємницької 

діяльності; 
7) встановити баланс між приватними інтересами суб’єктів господарювання, публічними 

інтересами держави, її органів та посадових осіб; економічною ефективністю та доцільністю 
бізнесу й соціальною справедливістю.

Заходи адміністративного припинення правопорушень у сфері підприємницької діяльно-
сті також потребують свого оновленого підходу у сфері підприємницької діяльності та закріплен-
ня на рівні Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адже заходи адміністратив-
ного припинення характеризуються перш за все тим, що їх застосування обумовлене реальною 
протиправної ситуацією, а спрямовані вони на усунення останньої, встановлення особи поруш-
ника, забезпечення з’ясування усіх обставин справи і є передумовою застосування до порушника 
адміністративних стягнень. До заходів адміністративного припинення правопорушень у сфері 
підприємницької діяльності відносяться переважно заходи економіко-фінансового характеру 
(див. попередні розділи дисертаційного дослідження), але вони не знайшли свого відображен-
ня у чинному КУпАП, тому ця ситуація має бути вирішена для того щоб оптимізувати процес 
здійснення провадження у справа про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 
діяльності та притягнення винних осіб до відповідальності.

Доцільно, як уже зазначалося вище, удосконалювати систему та характер стягнень, що 
застосовуються до осіб, які вчинили проступок у сфері підприємницької діяльності. Дані захо-
ди адміністративного примусу пов’язані з заходами адміністративного припинення (але не є 
тотожними їм), із заходами відновлювального характеру (коли необхідно відновити правовірний 
стан або відшкодувати завдані збитки) та заходами процесуального забезпечення (різного роду 
провадження). Без їх застосування не може іти мова про накладення адміністративного стяг-
нення на правопорушника. Тому удосконалення правової регламентації даних заходів впливу 
надасть можливість посилити позицію законності як в бізнесі, так і в адміністративній практиці. 
Але надмірна інтенсивність нормативного правового регулювання інституту адміністративної 
відповідальності при його хаотичності і безсистемності не сприяє ефективності норм адміні-
стративно-деліктного законодавства. У багатьох випадках причиною такого становища є відсут-
ність чітко розробленої єдиної концепції подальшого розвитку адміністративного законодавства, 
деліктної політики, основною метою яких повинно бути попередження і запобігання адміністра-
тивних правопорушень. 

Узагальнення практики діяльності адміністративних органів, уповноважених на здійс-
нення провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 
діяльності; аналіз самого законодавства про адміністративну відповідальність у сфері бізнесу 
дають нам можливість визначити основні умови оптимальності застосування адміністративних 
стягнень. До них належать:

– чітке законодавче закріплення санкції, що виключає її двояке розуміння та трактування; 
розглянути можливість відходу від її абсолютно-визначених розмірів та встановлювати штрафні 
санкції відповідно до розміру доходу/прибутку фізичної чи юридичної особи;

– конструкція адміністративно-правової санкції має відповідати реаліям часу та характе-
ру шкоди;

– чітко розмежувати та прописати в рамках КУпАП адміністративну відповідальність 
окремо фізичних осіб та окремо юридичних осіб за вчинення правопорушень у сфері підприєм-
ницької діяльності; при чому адміністративна відповідальність фізичних осіб не має виключати 
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адміністративну відповідальність юридичних осіб та навпаки; зокрема адміністративне покаран-
ня юридичних осіб не повинно перетворитися в інструмент придушення їх економічної самостій-
ності та ініціативи й не має супроводжуватися надмірною обмеженістю свободи підприємництва 
і права власності;

– застосування адміністративних стягнень має забезпечувати цілі адміністративної від-
повідальності у сфері підприємницької діяльності;

– чітка систематизація адміністративно-деліктного законодавства у сфері підприємниць-
кої діяльності.

Тобто, стягнення тільки тоді матиме свій позитивний вплив, коли воно дійсно буде відпо-
відати характеру шкоди, яка завдається у результаті вчинення адміністративного правопорушен-
ня. Ми неодноразово наголошували на тому, що на сьогоднішній день стягнення не відповідають 
характеру протиправної поведінки окремих суб’єктів у бізнесі, яким простіше сплатити штраф 
та продовжувати свою протиправну поведінку. Тому дія санкцій має бути посилена та дійсно 
відповідати тій протиправній поведінці та характеру шкоди, яка завдається. Й позиція держави у 
цьому аспекті має бути жорсткою та категоричною – ніяких пільг та поблажок. 

Висновки. Таким чином, удосконалення адміністративно-правових заходів протидії пра-
вопорушенням у сфері підприємницької діяльності має носити комплексний характер та вклю-
чати в себе: 1) удосконалену систему правових норм, яка охоплює шляхи виявлення причин та 
умов вчинення правопорушень у сфері підприємницької діяльності; припинення протиправної 
поведінки та накладення адміністративних стягнень за порушення норм адміністративно-делік-
тного законодавства, яке охоплює комерційну господарську діяльність; 2) індексацію штрафних 
санкцій; 3) постійну роз’яснювальну, консультативну та профілактичну роботу із суб’єктами 
господарювання, які неодноразово порушували законодавство у сфері підприємницької діяль-
ності; 4) здійснення постійного моніторингу на найбільш вразливими сферами підприємницької 
діяльності; 5) постійну роботу з громадськістю та населенням щодо недопущення протиправ-
ної поведінки у сфері підприємницької діяльності; 6) невідворотність покарання за протиправну 
поведінку у сфері підприємницької діяльності.
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ДАУГУЛЬ В.Я.

СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню механізмів державного регулювання земель-
них правовідносин, в структурі яких, окрім основних економічних, провідне міс-
це посідає адміністративно-організаційний. Визначається роль і значення адмі-
ністративно-правового регулювання земельних правовідносин як передумови 
забезпечення законності та правопорядку в галузі використання й охорони земель. 
Доводиться, що зміст адміністративно-правового регулювання земельних право-
відносин розкривається в процесі здійснення завдань та функцій щодо управління 
земельним фондом з боку уповноважених суб’єктів владних повноважень.

Ключові слова: земельні відносини; адміністративно-правове регулювання; 
державне управління; державне регулювання; державний контроль; державна 
земельна політика.

Статья посвящена исследованию механизмов государственного регулирования 
земельных правоотношений, в структуре которых, помимо основных экономиче-
ских, ведущее место занимает административно-организационный. Определяется 
роль и значение административно-правового регулирования земельных право-
отношений как предпосылки обеспечения законности и правопорядка в области 
использования и охраны земель. Доказывается, что содержание административ-
но-правового регулирования земельных правоотношений раскрывается в процессе 
осуществления задач и функций по управлению земельным фондом со стороны 
уполномоченных субъектов властных полномочий.

Ключевые слова: земельные отношения; административно-правовое регули-
рование; государственное управление; государственное регулирование; государ-
ственный контроль; государственная земельная политика.

The article is devoted to the research of mechanisms of state regulation of land legal 
relations, in the structure of which, besides the main economic ones, the leading place 
is occupied by the administrative and organizational one. The role and importance of 
administrative and legal regulation of land legal relations as prerequisites for ensuring 
law and order in the field of land use and protection is defined. It is proved that the 
content of administrative and legal regulation of land legal relations is disclosed in the 
process of carrying out tasks and functions for managing the land fund by authorized 
subjects of power.

Key words: land relations; legal relationship; public administration; state regulation; 
state control; state land policy.

Постановка проблеми. Без перебільшення, земля як ключовий елемент національного 
багатства, основний ресурс у сільськогосподарському виробництві і основа людського існування 
завжди наділяється важливим значенням у процесі економічного розвитку суспільства та дер-
жави. Від послідовності розв’язання наявних проблем у сфері використання і розподілу земель-
них ресурсів, як у теоретичному, так і практичному аспектах, напряму залежить майбутній стан 
фінансового, екологічного і соціального зростання та добробуту населення та держави.

Зазначимо, що у Стратегії економічного розвитку України до 2020 року земельну рефор-
му віднесено до вектора розвитку нашої держави [1], у процесі якої вже зараз можна спостері-
гати формування якісно нових видів земельних правовідносин, які впливають на «працездат-

© ДАУГУЛЬ В.Я. – начальник юридичного управління (Головне управління Держгеокадастру 
у Харківській області)
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ність» економіки і соціальної сфери країни. Наприклад, В.Д. Швець відмічає, що проведення 
земельної реформи створило умови для підвищення участі органів державної влади в земельних 
правовідносинах, розвитку нових форм господарювання у сільському господарстві, земельно-
го ринку, підвищення ефективності землеробства й управління земельними ресурсами, захисту 
прав власників землі. Проте, постійний розвиток суспільних відносин диктує необхідність змін 
форм і методів цієї діяльності [2, c. 122]. Отже, не виникає жодного сумніву в тому, що нинішній 
стан земельних відносин є результатом втілення в життя заходів земельної реформи в Україні, 
пріоритетною задачею якої є формування конкретного власника і користувача землі, побудова 
оновлених за змістом і характером земельних відносин. Очевидно, що результатом реформуван-
ня відносин власності на землю має стати створення умов для раціонального її використання і 
належної охорони.

Реалії сьогодення також свідчать про розпорошеність земельних правових норм у різних 
за юридичною силою законодавчих актах, часта зміна їх редакцій, несистемне та неузгоджене 
їх розроблення. Все це безпосередньо позначається на розвитку земельних відносин, зокрема 
залишаються нормативно не впорядкованими численні питання у сфері управління земельни-
ми ресурсами. На такі саме «уразливі», «слабкі» місця земельного законодавства вказується на 
сторінках спеціальної правничої літератури, підкреслюючи, що воно залишається неповним і 
суперечливим, а сам процес його формування, з одного боку, підтверджує відсутність страте-
гії розвитку земельних відносин, з іншого – свідчить про непослідовність державної земельної 
політики [3, c. 6]. Актуальною по цей час залишається теза викладена О. Ю. Дроздом з приводу 
того, що сфера земельних відносин, перебуваючи під державно-правовим впливом, вимагає вдо-
сконалення засобів адміністративно-правового регулювання зазначених відносин, насамперед, 
засобами адміністративного права [4, с. 88].

Аналіз останніх досліджень. Проблематика державного регулювання та державно-
го управління у сфері земельних відносин висвітлюється як вченими-економістами, так і 
дослідниками, які працюють в окремих правових галузях (праці С. Ю. Булигіна, І. К. Бистря-
кова, Д. С. Добряка, Б. М. Данилишина, Л. Я. Новаковського, А. Я. Сохнича, Ч. Н. Азімова, 
О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, К. І. Кучерука, І. М. Кучеренка, В. І. Андрейцева, С. В. Размєтаєва, 
А. Д. Юрченка, О. Ф. Андрійка, О. М. Бандурки, О. В. Джафарової, Н. І. Красюка, А. А. Матвієця, 
О. С. Мірошніченка, В. В. Пахомова та інших). Незважаючи на глибоку теоретичну й методо-
логічну розробку цих питань, деякі аспекти, зокрема, що стосується визначення та з’ясування 
особливостей адміністративно-правового регулювання земельних відносин залишаються мало-
вивченими і тому вимагають подальшого дослідження.

Мета статті полягає у визначенні особливостей адміністративно-правового регулювання 
земельних відносин, що вимагає з’ясування меж впливу держави в особі уповноважених орга-
нів на розвиток відносин у сфері землекористування, встановлення ролі та значення державного 
регулювання земельних правовідносин як передумови забезпечення законності та правопорядку 
в галузі використання та охорони земель. 

Виклад основного матеріалу. Одразу відмітимо, що на законодавчому рівні категорія 
«земельні відносини» закріплена у систематизованому законодавчому акті, що регулює право 
власності та інші невід’ємні права на землю, гарантії таких прав, їх обмеження, місце і роль орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування у впорядкуванні земельних відносин. 
Так, у ч. 1 ст. 2 Земельного кодексу України під земельними відносинами розуміються «суспільні 
відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею». У ч. 2 цієї ж статті вказано, 
що суб’єктами земельних відносин можуть бути громадяни, юридичні особи, органи місцевого 
самоврядування та органи державної влади. Між іншим, у ч. 3 ст. 2 законодавцем роз’яснено, що 
об’єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки й права на 
них, у тому числі на земельні частки (паї) [5]. З приводу змісту ч. 1 даної законодавчої формули 
науковці неодноразово наголошували на її недосконалості та внутрішньо змістовної обмежено-
сті, вказуючи, що вона містить занадто вузьке коло суспільних відносин, які виникають у зазначе-
ній сфері, зокрема, залишає поза увагою інші види відносин (наприклад, пов’язані з охороною та 
відтворенням земель, застосуванням юридичної відповідальності за земельні правопорушення, 
раціональним користуванням тощо).

Так, В. І. Андрейцев пояснює, що у формулі «земельні відносини – це суспільні відно-
сини…» використано простий, тавтологічний прийом визначення відносин через відносини, 
хоча зрозуміло, що як істотну первинну ознаку відносин доцільно б використати відповід-
ні правові зв’язки між суб’єктами щодо земель або земельних ділянок, які й породжують 
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виникнення земельних правовідносин і визначають їхній правовий характер та особливос-
ті реалізації в реальному житті. Ігнорування елементарних правил формальної логіки в 
зазначеній правовій формулі і призвело до обмеження змісту останнього, а отже, і створило 
формально-юридичні складнощі щодо розуміння її практичного застосування [6, c. 47–48].  
Із зазначеною позицією науковця важко не погодитися, адже дійсно ч. 1 ст. 2 Земельного 
Кодексу України не віддзеркалює всіх особливостей даного різновиду правових відносин з 
позиції їх структурної елементної будови (змісту, об’єкту та суб’єктів), так і підстав виник-
нення, зміни та припинення.

У продовження сказаного слід додати, що правова природа поняття «земельні відноси-
ни» безпосередньо пов’язана зі становленням квінтесенції та визначенням предмета земельно-
го права – комплексної галузі права, (основу якої складають норми цивільного права, органічно 
пов’язані з нормами адміністративного та екологічного права), яка регулює даний вид відносин 
з приводу екологічно збалансованого користування, відтворення та охорони земель з метою 
забезпечення нормального екологічного стану в країні [7, c. 12]; зокрема з метою створення, 
закріплення та вдосконалення ефективного земельного ладу країни, заснованого на рівноправ-
ності різних форм власності на землю, який забезпечує раціональне використання, відтворен-
ня та охорону земель, розвиток різних форм господарювання на землі, реалізацію й захист 
земельних прав громадян та їх об’єднань [8, с. 112]. Зазначене свідчить, що земельні відносини 
можуть зараховувати до себе численні види вольових суспільних відносин, що виникають з 
приводу володіння, раціонального, ощадливого та ефективного використання земель, а також 
пов’язані з їх розпорядженням, управлінням та охороною. Тим самим, за своїм змістом катего-
рія «земельні відносини» окреслює значний обсяг різновекторних питань, а саме як економіч-
ного, так і юридичного характеру.

Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики Укра-
їни на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р., вказано, що сталий соціально-економічний 
розвиток будь-якої країни передбачає таке функціонування її господарського комплексу, коли 
одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, забезпечуєть-
ся раціональне та екологічно безпечне господарювання і високоефективне збалансоване вико-
ристання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров’я людини, збережен-
ня і відтворення навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу 
суспільного виробництва [9]. У цьому аспекті законодавець переконливо вказує на органічну 
цілісність державних і приватних інтересів, оскільки в отриманні корисного результату заці-
кавлені рівною мірою усі суб’єкти суспільних правовідносин.

Безсумнівно, унікальна цінність землі, її важливість для розвитку суспільства і держа-
ви зумовлює той факт, що вона, як об’єкт правового регулювання виконує потрійну роль: в 
екологічному розумінні – це природний об’єкт, складова частина природного середовища, що 
взаємодіє з іншими об’єктами природи – лісами, надрами, водами, а в широкому розумінні – 
охоплює всі природні ресурси; з економічного погляду, земля – об’єкт господарської та іншої 
діяльності, є основним засобом виробництва в сільському і лісовому господарстві, а також 
виконує роль територіально-просторового базису для розміщення будинків, будівель, споруд 
та інших об’єктів [10, с. 62–63].

Про факт того, що земля як об’єкт земельних відносин знаходиться під охороною дер-
жави і виконує одразу декілька корисних функцій для суспільства, вказує В. В. Носік. Зокрема 
дослідник під «землею в юридичному значенні» розуміє розташований над надрами, терито-
ріально обмежений кордонами України, цілісний, нерухомий поверхневий шар земної кори, 
який є основою ландшафту та просторовим базисом для гармонійного розподілу місць розсе-
лення, діяльності людей, об’єктів природно-заповідного фонду з урахуванням економічних, 
соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства, належить народу на праві абсолютної 
власності та складає частину національного багатства, що перебуває під особливою охоро-
ною держави [11, с. 496]. Таке визначення свідчить про те, що земля, передусім, як неповтор-
ний компонент природного середовища, являє собою самостійний господарський об’єкт, який 
характеризується безліччю багатогранних властивостей, внаслідок чого перебуває у сфері 
вивчення й дослідження різних правових галузей.

У Законі України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р. термін «земля» визначається 
як поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що 
органічно поєднані та функціонують разом з нею (ст. 1). При цьому об’єктом особливої охорони 
держави законодавець визначає всі землі в межах території України (ст. 2) [12].
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Закон України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середови-
ща», зокрема ч. 1 ст. 5, вказує, що державній охороні і регулюванню використання на території 
України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-со-
ціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невико-
ристовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рос-
линність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси [13]. Про земельні відносини 
як про відносинами з приводу охорони земель пише у своїй монографії Л. М. Бойко. На його 
думку, охорона земель має забезпечувати їх раціональне використання, відтворення та підви-
щення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій 
ґрунтового покриву та охорони довкілля [14, с. 22].

Достатньо виваженою виглядає позиція О. В. Ходаківської, яка пропонує під земельними 
відносинами розуміти результат тривалого суспільного розвитку щодо використання та охорони 
земель, форм власності і господарювання на ній, пріоритетних способів облаштування території 
та її землеустрою, що характеризуються національними, соціальними, економічними та іншими 
особливостями реалізації функцій землі як унікального природного ресурсу, засобу виробництва, 
об’єкта нерухомості, основного засобу сільськогосподарського виробництва [15, с. 30]. Такий 
підхід віддзеркалює особливості функціональної спрямованості землі, реалізація якої дозволяє 
задовольнити інтереси кожного індивіда суспільства і одночасно впливати на ефективний розви-
ток економічної сфери країни.

На таку ознаку землі як її багатофункціональність також вказує О. Ю. Дрозд. Так, учений 
відмічає, що екологічна функція проявляється в тому, що земля є найважливішою складовою 
частиною навколишнього природного середовища необхідного для існування людини; соціаль-
на – що земля є просторовою базою для проживання населення та розташування різноманітних 
об’єктів; економічна – що земля є засобом виробництва в різних галузях господарювання; полі-
тична – що земля є просторовою межею державної влади та матеріальною основою її сувере-
нітету; юридична – що земля є об’єктом правовідносин [16, c. 33]. Пріоритетність окреслених 
функцій землі обумовлена їх роллю та значенням у забезпеченні безпечних та комфортних умов 
життєдіяльності суспільства, що вимагає збалансованих правових механізмів, які гарантувати-
муть достатній життєвий рівень людині, реалізовуючи, передусім, право власності на землю. 
Назване право має свій зміст, що зводиться до єдності трьох правомочностей – володіння, корис-
тування і розпорядження. Завдяки своєму поліфункціональному призначенню, правове регулю-
вання відносин, що виникають в процесі реалізації зазначених функцій, здійснюється різними 
галузями права, в тому числі й адміністративним. Отже, земельні правовідносини вимагають 
комплексного правового регулювання без применшення ролі земельного права – єдиної галузі 
права, яка об’єднує всі суспільні відносини, що виникають із приводу землі, та регулює їх в 
єдності та взаємозв’язку [16, c. 34].

Державне управління соціально-економічним розвитком країни здійснюється у ході діяль-
ності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, 
зокрема такої, що спрямована на ощадливе використання землі та її охорону у напрямі економіч-
ного стимулювання землевласників та надання коштів на заходи по підвищенню продуктивності 
земельних ділянок, гарантування екологічної безпеки населення і створення необхідних умов 
для господарської діяльності громадян держави. Названі напрямки у земельній галузі забезпе-
чуються завдяки реалізації державної політики регулювання земельних відносин, тобто багато-
вимірній системі економічних, організаційних та правових заходів, спрямованих на розвиток, 
удосконалення або докорінну зміну земельних відносин у пріоритетному для держави напрямі, 
що здійснюються державними органами з метою раціоналізації використання та охорони землі, 
забезпечення продовольчої безпеки країни і створення екологічно безпечних умов для ведення 
господарської діяльності та проживання громадян [17, c. 6]. Отже, сама по собі специфіка земель-
них правовідносин вимагає обов’язкової участі держави, в особі уповноважених її органів, з 
метою належного їх оптимального впорядкування та розвитку заради задоволення інтересів і 
потреб населення. Інтереси держави в галузі земельних відносин спираються на необхідність 
існування й нормального функціонування держави щодо нормативного визначення земельних 
відносин (з урахуванням потреб суспільства та індивідів), забезпечення їх законності, управління 
та контролю в даній галузі; охорони землі, забезпеченні її ефективного і раціонального викори-
стання; реалізації прав на землю відповідно до закону [18, с. 3]. Стає очевидним, що держав-
не регулювання у сфері земельних відносин є достатньо специфічним з фактично вираженим 
адміністративним характером. Це зумовлено тим, що таке регулювання ґрунтується на правових 
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можливостях державних органів втручатися у ці відносини в частині обмеження права власності 
землекористувача в аспекті володіння, використання та розпорядження об’єктами цієї власності 
або в аспекті визначення процедури реалізації цього права. Отже, роль та значення держави у 
врегулюванні земельних правовідносин важко переоцінити.

У продовження сказаного, слід навести позицію В. Строканя, який пояснює, що у сфері 
земельних відносин будь-яка держава здійснює свої традиційні функції по встановленню основ 
державної політики у сфері регулювання земельних відносин, встановленню обмежень прав 
правовласників земельних ділянок, встановленню обмежень обігоздатності земельних ділянок, 
плануванню і переплануванню місцевості, встановленню земельних сервітутів, а також низ-
ки публічно-правових обмежень, що накладаються на власників землі в суспільних інтересах 
[19, с. 48]. Не виникає сумніву, що саме органам державної влади та іншим уповноваженими 
суб’єктам у сфері охорони і використання земель надається право на реалізацію дій щодо органі-
зації та контролю, впорядкування і нагляду за дотриманням і виконанням вимог чинного законо-
давства учасниками земельних правовідносин. У нашому випадку, цільовим призначенням адмі-
ністративно-правового регулювання у сфері земельних відносин, перш за все, є забезпечення 
реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо мож-
ливості володіння, користування й розпорядження землею. До того ж, адміністративно-правові 
норми обов’язково застосовуються у процесі реалізації заходів щодо охорони об’єктів і суб’єктів 
земельних правовідносин, а також під час здійснення заходів щодо запобігання й припинення 
порушень у сфері земельного законодавства.

Р. А. Романович підкреслює, що формуючись під впливом ідеологічних і політичних 
принципів державного устрою, земельні відносини за своєю сутністю становлять сукупність 
правових, економічних, соціальних, адміністративних і екологічних відносин, що виникають 
між суспільством та його членами у процесі використання земельних ресурсів і управління 
ними. Формування і матеріалізація земельних відносин здійснюється за допомогою системи 
об’єктивно пов’язаних адміністративно-правових та економічних заходів впливу держави на 
їх суб’єктів, що забезпечують права землевласників і землекористувачів, умови ефективного, 
раціонального й екологічно безпечного використання земельних ресурсів та їх охорону [20]. 
Отже, завдяки механізму адміністративно-правового регулювання у сфері державної земельної 
політики, а також економічним важелям державного управління формуються земельні право-
відносини, які виступають невід’ємною основою для досягнення загальної економічної, еколо-
гічної та соціальної стабільності в країні, зокрема підвищення рівня життя населення та рівня 
продовольчої безпеки України.

На думку Г. І. Шарія основними механізмами державного регулювання земельних від-
носин повинні бути: організаційно-правовий – для розроблення та вдосконалення норматив-
но-правової бази; організаційно-адміністративний – для реалізації державної політики щодо 
використання та охорони земель; організаційно-економічний – для економічного стимулюван-
ня раціонального використання земель, економічних гарантій власникам землі та економічної 
відповідальності землекористувачів тощо; організаційно-координаційний з – для координації 
проведення земельної реформи, діяльності державних органів земельних ресурсів; організацій-
но-методичний – для обґрунтування раціональної системи землеробства, наукового супроводу; 
організаційно-інформаційний – з метою формування національного, регіональних та місцевих 
банків даних про стан земель і ґрунтів, формування автоматизованої системи ведення держав-
ного земельного кадастру України й системи реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та 
прав на них тощо [21, c. 11]. В. А. Боглак дотримується схожої точки зору, виділяючи правовий, 
економічний, організаційний та інформаційний механізми державної політики щодо розвитку 
земельних відносин. На думку дослідниці, правовий механізм передбачає встановлення меж і 
«правил» взаємодії суб’єктів земельних відносин, а також регламентацію процесів використання, 
володіння і відтворення земельних ресурсів. Він об’єднує групу інструментів прямого впливу 
на суспільні відносини відносно володіння, розпорядження, використання, охорони і відтво-
рення земельних ресурсів (нормативно-правові, інституціональні, адміністративно-контрольні, 
дозвільні). Основною перевагою їх застосування є безпосередній та цілеспрямований вплив на 
суб’єкт механізму земельних відносин, його стан або діяльність [22, c. 16].

За цільовим призначенням державне регулювання земельних відносин має на меті орга-
нізувати процес їх формування і розвитку таким чином, щоб забезпечити раціональну та ефек-
тивну експлуатацію земель усіма суб’єктами господарювання у межах чинного національного 
законодавства, а в разі порушення їх прав, свобод та інтересів у земельній сфері – забезпечити їх 
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відновлення. Невипадково законодавець у змісті ст. 187 Земельного Кодексу України розмістив 
нормативне правило: «контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні 
додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України».

Науково аргументованою виглядає позиція О. В. Шкуропата, який під «державним 
управлінням сферою земельних відносин» розуміє превентивну, цілеспрямовану, послідовну, 
мережеву, багатофункціональну діяльність органів державної влади і місцевого самоврядуван-
ня, що реалізується за підтримки суспільства та у співпраці з його інститутами, сформовану на 
базі завершених управлінських циклів, і спрямовану на охорону й захист гарантій усіх видів 
прав на землю суб’єктів суспільства та держави. Разом із тим, організація діяльності органів 
державної влади, місцевого самоврядування, що реалізується за підтримки суспільства та у 
співпраці з його інститутами, які на базі завершених управлінських циклів за допомогою гео-
інформаційних систем мають забезпечити превентивну оцінку умов цільового і ефективного 
використання земельних ресурсів складається у процесі державного регулювання земельними 
ресурсами [23, c. 4]. У будь-якому випадку, земельні правовідносини, учасником яких є органи 
державної влади або орган місцевого самоврядування, і які реалізовують свої повноваження у 
сфері управління земельними ресурсами, набувають статусу «управлінських», мають адміні-
стративно-правовий характер.

Неможливо обійти увагою також позицію А. А. Матвієця, який відмічає, що лише дер-
жава має право законодавчо закріплювати форми власності на природні ресурси, їх межі та 
особливості використання; планувати та прогнозувати використання ресурсів; заохочувати або 
стримувати освоєння ресурсів; визначати форми регуляторного впливу на процес природоко-
ристування; створювати умови для ефективного природокористування; охороняти та зберігати 
природні ресурси; формувати у населення підходи щодо ощадливого і раціонального приро-
докористування; створювати спеціальні органи для контролю та нагляду, які мають відповідні 
функції [24, c. 21–23]. Серед основних функцій державного управління землями окремі вчені 
також виділяють: моніторинг земель; планування використання земель; землеустрій; держав-
ний земельний кадастр; здійснення державної реєстрації прав на землю; нормування та стан-
дартизацію у сфері використання та охорони земель; державний контроль за використанням та 
охороною земель [25, с. 361].

Землеохоронний та природоохоронний аспект прослідковується у тезі М. Р. Ковальського, 
який пояснює зміст діяльності виконавчо-розпорядчих органів з управління земельними відно-
синами крізь призму заходів щодо прогнозування і планування використання земельних ресур-
сів, установлення норм і порядку землекористування, розподілу і перерозподілу земель, опера-
тивно-розпорядчої та контрольно-наглядової діяльності за використанням й охороною земель 
[26, c. 236]. Система державного регулювання земельних відносин передбачає також реалізацію 
заходів щодо охорони об’єктів і суб’єктів земельних відносин, а також заходів щодо вирішення 
спірних питань відносно об’єктів і суб’єктів земельних відносин. Отже, підґрунтям для держав-
ного регулювання земельних правовідносин, зокрема в аспекті здійснення адміністративно-пра-
вового регулювання експлуатації земельними ресурсами та забезпечення оптимальної охоронної, 
контрольно-наглядової та виконавчо-розпорядчої діяльності суб’єктами владних повноважень у 
даній сфері є норми адміністративного права. 

Висновки. Вищенаведене переконує, що адміністративно-правове регулювання на сучас-
ному етапі розвитку України характеризується своїми власними особливостями та змістом. Зав-
дяки адміністративно-правовому регулюванню у сфері земельних відносин, що здійснюється з 
боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, впорядковуються правовід-
носини, пов’язані із правом власності на землю, використанням і охороною земель, здійснюється 
соціально справедливий розподіл земель, забезпечується необхідний рівень обліку кількості та 
якості земель, формуються оптимальні юридичні гарантії захисту прав та інтересів землевласни-
ків та землекористувачів при вирішенні земельних спорів. Зміст управлінської діяльності у сфері 
земельних відносин прослідковується у загальних і спеціальних функціях державного управ-
ління, а саме: плануванні; координації; організації; контролі; регулюванні; наданні і вилученні 
земель; моніторингу стану земельних ресурсів і динаміки його змін; веденні державного земель-
ного кадастру; землеустрою; справлянні плати за землю; державним контролем за раціональним 
використанням і охороною земель; вирішення земельних спорів; притягнення до адміністратив-
ної відповідальності.
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ДЕРЕВІНСЬКИЙ М.П. 

МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПО НАГОРОДЖЕННЮ 
ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

В даній науковій статті визначено місце адміністративного провадження по 
нагородженню державними нагородами в системі адміністративного процесу. 
Наведено визначення понять адміністративне провадження та провадження по 
нагородженню державними нагородами в системі адміністративного процесу.

Ключові слова: стимул, державна нагорода, заохочення, мотив, мотивація.

В данной научной статье определено место административного производства 
по награждению государственными наградами в системе административного про-
цесса. Приведены определения понятий административное производство и про-
изводство по награждению государственными наградами в системе администра-
тивного процесса.

Ключевые слова: стимул, государственная награда, стимулирование, мотив, 
мотивация.

This scientific article defines the place of administrative proceedings for the awarding 
of state awards in the system of administrative process.  The definition of the concepts 
of administrative proceedings and the awarding of state awards in the system of the 
administrative process is given.

Key words: stimulus, state reward, promotion, motive, motivation.

Сьогодні відбувається теоретичне оновлення розуміння адміністративного процесу. Тре-
ба відзначити, що зміст та структура адміністративного процесу неоднозначно сприймався та 
визначався теоретиками адміністративного права на протязі всього ХХ століття. У числі перших 
достатньо повно радянський адміністративний процес охарактеризував Г. І. Петров, що визначив 
його як процес здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності радянського державного управ-
ління, а радянське адміністративно-процесуальне право – як сукупність норм, що регулюють 
суспільні процесуальні відносини, якім складаються у сфері цієї діяльності [1, с. 27]. Пізніше 
Г. І. Петров розширив власну концепцію, та зазначав, що адміністративний процес в широкому 
розумінні – це процес виконавчої і розпорядчої діяльності органів державного управління. Адмі-
ністративний процес у вузькому розумінні – це процес діяльності органів державного управління 
по розгляду індивідуальних справ, що відносяться до їх компетенції [2, с. 30].

© ДЕРЕВІНСЬКИЙ М.П. – аспірант (Науково-дослідний інститут публічного та приватного 
права)

жавного управління». Київ: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,  
2018. 20 с.

24. Ботезат О. Земельні ресурси як об’єкт державного управління. Держава та регіони. 
Серія: Державне управління. 2009. № 4. С. 20–23.

25. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучас-
ний стан і напрями вдосконалення: монографія / ред. кол.: А. П. Гетьман, М. В. Шульга, А. М. Ста-
тівка та ін.; за ред. А. П. Гетьмана, В. Ю. Юркевича. Х.: Право, 2012. 448 с.

26. Ковальський М. Р. Актуальні напрями удосконалення механізму державного регулю-
вання земельних ресурсів. Науковий вісник Академії муніципального права. Серія: Управління. 
2011. Вип. 2. С. 234–243.
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Засновник вузької концепції адміністративного процесу Н. Г. Саліщева доводить, що це 
прояв виконавчої і розпорядчої діяльності, пов’язаної безпосередньо з можливістю реалізації 
в примусовому порядку відповідних адміністративно-правових актів, що визначають права і 
обов’язки учасників матеріальних адміністративних відносин. Науковець робить акцент на тому, 
що це зовнішня функція відповідного органу, коли вищий орган, його посадова особа або спеці-
ально для цього створений орган (комісія, інспекція) дозволяє в примусовому порядку спір, який 
виник в адміністративно-правових відносинах, або здійснює застосування встановлених законом 
заходів державного примусу [3, с. 11]. 

Юридична енциклопедія тлумачить адміністративний процес у широкому розумінні як 
регламентований законом порядок діяльності органів виконавчої влади з реалізації покладених 
на них функцій. У вузькому розумінні дане поняття визначався як регламентований законом поря-
док діяльності органів (служб, осіб) адміністративної юрисдикції та судових установ з розгляду 
справ про адміністративні правопорушення. У цьому випадку, на думку авторів енциклопедії, 
адміністративний процес є тотожним поняттю адміністративного провадження і виступає одним 
з видів юридичного процесу в цілому (поряд з кримінальним та цивільним процесами) [4, с. 53].

Ц. А. Ямпольська, В. І. Попова також розглядають адміністративний процес як поря-
док діяльності органів управління із вирішення всіх індивідуальних справ на основі правиль-
ного застосування норм матеріального адміністративного права органами держави. При цьому 
Ц. А. Ямпольська вказує на зв’язок цього інституту із загальною проблемою застосування норм 
права державними органами і їх посадовими особами, що зумовлювало необхідність у спеці-
альному порядку застосування правових норм в цілях точного дотримання режиму законності 
[5, с. 131].

А. Є. Луньов підкреслював, що під адміністративним процесом слід розуміти порядок 
діяльності всіх органів державного управління по здійсненню їх компетенції, порядок вирішення 
всіх справ, що виникають в процесі управління, застосування норм матеріального адміністратив-
ного права [6, с. 48].

Автори підручника Адміністративне право України встановлюють адміністративний про-
цес як врегульований правом порядок прийняття адміністративно-правових актів і розгляду інди-
відуальних управлінських справ органами виконавчої влади, а в передбачених законодавством 
випадках і іншими уповноваженими органами [7, с. 241].

О. I. Миколенко у докторській дисертації (2011 р.) на тему «Місце процедурного права в 
системі знань та в системі права України» висловлює точку зору, згідно з якою адміністративний 
процес   це врегульована адміністративно-процесуальними нормами послідовність дій суб’єктів 
правозастосовної діяльності, спрямованих на вирішення адміністративної справи та структуро-
ваних відповідними процесуальними відносинами [8].

В. М. Бевзенко у докторській дисертації (2010 р.) на тему «Суб’єкти владних повноважень 
в адміністративному судочинстві України» зазначає, що адміністративний процес являє собою 
сукупність правовідносин, які виникають у зв’язку із захистом у спеціальному судовому порядку 
прав, свобод і законних інтересів приватних осіб від неправомірних дій (рішень) органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, а також інших невладних за характером своєї діяль-
ності суб’єктів у разі здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, 
в тому числі на виконання делегованих повноважень (суб’єктів владних повноважень) [9, с. 415].

О. В. Запотоцька визначає адміністративний процес як урегульовану адміністративно-пра-
вовими нормами діяльність суб’єктів публічної адміністрації різного рівня, що має виключно 
виконавчо-розпорядчий характер і здійснюється з метою вирішення індивідуально-конкретних 
справ [10, с. 201].

Нам ближче наукова позиція О. В. Кузьменко, яка доводить, що адміністративний про-
цес   це врегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність публічної адміні-
страції, спрямована на реалізацію норм відповідних матеріальних галузей права в ході розгляду 
і вирішення індивідуально-конкретних справ [11, с. 37]. Саме цю концепцію ми покладемо в 
основу трактування сутності та структури адміністративного провадження по нагородженню 
державними нагородами.

Адміністративному процесу притаманні наступні ознаки:
1) є видом юридичного процесу, тобто адміністративний процес здійснюється спираю-

чись на основоположні засади і принципи загального явища, при цьому, в процесі своєї реалізації 
наділяється певними характерними лише йому особливостями, що і дають можливість виділяти 
адміністративний процес як самостійний елемент предмету адміністративного права;
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2) становить собою виконавчо-розпорядчу діяльність суб’єктів публічної адміністрації, тоб-
то суб’єкт здійснення даного виду діяльності наділений правом приймати владні рішення, що мають 
обов’язковий характер виконання для суб’єктів, в інтересах чи з приводу кого воно прийнято;

3) має на меті вирішення конкретних адміністративних справ;
4) характеризується особливим порядком застосування адміністративно-правових норм;
5) результатом здійснення є прийняття владного адміністративного акту чи прийняття 

управлінського рішення;
6) підставою здійснення є адміністративно-правові норми матеріального права;
7) має стадійний характер [10, с. 210].
Д. М. Бахрах з-поміж ознак адміністративного процесу виділяє спрощеність, з точки зору 

процедури порівняно з іншими юридичними процесами [12, с. 579]. 
М. М. Тищенко до ознак адміністративного процесу також відносить: наявність чіткої сис-

теми дій щодо проведення операцій з приписами норм права; проміжне та кінцеве закріплення 
певних фактів, що відіграють роль своєрідних сходинок на шляху до встановлення юридичних 
наслідків. На думку вченого, адміністративно-процесуальна діяльність завжди ґрунтується на 
праві, пов'язана з реалізацією матеріальних норм адміністративного права, а в деяких випадках – 
і норм інших галузей права [13, с. 204–205].

Адміністративний процес складається з адміністративних проваджень.  Щодо поняття 
даного терміну також не існує однозначної позиції у теоретиків адміністративного права.

Так, С. В. Гнатюк під адміністративним провадженням розуміє діяльність із вирішення 
індивідуально-конкретної справи у сфері публічно-правових відносин.

В. Д. Сорокін зазначає, що провадження – це частина процесу, процес є сукупність про-
ваджень [13, с. 120].

Н. Г. Саліщева доводить, що адміністративне провадження всебічно охоплює діяльність 
державного апарату, починаючи від підготовки і видання актів управління і закінчуючи матері-
ально-технічними діями. Воно охоплює широке коло суспільних відносин у сфері державного 
управління [3, с. 37].

Ю. М. Козлов детермінує провадження як «нормативно врегульований порядок здійснен-
ня процесуальних дій, який забезпечує законний та обов’язковий розгляд і вирішення індивіду-
альних адміністративних справ, об’єднаних спільністю предмета» [19, с. 230]

В. К. Колпаков визначає його як особливий вид адміністративної діяльності щодо вирішен-
ня справ певної категорії на підставі загальних та спеціальних процесуальних норм [19, с. 358]

О. В. Кузьменко та Л. М. Мілімко визначають адміністративне провадження як це якісно 
однорідну групу процесуально-процедурних дій по владній реалізації будь-яких відособлених 
матеріально-правових норм. Такі дії об’єднуються єдністю кінцевої мети, потребами професій-
ної спеціалізації праці щодо правозастосування, міркуваннями щодо підвищення ефективності 
правового регулювання [14, с. 210].

Підводячи підсумок викладеному, вважаємо, що адміністративне провадження – це уре-
гульована нормами адміністративного права поетапна діяльність публічних органів управління, 
в межах функціональних обов’язків, по виконанню мети та завдань, що лежать в основі індиві-
дуальної справи. 

Адміністративні провадження в адміністративному процесі представлені дуже широко. 
З метою їх упорядкування в наукових працях представленні авторські позиції щодо їх класи-
фікації. 

Так, Ю. М. Козлов до видів адміністративних проваджень відносить: а) провадження з 
питань організації апарату державного управління; б) провадження за заявами і пропозиціями 
громадян; в) провадження за скаргами; г) провадження у справах про застосування примусових 
заходів (дисциплінарних, матеріальних або адміністративних); д) провадження у справах, пов’я-
заних із застосуванням матеріальних норм трудового, фінансового, земельного права [15].

В адміністративно-юрисдикційному процесі Д. М. Бахрах виділяє такі провадження: а) за 
скаргами і заявами громадян; б) у справах про адміністративні правопорушення; в) із застосуван-
ня адміністративних запобіжних заходів (примусового лікування тощо); г) дисциплінарне [12].

Л. В. Коваль поділяє провадження адміністративного процесу залежно від сфери, на яку 
поширюється дія відповідних адміністративно-процесуальних норм, на дві групи. Перша   це гру-
па проваджень, які спрямовані на реалізацію дій дозвільно-реєстраційного, контрольно-наглядо-
вого характеру; створюють процесуальний режим притягнення до адміністративної відповідаль-
ності. Iнша група проваджень   процедури, спрямовані на реалізацію дій з виконавчо-розпорядчої 



183

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

діяльності в самих державних органах (діловодство, провадження стосовно прийняття індивіду-
альних актів управління, провадження із застосування дисциплінарних стягнень тощо) [16].

М. М. Тищенко виділяє наступні групи проваджень: адміністративно-установчі, адміні-
стративно-правотворчі, адміністративно-правозастосові та адміністративно-контрольні [17].

Ю. П. Битяк і В. В. Зуй виділяють такі види проваджень адміністративного процесу: 1) з роз-
робки і прийняття нормативних актів; 2) з прийняття індивідуальних актів управління; 3) із застосу-
вання адміністративно-процесуальних заходів і заходів припинення; 4) у справах про адміністративні 
правопорушення; 5) із застосування дисциплінарних стягнень; 6) реєстраційно-дозвільне; 7) наг-
лядово-контрольне; 8) у справах про звернення громадян; 10) у земельних, пенсійних, податкових, 
бюджетно-фінансових справах; 11) у справах про відшкодування матеріальної шкоди тощо [18].

Одну з розгорнутих структур адміністративного процесу запропонував В. К. Колпаков, 
який класифікував провадження на три види: нормотворчі, засновницькі та правозастосовні. Для 
нормотворчих найхарактернішим є провадження з видання нормативних актів управління. Для 
засновницьких найхарактернішими, на думку В. К. Колпакова, є такі провадження: 1) зі створен-
ня, реорганізації та ліквідації організаційних структур у сфері державного управління; 2) з комп-
лектування організаційних структур у сфері державного управління персоналом.

Найбільш сучасну та розгорнуту концепцію висунула теоретик адміністративного процесу 
О. В. Кузьменко. На її думку відповідно до змісту діяльності, яку виконує публічна адміністрація, її 
посадові та службові особи систему адміністративних проваджень можливо представити наступ-
ним чином: адміністративно-процедурні; адміністративно-деліктні; адміністративно-судочинські. 
Де адміністративно-процедурні провадження характеризується тим, що метою діяльності публіч-
ної адміністрації є виконання покладених на неї обов’язків, зокрема щодо задоволення прав та 
інтересів громадян. Метою даних проваджень є реалізація публічно-правових функцій, так звано-
го безконфліктного, змісту. Відповідно адміністративно-процедурні провадження поділяються  на 
«управлінські», «сервісні» та «за зверненнями громадян». В основі адміністративно-деліктних 
проваджень лежить вирішення адміністративно-правового спору. Отже, адміністративно-делік-
тні провадження це врегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність публічної 
адміністрації з розслідування, розгляду, прийняття рішень та винесення постанов, їх виконання 
в адміністративних справах деліктного характеру. До даної групи проваджень належать: прова-
дження у справах про адміністративні проступки; провадження по застосуванню заходів припи-
нення (наприклад огляд речей, індивідуальний огляд тощо). Третьою групою проваджень є адмі-
ністративно судочинські провадження. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових 
відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 
посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій 
на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень [19, с. 409].

Відповідно представленої концепції провадження по нагородженню державними нагоро-
дами відноситься до адміністративно-процедурних проваджень, і входить в підгрупу управлін-
ських проваджень. 

Так як  метою зазначеного провадження не є вирішення конфлікту про право, воно направ-
лено на реалізацію основного завдання нагородження заслуги, як взірцевого вчинку для суспіль-
ства, стимулювання суб’єктів на іншу позитивну для держави діяльність, висловлення пошани 
суб’єкту вчинення подвигу, заслуги. Управлінська складова відображена у наявності суб’єкта 
публічної адміністрації, який звертається з пропозицією про нагородження від імені суспільства 
та суб’єкта, прийняття рішення про присвоєння нагороди, яким є Президент України, котрий 
затверджує рішення прийняте спеціальною Комісією по державним нагородам та геральдиці.

Будь-яке адміністративне провадження складається з ряду окремих операцій.
Вивчення таких операцій у різних видах адміністративних проваджень свідчить, при-

наймні, про чотири ознаки, які притаманні для них.
По-перше, вони здійснюються послідовно, тобто одна операція змінює другу, утворюючи 

своєрідний ланцюг дій.
По-друге, розташування операцій у цьому ланцюгу має невипадковий характер. Їх послі-

довність логічно визначена. Так, винесення постанови у справі не може передувати такій опера-
ції, як складання протоколу про адміністративні правопорушення.

По-третє, різним видам адміністративних проваджень притаманні різні за характером i 
призначенням операції. Відрізняються вони i за ступенем урегульованості адміністративно-про-
цесуальними нормами.



184

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 4, 2017

По-четверте, здійснення тієї або іншої операції у тому або іншому провадженні визнача-
ється адміністративно-процесуальними нормами i виступає як момент реалізації матеріальних 
норм адміністративного права [19, с. 411].

Отже, провадження по нагородженню державними нагородами – це упорядкована 
нормами адміністративного права послідовна діяльність компетентних органів публічної адміні-
страції по вирішенню нагороджувальної справи по присвоюванню державної нагороди.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ  
ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС УРЕГУЛЮВАННЯ  

СПОРІВ ЗАРУБІЖНОГО ХАРАКТЕРУ

У статті сформовано поняття та класифіковано адміністративні обов’язки 
Департаменту Міністерства юстиції України, який відповідальний за реалізацію 
здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів зарубіж-
ного характеру. Вважається, що це породжена державними та суспільними інтере-
сами міра нормативно зафіксованої гранично допустимої моделі поведінки посадо-
вих та службових осіб Департаменту (які отримали від Міністерства зобов’язання 
в сфері забезпечення та відстоювання інтересів держави у спірних конфліктних 
ситуаціях, що мають зарубіжний характер) яка визначається адміністративним та 
додатково зарубіжними актами в конкретній справі а за її порушення застосову-
ються різнобічні покарання, що в загальному негативно впливає на інтереси дер-
жави і соціуму. Аналізований Департамент наділений низкою функціональних 
(субфункціональних) та посадових (службових) обов’язків. Окрему групу зобов’я-
зань Департаменту становлять договірні.

Ключові слова: адміністративна діяльність, адміністративні обов’язки, апа-
рат міністерства, Департамент, Міністерство юстиції України.

В статье сформировано понятие и классифицированы административные 
обязанности Департамента Министерства юстиции Украины, ответственного 
за реализацию осуществления защиты прав и интересов Украины во время уре-
гулирования споров зарубежного характера. Считается, что это порождена госу-
дарственными и общественными интересами мера нормативно зафиксированной 
предельно допустимой модели поведения должностных и служебных лиц Депар-
тамента (которые получили от Министерства обязательства в сфере обеспечения и 
отстаивания интересов государства в спорных конфликтных ситуациях, имеющих 
зарубежный характер), которая определяется административным и дополнитель-
но зарубежными актами в конкретном деле а за ее нарушение применяются раз-
носторонние наказания, что в общем негативно влияет на интересы государства 
и социума. Рассматриваемый Департамент наделен рядом функциональных (суб-
функциональних) и должностных (служебных) обязанностей. Отдельную группу 
обязательств Департамента составляют договорные.

Ключевые слова: административная деятельность, административные 
обязанности, аппарат министерства, Департамент, Министерство юстиции 
Украины.

The article defines the concept and classifies administrative duties of the Department 
of the Ministry of Justice of Ukraine, which is responsible for realizing the protection of 
the rights and interests of Ukraine in the settlement of disputes of a foreign nature. It is 
believed that this is generated by state and public interests measure of the normatively fixed 
maximum permissible model of behavior of officials  of the Department that is determined 
by administrative and additional foreign acts in a particular case and for its violation a wide 
range of punishments is applied, in general, negatively affects the interests of the state and 
society. The Department in question is endowed with a number of functional (sub-functional) 
and official duties. A separate group of the obligations of the Department is contractual.

Key words: administrative activity, administrative duties, Department, ministry 
apparatus, Ministry of Justice of Ukraine.
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Актуальність. Довіра до влади у багатьох відносинах залежить від того, як публічна адмі-
ністрація забезпечує реалізацію своєї владної сили стосовно покращення рівня життя жителів 
своєї країни. Адміністративне право регулює широке коло суспільних відносин, що виникають 
у процесі здійснення публічного управління, проте така діяльність обумовлює наявність великої 
кількості суб’єктів, які для розв’язання покладених на них завдань наділені різними повноважен-
нями,структурою і юридичними властивостями [1], в тому числі компетенційними.

Питання про компетенцію органів публічної влади належить до «базових» не тільки в юри-
дичній науці, а і в публічному управлінні та адмініструванні. Закріплення за органами публічної 
влади визначеної компетенції є одним із способів державного регулювання їхніх дій, організації 
та впорядкування їхньої діяльності [2, с. 1]. Ми переконані, що первинною компетенцією Депар-
таменту Міністерства юстиції України, який є відповідальним суб’єктом в аналізованій сфері, 
є його адміністративні обов’язки, а похідною – адміністративні права, що надаються цьому 
суб’єкту в мінімальних межах для ефективного виконання обов’язків. Це зумовлено тим, що для 
будь-якого суб’єкта владних повноважень – первинними є «обов’язки», а вторинними – «права» 
[3, с. 76]. Тож, розуміючи що аналізований суб’єкт є структурним складовим Міністерства юсти-
ції України, якому, відповідно, делеговано від останнього специфічні, унікальні повноваження 
в сфері урегулювання спорів зарубіжного характеру, спробуємо дослідити такий елемент його 
адміністративно-правового статусу як адміністративні обов’язки.  

Огляд останніх досліджень. Досліджувана проблематика є відносно не дослідженою з 
позиції наукових пошуків, однак, до проблем функціонування публічних органів влади, в тому 
числі органів юстиції та їх адміністративно-правового статусу побічно звертали свою увагу вчені 
як: М. Андріїв, В. Галунько, М. Горбач, О. Кузьменко, П. Лютіков, С. Марченкова, М. Рибак, 
С. Стеценко та інші.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі теорії адміністративного права, теорії між-
народного права, діючого національного законодавства сформувати поняття та класифікувати 
адміністративні обов’язки Департаменту Міністерства юстиції України, який відповідальний за 
реалізацію здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів зарубіж-
ного характеру.

Виклад основних положень. Загалом, категорія «обов’язок», вживається в українській 
мові у двох значеннях: 1) те, чого треба беззастережно дотримуватися, що слід безвідмовно вико-
нувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління; повинність, обов’яз-
ку; 2) певний обсяг роботи, сукупність справ, межі відповідальності та ін., що визначаються 
відповідним званням, посадою, родинним станом тощо [4, с. 410; 5, с. 597].

Від так, дана категорія є багатогранною та за концептуальною змістовою характеристи-
кою позначає певні гранично допустимі дії, обумовлені суспільними потребами для досягнення 
певної корисно-необхідної мети. 

У науці адміністративного права обов’язки і права суб’єктів адміністративного права 
поперед всього розглядаються через призму змісту адміністративно-правових відносин, коли 
кожному суб’єктивному праву одного суб’єкта адміністративно-правових відносин відповідає 
(кореспондується) юридичний обов’язок іншого і навпаки [6, с. 76]. Однак, в будь-якому разі 
обов’язок відображає необхідність притримання конкретної моделі поведінки, яка нормативно 
зафіксована та своїм спрямуванням є корисною для соціума та держави, а порушення якої спри-
чиняє застосування покарання. 

Говорячи про суб’єктів публічної адміністрації провідні вчені вважають, що їх адміні-
стративні обов’язки – це сукупність їх зобов’язань перед приватними особами, державою й сус-
пільством, що встановлені нормами адміністративного права, а інколи й інших галузей права 
[3, с. 85].

Більше того, як зазначає М. Матузов, суть юридичного обов’язку полягає в необхідності 
певної поведінки, зміст – у конкретних проявах цієї необхідності (вид, міра, межі, час тощо), а 
структура – у чотирьохелементному складі змісту [7, с. 162–163]: 1) необхідність здійснювати 
певні дії; 2) необхідність відреагувати на законні вимоги уповноваженого суб’єкта; 3) необхід-
ність нести відповідальність за невиконання цих вимог; 4) обов’язок не перешкоджати уповнова-
женому суб’єкту користуватися тим благом, щодо якого він має право. В будь-якому разі юридич-
ні обов’язки в адміністративному праві забезпечують публічні інтереси людини і громадянина, 
суспільства і держави та є гарантіями суб’єктивних публічних прав [8, c. 72].

Таким чином, адміністративні обов’язки Департаменту Міністерства юстиції України, 
який відповідальний за реалізацію здійснення захисту прав та інтересів України під час урегу-
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лювання спорів зарубіжного характеру: а) міра нормативно зафіксованої гранично допустимої 
моделі поведінки посадових осіб Департаменту; б) обсяг міри визначається адміністративним та 
додатково зарубіжними актами в конкретній справі; в) основним є зобов’язання по забезпечен-
ню та відстоюванню інтересів держави у спірних конфліктних ситуаціях, що мають зарубіжний 
характер, яке делеговане йому Міністерством; г) порушення спричиняє застосування різнобічних 
покарань та в загальному негативно впливає на інтереси держави і соціума.

В межах власної праці П. Лютіков сформулював варіант класифікації обов’язків юридич-
них осіб у сфері публічного адміністрування. Зокрема, він розподіляє їх за такими критеріями: 

1) залежно від наявності в юридичної особи владних повноважень: обов’язок діяти в 
межах Конституції та законів України, обов’язок дотримуватися прав приватних осіб у публічних 
відносинах, обов’язок забезпечення нормативно-правового регулювання тощо);

2) залежно від підстав виникнення: легальні – обов’язки, які закріплені адміністративним 
законодавством (обов’язок одержання відповідної ліцензії або дозволу на певний вид господар-
ської діяльності); договірні – обов’язки, що закріплені адміністративним договором (зобов’язан-
ня щодо виконання робіт, надання послуг, виконання умов адміністративного договору у вста-
новлені ним строки);

3) залежно від обсягу адміністративної правосуб’єктності: загальні обов’язки, харак-
терні для всіх юридичних осіб, незалежно від форми власності та організаційно-правових 
форм (обов’язок нести адміністративну відповідальність, обов’язок виконання рішення суду, 
у тому числі адміністративного тощо); спеціальні обов’язки, ті, що характерні для окремих 
груп юридичних осіб, різних організаційно-правових форм, форм власності тощо (зокрема, 
обов’язок сплачувати відповідний податок залежно від виду діяльності (наприклад, сплата 
акцизного збору);

4) за характером правових норм, що їх закріплюють: 1) матеріальні обов’язки (наприклад, 
обов’язок виконання приписів органів публічної адміністрації); процесуальні обов’язки (напри-
клад, неухильно виконувати процесуальні обов’язки тощо) [8, с. 128].

За нашим баченням, аналізований Департамент наділений низкою функціональних 
обов’язків, які є абстрактними, очікуваними до реалізації мети виконання посадовими (служ-
бовими) обов’язками конкретних посадових (службових) осіб, що визнають оптимальний шлях 
досягнення запланованого результату. При чому до функціональних відносяться як легальні 
обов’язки Департаменту так і договірні, які породжують виникнення деяких посадових. 

Відповідно, такими обов’язками є:
1) постійного моніторингу існуючих і ймовірних загроз, що спричиняють спірні конфлік-

тні ситуації зарубіжного характеру;
2) забезпечення належного захисту інтересів держави шляхом плановості та стратегічно-

сті реалізовуваної діяльності;
3) забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та організацій під час вирішен-

ня конкретних спірних ситуацій зарубіжного характеру, шляхом утворення міжвідомчих робочих 
груп, здійснення підготовки пропозицій і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних 
та інших питань, пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України під час урегулю-
вання спору закордонного характеру; 

4) здійснення аналізу та ведення звітності про хід вирішення існуючих спорів зарубіжно-
го характеру;

5) виконання вимог Конституції та Законів України, доручень Президента України та 
Кабінету Міністрів України та забезпечення ефективної прів праці осіб, залучених до вирішення 
спорів зарубіжного характеру (юридичними радниками, примірювачами, фахівцями, експертами. 
у тому числі іноземними, які мають необхідні знання для здійснення заходів щодо захисту прав 
та інтересів України);

6) розробки пропозицій та прогнозів до бюджетних програм КПІКВК 3601150 та КІПКВК 
3601170, їх безпосередньої реалізації та подання звітності щодо обсягів її виконання;

7) проведення процедури закупівлі юридичних послуг, розробки відповідної документації 
і контролю за виконанням умов підписаного договору;

8) розробки проектів нормативно-правових актів, що входять до сфери відання Департа-
менту та проведення юридичного аналізу проектів нормативно-правових актів з питань, віднесе-
них до його компетенції;

9) забезпечення координації діяльності з національними та зарубіжними органами, тому 
числі їх співпраці;
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10) здійснювати організаційні заходи, щодо підвищення авторитету країни та міжнарод-
ній арені, в тому числі організовувати зустрічі керівників Міністерства із представниками закор-
донних публічних інституцій;

11) систематичного вивчення та аналізу норм міжнародного права, в тому числі законо-
давства зарубіжних кран; та інші.

Таким чином, функціональні обов’язки Департаменту – це нормативно закріплений пере-
лік адміністративних дій співробітників Департаменту з метою виконання його функціональних 
завдань без конкретизації особи виконавця. 

Додамо, що реалізація цих обов’язків породжує існування низки субфункціональних 
зобов’язань Департаменту. Зокрема, у контексті забезпечення координації діяльності з націо-
нальними та зарубіжними органами, тому числі їх співпраці Департамент зобов’язаний: 1) пові-
домляти іноземного суб’єкта про те, що органом, відповідальним за захист прав та інтересів 
України під час урегулювання конкретного спору зарубіжного характеру є Міністерство юстиції 
України; 2) повідомляти Кабінет Міністрів України про спір за участю іноземного суб’єкта, сто-
совно якого існує загроза пред’явлення або пред’явлено в закордонному юрисдикційному органі 
позов до України, а в разі одержання інформації, документів про спір, стосовно якого існує загро-
за пред’явлення або пред’явлено в закордонному юрисдикційному органі позов до Президента 
України, – також Президента України [9].

Окрім того, під час безпосередньої реалізації основного обов’язку Департаменту, на 
нього покладено субфункціональні зобов’язання по: 1) вжиттю заходів, необхідних для досяг-
нення домовленостей з іноземним суб’єктом про врегулювання спору на взаємовигідних і 
взаємоприйнятних умовах, забезпечує підготовку та узгодження з іноземним суб’єктом про-
екту угоди про врегулювання спору (мирової угоди); 2) здійснюю на погоджених Кабінетом 
Міністрів України умовах заходи щодо врегулювання спору за участю іноземного суб’єкта та 
України.; 3) зверненню до закордонного юрисдикційного органу з проханням про припинен-
ня розгляду справи, щодо якої укладена мирова угода; 4) готуванню пропозиції щодо можли-
вих заперечень стосовно компетенції закордонного юрисдикційного органу, в якому порушено 
справу за позовом до України [9].

Тобто, субфункціональні зобов’язання Департаменту – це обов’язкові процедури і прави-
ла, виконання яких забезпечує реалізацію функціональних обов’язків Департаменту.

Таким чином, функціональні обов’язки Департаменту, в тому числі субфункціональні тіс-
но пов’язані з його повноваженнями в конкретному його владно-відомчому полі діяльності та 
встановлюють його межі. 

Наступну групу аналізованого явища складають службові (посадові) обов’язки конкрет-
них працівників Департаменту.

За нашим баченням,  службовими особами аналізованого Департаменту можна вважати 
найманих працівників, які за попередньо узгодженими функціями, завданнями, часом, місцем 
та способом виконують свої функціональні обов’язки, делеговані їм Міністерством, в той час як 
посадові – є різновидом попередніх та передбачають виконання адміністративних функцій, які є 
частиною функціональних та характеризуються наявністю елементів владного впливу відносно 
інших службових осіб Департаменту. 

Відповідно, службові обов’язки працівників Департаменту – це набір організаційних, тех-
нічних та службових процесів, що опосередковують реалізацію функцій і завдань Департаменту 
чітко конкретизованим співробітником (виконавцем). Ними є зокрема: 1) дотримуватися Кон-
ституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами України; 2) дотримуватися принципів державної служби та 
правил етичної поведінки; 3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод 
людини та громадянина; 4) з повагою ставитися до державних символів України; 5) обов’язко-
во використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати 
дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації; 6) забезпечу-
вати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; 
7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки; 8) виконувати рішення державних 
органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повнова-
жень, передбачених Конституцією та законами України; 9) додержуватися вимог законодавства у 
сфері запобігання і протидії корупції; 10) запобігати виникненню реального, потенційного кон-
флікту інтересів під час проходження державної служби; 11) постійно підвищувати рівень своєї 
професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності; 12) зберігати 
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державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням поса-
дових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню; 
13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом [10], тощо .

В свою чергу, посадові обов’язки працівників Департаменту відображені в їх посадових 
інструкціях. 

Додамо, що загальними обов’язками працівників Департаменту як службовими так і 
посадовими є: 1) проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну ква-
ліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи; 2) виконувати свої посадові та службові 
обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до 
окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних 
проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян; 3) дотримуватися висо-
кої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших 
осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх обов’язків; 4) не допускати 
дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути 
на його репутацію; 5) з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів 
громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужість 
до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, 
нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган державної влади 
або ганьблять репутацію державного службовця; 6) виявляти толерантність і повагу до різних 
релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонстру-
вати свої релігійні переконання чи уподобання, не віддавати перевагу будь-яким об’єднанням 
громадян, релігійним організаціям незалежно від їх чисельності, статусу, конфесійності, напря-
мів діяльності тощо; 7) дотримуватися установленого протоколу у відносинах з представниками 
міжнародних організацій, іноземних установ та громадян; 8) не суперечності одягу загально-
прийнятим вимогам пристойності; 9) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які 
йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно; 10) своєчасно і точно 
виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх 
керівників; 11) діяти в межах своїх повноважень [11], тощо.

На останок, слід вказати про окрему групу зобов’язань Департаменту – договірні, які 
породжені необхідності забезпечення належного захисту прав та інтересів України у закордонних 
юрисдикційних органах та запобігання завданню державі збитків. В зальному, під час укладання 
таких договорів застосовуються типові формулювання його істотних положень, в тому числі і 
зобов’язань Міністерства юстиції України, який виступає замовником таких послуг. Як приклад, 
це : а) здійснювати загальне керівництво щодо підготовки справи та представлення інтересів 
держави Україна під час розгляду справи, координувати роботу виконавця; б) здійснювати конт-
роль за наданими послугами та їх якістю; в) сприяти своєчасному отриманню необхідної для 
ведення справи інформації, доказів, документів та матеріалів в органах державної влади та міс-
цевого самоврядування України; г) за запитами виконавця надавати своєчасно всю інформацію 
та матеріали, необхідні для ведення справи; д) здійснювати інше необхідне сприяння виконавцю 
в процесі ведення справи; е) визначити відповідальних працівників для присутності та участі під 
час здійснення виконавцем дій, пов’язаних із супроводженням і забезпеченням справи; є) здійс-
нювати оплату послуг виконавця відповідно до умов підписаного договору [12].

Висновки. Усе вищевикладене дає можливість сформулювати висновок, згідно якого 
адміністративні обов’язки Департаменту Міністерства юстиції України, який відповідальний за 
реалізацію здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів зарубіж-
ного характеру – це породжена державними та суспільними інтересами міра нормативно зафік-
сованої гранично допустимої моделі поведінки посадових та службових осіб Департаменту (які 
отримали від Міністерства зобов’язання в сфері забезпечення та відстоювання інтересів держави 
у спірних конфліктних ситуаціях, що мають зарубіжний характер) яка визначається адміністра-
тивним та додатково зарубіжними актами в конкретній справі а за її порушення застосовуються 
різнобічні покарання, що в загальному негативно впливає на інтереси держави і соціуму. 

Аналізований Департамент наділений низкою функціональних обов’язків, які є абстрак-
тними, очікуваними до реалізації мети виконання та посадовими (службовими) обов’язками кон-
кретних посадових (службових) осіб, що визнають оптимальний шлях досягнення заплановано-
го результату. При чому до функціональних відносяться як легальні обов’язки Департаменту так 
і договірні, які породжують виникнення деяких посадових. Окрему групу зобов’язань Департа-
менту становлять договірні.
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ОКРЕМІ НАПРЯМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

У статті досліджено окремі напрями правового регулювання діяльності Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції. Проаналізовано поняття «правове регулю-
вання», «антикорупційне законодавство», зроблено узагальнюючі висновки. Розглянуто 
погляди науковців на систему законодавства, яке регламентує діяльність Національного 
агентства з питань запобігання корупції. Запропоновано авторське бачення напрямів 
його удосконалення та прийняття спеціалізованого законодавчого акту.

Ключові слова: корупція, запобігання, правове регулювання, закони, підзаконні 
нормативно-правові акти, постанови, антикорупційне законодавство.

В статье исследованы отдельные направления правового регулирования дея-
тельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 
Проанализировано понятие «правовое регулирование», «антикоррупционное 
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законодательство», сделаны обобщающие выводы. Рассмотрены взгляды ученых 
на систему законодательства, регламентирующего деятельность Национального 
агентства по вопросам предотвращения коррупции. Предложено авторское виде-
ние направлений его совершенствования и принятия специализированного зако-
нодательного акта.

Ключевые слова: коррупция, предупреждение, правовое регулирование, законы, 
подзаконные нормативно-правовые акты, постановления, антикоррупционное 
законодательство.

The article explored certain areas of legal regulation of the National Agency for 
the Prevention of Corruption. The concept of "legal regulation", "anti-corruption 
legislation" is analyzed, general conclusions are made. The views of scientists on the 
system of legislation governing the activities of the National Agency for the Prevention 
of Corruption are reviewed. The author's vision of the directions of its improvement and 
adoption of a specialized legislative act is proposed.

Key words: corruption, prevention, legal regulation, laws, by-laws, acts, regulations, 
anti-corruption legislation.

Постановка проблеми. Визначення місця НАЗК у системі суб’єктів запобігання та проти-
дії корупції потребує з’ясування правових основ його діяльності. Адже побудувати дієвий меха-
нізм подолання такого негативного явища як корупція можна лише маючи відповідну правову 
базу, якою визначаються загальні положення здійснення антикорупційної політики держави, осо-
бливості здійснення антикорупційних заходів, регламентуються права та обов’язки уповноваже-
них суб’єктів тощо. Таким чином, результати дослідження правових основ функціонування НАЗК 
сприятимуть вдосконаленню розуміння його адміністративно-правового статусу та створювати-
муть підґрунтя для визначення об’єктивних напрямків діяльності вказаного державного органу.

Необхідність детального аналізу правових основ діяльності НАЗК зумовлена декілько-
ма об’єктивними чинниками, урахування яких буде сприяти здійсненню нашого дослідження у 
логічній послідовності. По-перше, існування розгалуженої системи державних органів в анти-
корупційній сфері потребує упорядкування їхньої діяльності, що, в першу чергу, повинно відо-
бражатися у спеціальних нормативно-правових актах. По-друге, будь-яка діяльність має певну 
спрямованість, що визначає стан та перспективи розвитку того чи іншого процесу, зокрема реалі-
зації НАЗК в межах своїх повноважень антикорупційної політики нашої держави за законодавчо 
закріпленими напрямками.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На важливість дослідження правового під-
ґрунтя функціонування органів державної влади в антикорупційній сфері, у своїх працях звертали 
увагу: М. Ю. Бездольний; О. І. Безпалова; Ю. В. Ващенко; А. В. Гайдук; М. О. Горелов; Р. Я. Дем-
ків; О. Ю. Дрозд, Д. Г. Заброда; М. К. Золотарьова; М. В. Романов; Є. Ю. Соболь, Р. М. Тучак; 
Т. В. Хабарова; Є. Я. Харина; О. С. Хмара; С. О. Шатрава.

Мета статті. Метою даної статті є аналіз сучасного стану антикорупційного законодав-
ство, яке регламентує діяльність НАЗК та визначення напрямів його удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж дослідити особливості правових основ діяльно-
сті НАЗК, необхідно проаналізувати точки зору науковців з приводу юридичної природи остан-
ніх. Це питання необхідно вивчати виходячи з напрацювань представників загальної теорії права, 
зокрема, їх поглядів на визначення таких категорій як «правове регулювання», «система законо-
давства», «правове забезпечення».

Юридична енциклопедія визначає правове регулювання як державну форму впливу на 
суспільні відносини, що здійснюється за допомогою права та інших юридичних засобів [1, c. 40]. 

Серед науковців існує чимало поглядів на визначення вказаної категорії. Так, Демків Р. Я. 
зазначає, що правове регулювання як юридичне явище – це система дій та операцій, які здійсню-
ються органами державної влади у встановлених процесуальних формах за допомогою певних 
методів та з використанням при цьому юридичних засобів, спрямованих на встановлення і реалі-
зацію певних моделей суспільного розвитку [2, c. 22].

Слушною є думка Бездольного М. Ю., який вважає, що центральним елементом меха-
нізму правового регулювання є норми права (правові норми, юридичні норми), які містяться у 
правових актах різної юридичної сили. Сукупність таких правових актів отримала назву «пра-
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вових основ» або «правових засад», які використовуються не лише у науковій літературі, а й у 
законодавстві України [3, с. 86–87]. На наш погляд, доцільним у наведеній точці зору є акцент 
на закріпленні норм права у нормативно-правових актах, адже правотворча діяльність держави 
безпосередньо впливає на рівень здійснення нею правового регулювання суспільних відносин в 
антикорупційній сфері.

Поряд із цим деякі науковці, характеризуючи правове підґрунтя діяльності антикорупцій-
них органів використовують терміни «система законодавства», «антикорупційне законодавство». 
Так, Романов М. В. зазначає, що система антикорупційного законодавства України – це система 
спеціальних нормативних актів, предметом правового регулювання яких є суспільні відносини, 
що складаються в різних сферах життя з приводу визначення корупційних проявів, формулювання 
заходів попередження і запобігання ним, створення системи антикорупційних органів та суб’єктів 
протидії корупції, окреслення діянь, які створюють склад корупційних правопорушень і встанов-
лення норм, які передбачають юридичну відповідальність за вчинення корупційних діянь [4, c. 15].

Таким чином, говорячи про термін «антикорупційне законодавство», доцільно вести мову 
про систему саме спеціальних нормативних актів, норми яких регулюють діяльність державних 
органів чи їх спеціальних підрозділів, до компетенції яких входять запобігання і протидія коруп-
ції, координація такої діяльності чи контроль та нагляд за нею.

Слід зазначити, що у наукових колах дуже часто розглядаються як взаємозалежні такі 
категорії як «правові основи» та «правове забезпечення».

Так, Безпалова О. І. зазначає, що зміст правового забезпечення управління державними 
органами полягає у формуванні необхідної правової основи, яка б створювала відповідні умо-
ви для функціонування всієї системи державних органів, всебічно регламентувала особливості 
розподілу функцій між окремими органами та підрозділами, а також специфіку виконання ними 
покладених на них обов’язків [5, c. 112]. М. О. Горелов звертає увагу на те, що правове забез-
печення можна розглядати як застосування норм права, інших юридичних засобів для впливу 
на суспільні відносини з метою їх упорядкування і прогресивного розвитку, а також впливу на 
поведінку людей [6, c. 63].

Варто відмітити, що правова основа діяльності антикорупційних органів нерозривно 
пов’язана з усіма процесами суспільного розвитку країни, які відбуваються в умовах європейської 
інтеграції. Основне призначення нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції, зокре-
ма щодо діяльності НАЗК, полягає у нормуванні та структуруванні діяльності вказаного держав-
ного органу щодо запобігання корупції і забезпеченні його ефективного функціонування [7, c. 38].

Таким чином, здійснивши узагальнення наведених вище точок зору, правові основи діяль-
ності НАЗК можна визначити як законодавчо закріплену систему норм права, які містяться у 
нормативно-правових актах різної юридичної сили та визначають правовий статус вказаного 
суб’єкта, його структуру, повноваження і компетенцію, особливості функціонування та основні 
напрямки діяльності у сфері запобігання корупції.

З огляду на багатогранність правового регулювання діяльності уповноважених державних 
органів в антикорупційній сфері, інтенсивний нормотворчий процес, оновлення антикорупційно-
го законодавства, особливого значення набувають питання систематизації нормативно-правових 
актів, які утворюють правові основи діяльності НАЗК.

Р. М. Тучак виокремлює дві групи нормативних актів, які регулюють питання боротьби 
із корупцією. До першої він відносить нормативні акти, що видаються вищими органами дер-
жавної влади України, в яких містяться, як правило, норми загального характеру. До них автор 
відносить: Конституцію України, закони, укази і розпорядження Президента України, постанови 
Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Другу гру-
пу утворюють акти відомчого характеру, а також акти органів місцевого самоврядування. Вони 
більш конкретно регламентують діяльність окремих державних органів щодо боротьби з коруп-
цією. Це, насамперед, накази міністерств та відомств. Окрему роль вчений відносить нормам 
Конституції України [8, с. 198].

Золотарьова М.К., зазначає, що правове регулювання діяльності будь-якого державного 
органу являє собою сукупність взаємопов’язаних блоків нормативних актів різної юридичної 
чинності: 1) конституційного; 2) законодавчого; 3) підзаконного [9, c. 66]. Варто зазначити, що 
такий варіант систематизації нормативно-правових актів за їх юридичною силою є класичним та 
найбільш поширеним у теорії права. Проте, на наш погляд, не можна ігнорувати значення між-
народних нормативно-правових актів, які відіграють важливу роль у формуванні правових основ 
діяльності відповідних суб’єктів.
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Хабарова Т. В. у цілому чинне антикорупційне законодавство України залежно від його 
змісту та предметної спрямованості пропонує умовно поділити на такі групи [10, c. 43]:

– нормативно-правові акти, які містять положення щодо загальносоціальної протидії та 
запобігання корупції; 

– нормативно-правові акти, які визначають та характеризують ознаки корупційних пра-
вопорушень і встановлюють за них відповідальність; 

– нормативно-правові акти, які визначають правовий статус суб’єктів, уповноважених на 
реалізацію антикорупційної політики; 

– нормативно-правові акти, які визначають механізми реалізації антикорупційних заходів; 
– нормативно-правові акти, які визначають конкретні питання взаємодії суб’єктів, упов-

новажених на реалізацію антикорупційної політики держави. Таким чином, науковець наголошує 
на тому, що поняття «антикорупційне законодавство» є досить збірним і охоплює велике коло 
суспільних відносин, що складаються в різних сферах життя з приводу запобігання, протидії та 
боротьби із корупцією.

У свою чергу, Шатрава С. О. систематизує нормативно-правові акти, якими урегульова-
но відповідні відносини у антикорупційній сфері наступним чином [7, с. 38–47]: Конституція 
України; стратегічні нормативно-правові акти (доктрини, програми, концепції); законодавчі акти, 
що регулюють питання запобігання корупції; міжнародні і міждержавні договори, ратифіковані 
вищим законодавчим органом; акти Президента України; Постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів України; Нормативно-правові акти НАЗК.

Отже, аналіз чинного законодавства та теоретичних напрацювань щодо правового регу-
лювання функціонування уповноважених суб’єктів в антикорупційній сфері дає змогу система-
тизувати нормативно-правові акти, що утворюють правові основи діяльність НАЗК, наступним 
чином: 1. Конституція України; 2. Міжнародні нормативно-правові акти; 3. Закони України; 
4. Підзаконні нормативно-правові акти.

Для покращення розуміння правового регулювання запобігання і протидії корупції проа-
налізуємо детальніше зміст та значення зазначених нормативно-правових актів, якими урегульо-
вано відповідні відносини щодо діяльності НАЗК.

1. Конституція України. Варто відмітити, що безпосередньо питання діяльності антико-
рупційних органів, зокрема НАЗК, Конституцією не визначаються, проте Основний Закон в ціло-
му встановлює засади функціонування органів державної влади в нашій державі. Так, НАЗК утво-
рюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, є відповідальним перед 
Верховною Радою України і підконтрольним їй та підзвітний Кабінету Міністрів України [11].

2. Важливе місце у правовому регулюванні діяльності НАЗК відіграють міжнародні нор-
мативно-правові акти. Згідно до п. 4.1 Регламенту НАЗК, вказаний державний орган планує 
свою роботу відповідно до міжнародних договорів України, Закону України «Про запобігання 
корупції», антикорупційної стратегії, відповідної державної програми з її реалізації [12].

Серед міжнародних організацій, нормативно-правові акти яких необхідно враховувати, 
аналізуючи правові основи діяльності НАЗК, велику роль відіграє Група держав Ради Європи по 
боротьбі з корупцією (GRECO). Слід зазначити, функціонування НАЗК як превентивного анти-
корупційного органу здійснюється з обов’язковим врахуванням рекомендацій, наданих Групою 
держав проти корупції (GRECO), а також рекомендацій, наданих Україні в рамках моніторингу 
Стамбульського плану дій для країн Антикорупційної мережі країн ОЕСР.

3. Закони України. Наразі в Україні діє чимало нормативно-правових актів, які містять 
норми права, що регулюють питання запобігання та протидії корупції. Проте, основним нор-
мативно-правовим актом, що регламентує діяльність НАЗК, є Закон України «Про запобігання 
корупції» від 14.10.2014 р. [11]. Зазначений нормативно-правовий акт визначає правові та органі-
заційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосу-
вання превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних 
правопорушень.

Слід наголосити, що в порівнянні з попередніми законодавчими актами в антикорупцій-
ній сфері Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 використовує таке поняття 
як «правові основи». Так згідно із ч. 4 ст. 4 вказаного закону правову основу діяльності НАЗК 
становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Вер-
ховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші 
нормативно-правові акти. Крім того, Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» 
та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також 
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Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національного агентства, його членів, 
службовців та працівників його апарату, а також до його повноважень стосовно уповноважених 
підрозділів в частині, що не суперечить Закон України «Про запобігання корупції» [11]. 

Варто зауважити, що законами України не визначено чіткі критерії віднесення того чи 
іншого державного органу до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та 
й взагалі правовий статус цих органів. Разом із тим необхідно зазначити певні їхні особливос-
ті: специфічні завдання та функції, особливий порядок вирішення кадрових питань, особливий 
порядок їх підконтрольності та підзвітності, наявність спеціальних гарантій діяльності для їх 
членів, право видавати нормативно-правові акти [13, c. 118].

4. Окреме місце у системі нормативно-правових актів, що регулюють діяльність НАЗК, 
займають підзаконні нормативно-правові акти. Серед підзаконних нормативно-правових 
актів для характеристики правових основ діяльності НАЗК визначальну роль відіграють: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 118 «Про утворення Національного 
агентства з питань запобігання корупції»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних 
органах виконавчої влади»; Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333 «Про 
затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декла-
рації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру»; Наказ Національ-
ного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затверджен-
ня Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування» та інші.

Висновок. Отже, здійснюючи узагальнення щодо аналізу правових основ діяльності НАЗК, 
зазначимо, що на теперішній час в Україні налічується понад 100 нормативних актів, які спря-
мовано на вирішення проблеми запобігання та протидії корупції. Проте, наявність такої великої 
кількості актів зовсім не свідчить про те, що існуюча система є досконалою та ефективною. Зазна-
чені акти приймаються за різних часів різними уповноваженими органами з різною метою і досить 
часто в них прослідковується відсутність єдиної концепції боротьби з корупцією [14, с. 181].

Слід наголосити, що однією з проблем правового регулювання діяльності НАЗК є відсут-
ність єдиного нормативно-правового акту, який би регламентував його функціонування. Адже 
не дивлячись на те, що основним нормативно-правовим актом у зазначеній сфері є Закон Укра-
їни «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. [11], більшість питань щодо порядку органі-
зації діяльності НАЗК визначені у Регламенті вказаного державного органу. Варто відмітити, 
що вдалим прикладом, який говорить про доцільність визначенні в одному нормативно-право-
вому акті і правових і організаційних засад функціонування відповідного державного органу є 
існування Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 [15]. Таким 
чином, пропонуємо розробити та прийняти Закон України «Про національне агентство з питань 
запобігання корупції», в якому б конкретизувалися питання щодо правового статусу вказаного 
державного органу, його структури, повноважень та компетенції, особливостей функціонуван-
ня, взаємодії з іншими органами державної влади, визначення основних напрямків діяльності 
центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом тощо.

Отже, можна підсумувати, що досконала система нормативно-правових актів у сфері 
запобігання корупції, в першу чергу, впливає на розуміння певних пріоритетів нашої держави у 
тій чи іншій сфері та визначення векторів діяльності уповноважених державою органів. Таким 
чином, проведене нами дослідження правових основ функціонування НАЗК дасть змогу визна-
чити основні напрямки діяльності зазначеного суб’єкта.
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КИРИЧЕНКО Ю.М. 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

У статті розкрито питання щодо визначення правової природи адміністра-
тивних процедур органів місцевого самоврядування, які приймаються у сфері 
земельних відносин, шляхом дослідження їх поняття, видів та місця у механізмі 
правового регулювання земельних відносин. Автором проаналізовано норми чин-
ного законодавства, що регулює здійснення адміністративних процедур органами 
місцевого самоврядування у сфері земельних відносин. Значну увагу приділено 
характеристиці найпоширеніших видів адміністративних процедур органів міс-
цевого самоврядування нормативного та індивідуально-правового характеру, які 
приймаються у галузі земельних відносин, що дало можливість отримати низку 
наукових результатів, які мають теоретичне та практичне значення.

Ключові слова: адміністративна процедура, органи місцевого самоврядуван-
ня, земельні відносини, територіальна громада, земельні ресурси.

В статье раскрыты вопросы по определению правовой природы администра-
тивных процедур органов местного самоуправления, принимаемых в сфере земель-
ных отношений, путем исследования их понятия, видов и места в механизме пра-
вового регулирования земельных отношений. Автором проанализированы нормы 
действующего законодательства, которое регулирует осуществление администра-
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тивных процедур органами местного самоуправления в сфере земельных отноше-
ний. Значительное внимание уделено характеристике наиболее распространенных 
видов административных процедур органов местного самоуправления норматив-
ного и индивидуально-правового характера, принимаемых в области земельных 
отношений, что позволило получить ряд научных результатов, которые имеют тео-
ретическое и практическое значение.

Ключевые слова: административная процедура, органы местного самоуправ-
ления, земельные отношения, территориальная община, земельные ресурсы.

The article deals with the definition of the legal nature of administrative procedures 
of local government that are adopted in the field of land relations, by examining their 
concept, types and place in the mechanism of legal regulation of land relations. The 
author analyzes the norms of the current legislation regulating the implementation of 
administrative procedures by local self-government bodies in the field of land relations. 
The most common types of local government administrative procedures of normative 
and individual-legal nature adopted in the field of land relations are analyzed in detail, 
which has made it possible to obtain a number of scientific results of theoretical and 
practical significance.

Key words: administrative procedure, local authorities, land relations, territorial 
community, land resources.

Вступ. Нинішній стан розвитку України, як правової, незалежної та демократичної, що 
активно впроваджує європейські стандарти та норми, характеризується також помітною реаліза-
цією численних заходів, пов’язаних із проведенням адміністративної, адміністративно-територі-
альної та судової реформ у державі. Виходячи з необхідності постійного застосування принци-
пів, визнаних міжнародною спільнотою світу, а також адаптації до європейських підходів щодо 
надання якісних послуг населенню важливо надалі підвищувати рівень забезпечення територі-
альних громад адміністративними послугами з боку органів місцевої влади та місцевого само-
врядування до рівня соціальних гарантій і нормативів, закріплених Конституцією та законами 
України, міжнародними документами, нині діючими на території нашої держави.

Постановка завдання. Окремі аспекти багатопланової проблематики організації та функ-
ціонування органів місцевого самоврядування неодноразово були предметом аналізу вітчизняних 
дослідників (В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, В. М. Вакуленка, Б. М. Данилишина, М. С. Дністрян-
ського, В. М. Князєва, А. А. Коваленка, М. І. Ануфрієва, І. В. Арістової, Г. В. Атаманчука, В. Д. Баку-
менка, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, Є. О. Безсмертного, Р. Ф. Васильєва, В. Р. Весніна, В. М. Гара-
щука, І. П. Голосніченка, А. О. Дєгтяра, Є. В. Додіна, Л. В. Коваля, Ю. М. Козлова, А. Т. Комзюка, 
В. В. Конопльова, О. П. Коренєва, А. В. Щерби). У той же час, вивчення наявних вітчизняних дже-
рел показує, що більшість складових цієї загальної проблематики залишаються недостатньо роз-
робленими. Зокрема, не дивлячись на значну кількість наукових праць, присвячених дослідженню 
окремих правомочностей органів місцевого самоврядування, не до кінця розкритими слід визнати 
питання, які стосується надання адміністративних послуг цих органів у сфері земельних відносин, 
у межах яких забезпечуються інтереси та потреби землевласників та землекористувачів. Саме тому 
метою цієї статті є спроба у науковому аналізі розробленості питань щодо визначення та окреслення 
адміністративних процедур органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.

Результати дослідження. У межах наданих законом повноважень органами місцевого 
самоврядування здійснюються організаційна та розпорядча діяльність, яка вимагає послідовних, 
узгоджених між собою юридично-владних окремих дій – адміністративних процедур, що супро-
воджується застосуванням різних правових засобів нормотворчого, розпорядчого та юрисдик-
ційного (правоохоронного) характеру у галузі земельних відносин. Та обставина, що процедурна 
форма підходить для регулювання правових відносин, в яких особливо важливою є формаль-
на визначеність, підкреслює її особливе місце в механізмі правового регулювання, як наслідок, 
набуває таких специфічних рис, як: урегульованість нормами права, структурованість правовими 
відносинами, спрямованість на правовий результат та інші. Наявність таких ознак є підставою 
виникнення правової процедури, зокрема, адміністративної [1, с. 121].

Зміст адміністративної процедури органів місцевого самоврядування, на думку А. В. Щер-
би, визначається тим, що процедура застосування норми права посадовою особою органа місце-



197

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

вого самоврядування складається з окремих дій, які вчиняються послідовно, в певному порядку, 
узгоджуються між собою; вчиняються такі дії у зв’язку з тим, що органи і посадові особи місцевого 
самоврядування наділяються відповідними повноваженнями для вирішення питань територіальної 
громади; адміністративні процедури становлять зміст діяльності цих владних суб’єктів; органи і 
посадові особи місцевого самоврядування можуть одночасно брати участь у багатьох адміністра-
тивних процедурах, які знаходяться на різних стадіях (етапах) розгляду та вирішення [2, c. 9].

Отже, адміністративну процедуру органів місцевого самоврядування у сфері земельних 
відносин складає порядок реалізації владних повноважень, передбачений нормами адміністра-
тивного та земельного права, що визначає «взірець» поведінки посадових осіб органів місцевого 
самоврядування під час здійснення ними своїх повноважень у галузі земельних відносин і завер-
шується прийняттям адміністративного акта і його зверненням до виконання. Внутрішню сутність 
такої процедури також складає алгоритм дій фізичних і юридичних осіб (суб’єктів права власності 
на землю) як учасників земельних відносин щодо виконання покладених на них адміністратив-
ним та земельним законодавством суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Сам же спосіб 
розв’язання питання, яке виникає у галузі використання та охорони земель як різновиду складо-
вої управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища, із залученням 
посадової особи органу місцевого самоврядування неодмінно пов’язано з учиненням ним певних 
дій офіційного характеру, які і становлять зміст того чи іншого виду адміністративної процедури.

На сторінках юридичної літератури можна зустріти достатньо розгалужений поділ адмі-
ністративних процедур у галузі публічного управління на види. Зазвичай, для проведення їх 
видового розподілу науковці враховують такі критерії, як: характер адміністративної справи 
(наявність або відсутність правового конфлікту); спрямованість діяльності органів публічної 
адміністрації (внутрішньо організаційна або зовнішньоорганізаційна); суб’єкт ініціативи адмі-
ністративно-процедурних відносин; характер наслідків для суб’єкта адміністративно-процедур-
них правовідносин; порядок здійснення адміністративної процедури (рівень урегульованості); 
функціональне призначення та мета адміністративної процедури. У межах даного дослідження 
нас цікавлять саме зовнішньо організаційні адміністративні процедури органів публічної адміні-
страції у сфері земельних відносин.

Так, І. М. Лазарєв окреслює такі види адміністративних процедур, що здійснюються орга-
нами виконавчої влади у взаєминах із громадянами та їх організаціями: 1) правопредставницькі 
процедури; 2) процедури, пов’язані із забезпеченням виконання обов’язків громадянами та їх 
організаціями; 3) ліцензійно-дозвільні процедури; 4) реєстраційні процедури; 5) контрольно-наг-
лядові процедури; 6) державно-заохочувальні процедури [3, с. 16]. С. Г. Стеценко серед адміні-
стративних процедур, що здійснюються з боку органів публічної адміністрації, виділяє: а) проце-
дури про адміністративні правопорушення, що розглядаються в адміністративному (не судовому 
порядку); б) процедури про адміністративні оскарження; в) нормотворчі процедури; г) дозвільні 
процедури; д) реєстраційні процедури; е) контрольні процедури; є) атестаційні процедури та ін. 
[4, с. 266]. А. В. Щерба серед адміністративних процедур при здійсненні зовнішньоорганіза-
ційної діяльності органів місцевого самоврядування виокремлює та роз’яснює їх зміст: 1) пра-
возастосовні (юрисдикційні та неюрисдикційні); 2) установчі; 3) адміністративно-нормотворчі; 
4) адміністративно-контрольні [2, c. 11]. Можна й надалі наводити наукові позиції стосовно видів 
зовнішньоорганізаційних  адміністративних процедур у сфері публічного управління, однак 
уже зараз є помітним факт того, що переважна більшість дослідників виділяє саме такі, як: нор-
мотворчі, установчі, правозастосовні, правонаділяючі, контрольно-наглядові.

На законодавчому рівні чітко передбачено, що суб’єктами права власності на землю є гро-
мадяни та юридичні особи – на землі приватної власності;  територіальні громади, які реалізу-
ють це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, – на землі комунальної 
власності;  держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, – на зем-
лі державної власності (ст. 80 Земельного Кодексу України). Характерно, що органи місцевого 
самоврядування зобов’язані, передусім, інформувати населення щодо поточного стану вилучен-
ня (викупу) та надання земельних ділянок, що обумовлено принципами демократичного управ-
ління справами територіальної громади і забезпечення прозорості щодо розпорядження землею 
як об’єктом комунальної власності. Адже право власності на землю територіальних громад  вре-
гульовано ст.  83 Земельного кодексу України, згідно якої землі, які належать на праві власності 
територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю (у разі передачі їм земель 
державної власності; відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів сус-
пільної необхідності відповідно до закону; прийняття спадщини; придбання за договором купів-
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лі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; виникнення інших 
підстав, передбачених законом).

Слід відзначити, що законодавець дозволяє територіальним громадам сіл, селищ, міст 
об’єднувати на договірних засадах належні їм земельні ділянки комунальної власності і здійс-
нювати управління ними відповідно до закону. Між іншим, територіальні громади можуть 
бути суб’єктами права спільної власності на земельну ділянку, а суб’єктами права спільної 
власності на земельні ділянки територіальних громад – районні та обласні ради. Отже суб’єк-
тами права власності на земельні ділянки комунальної власності є територіальні громади сіл, 
селища, міста, а розпорядниками земельних ділянок комунальної власності щодо передачі 
у власність або у користування можуть бути лише територіальні громади сіл, селища, міста 
через свої виборні органи – сільські, селищні, міські ради. У свою чергу, районні ради та 
обласні ради мають право на розпорядження лише тими землями, що є у них на праві спіль-
ної власності відповідних територіальних громад, набуті у порядку визначеному законом. 
Такі висновки можна зробити, якщо комплексно проаналізувати нормативні приписи не лише 
Земельного Кодексу України, а також Конституції України, Податкового Кодексу України, 
Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про Держав-
ний земельний кадастр», «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням 
та охороною земель», які, до того ж, визначають і компетенцію місцевих рад в галузі органі-
зації землеустрою, координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів, здійснення 
контролю за використанням та охороною земель комунальної власності. 

Наприклад, згідно зі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад як органів місцевого самовряду-
вання належить вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин [5]. 
У Земельному Кодексі України, зокрема ст. ст. 8-12 окреслено повноваження обласних, район-
них, районних у містах, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі 
земельних відносин. Так, у ст. 12 Земельного кодексу України зазначено, що до повноважень 
сільських, селищних, міських рад у сфері земельних відносин належить: розпорядження зем-
лями територіальної громади; передача земельних ділянок комунальної власності у власність 
громадян та юридичних осіб; надання земельних ділянок у користування із земель комунальної 
власності; вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності; викуп земельних діля-
нок для суспільних потреб відповідних громад; організація землеустрою; координація діяльно-
сті місцевих органів земельних ресурсів; здійснення контролю за використанням та охороною 
земель комунальної власності, додержання земельного та екологічного законодавства; обмежен-
ня, тимчасова заборона (зупинка), використання земель громадянами і юридичними особами 
у разі порушення земельного законодавства; підготовка висновків щодо вилучення земельних 
ділянок;  встановлення та зміна меж населеного пункту; внесення пропозицій до районної ради 
щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст; вирішення земельних спорів; вирішення інших 
питань у галузі земельних відносин [6].

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністра-
тивних послуг» № 888-VIII від 10 грудня 2015 року [7] ст. 12 Земельного кодексу України допов-
нено частиною другою, в якій закріплено повноваження виконавчих органів сільських, селищ-
них, міських рад у сфері земельних відносин на території сіл, селищ, міст, зокрема щодо надання 
відомостей з Державного земельного кадастру та вирішення інших питань у сфері земельних 
відносин відповідно до закону. Окремо також відзначимо, що у Главі 32 (ст. ст. 187–190) цього 
кодифікованого акту визначено завдання державного контролю по використанню земель підкон-
трольними суб’єктами, якими є не лише громадяни, що здійснюють господарську чи іншу діяль-
ність, пов’язану з використанням землі, а також органи місцевого самоврядування, що здійсню-
ють розпорядчі функції стосовно землі  [6].

З іншого боку, М. В. Шульга та І. В. Ігнатенко вважають, що ст. 33 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» більш детально визначає повноваження виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад як власні, так і делеговані їм органами виконавчої влади. У їх 
складі основними визнані підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо вилучення 
(викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власно-
сті територіальних громад; щодо встановлення ставки земельного податку; здійснення контролю 
за додержанням земельного законодавства, використанням і охороною земель; реєстрація права 
користування землею і договорів на оренду землі [8, c. 4]. Враховуючи зміст нормативних поло-
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жень ст. ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам 
рад делеговані такі повноваження у галузі земельних відносин: а) здійснення контролю за додер-
жанням земельного законодавства, використання та охорони земель; б) реєстрація суб’єктів пра-
ва власності на землю, права користування землею і договорів на оренду землі; в) видача доку-
ментів, що посвідчують право власності і право користування землею; г) організація і ведення 
земельно-кадастрової документації; д) вирішення земельних спорів тощо.

Пунктом 271.2 ст. 271 Податкового кодексу України і ч. ч. 1, 4 ст. 23 Закону України «Про 
оцінку земель» передбачено прийняття місцевими радами рішень про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів, 
яка використовується як база оподаткування у визначених законом випадках. Відповідно до 
п. 284.1 ст. 284 Податкового Кодексу України органи місцевого самоврядування наділені повно-
важенням приймати рішення нормативного характеру щодо встановлення ставок плати за землю 
та пільг щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території [9]. Як бачимо, вирі-
шення окреслених питань відноситься до категорії місцевих і відповідно підпадає під предмет 
регулювання органів місцевого самоврядування. Тим більше, що кошти, які надходять від плати 
за землю, спрямовуються до місцевих бюджетів, прямо впливаючи на фінансову спроможність 
територіальних громад [10, с. 3].

Зміст ч. 3 ст. 158 Земельного кодексу України засвідчує, що вирішення земельних спорів 
у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користу-
ванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмеж-
ування меж районів у містах також віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування. 
Відповідно до підп. 5 п. «б» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» повноваження виконавчих комітетів місцевих рад із вирішення земельних спорів у порядку, 
встановленому законом, визначаються серед категорії делегованих повноважень цих органів міс-
цевого самоврядування. Крім того, відповідні повноваження щодо вирішення земельних спорів 
органами місцевого самоврядування закріплені ст. ст. 8, 9, 10, 12 Земельного кодексу України, а 
процедура розгляду земельних спорів – у ст. 159 названого кодифікованого акту. Зокрема, органи 
місцевого самоврядування здійснюють відповідні дії у межах таких стадій: 1) порушення прова-
дження щодо розгляду та вирішення земельного спору; 2) підготовка до розгляду; 3) розгляд та 
вирішення земельного спору по суті; 4) оскарження рішення (за наявності підстав, передбачених 
законом); 5) виконання рішення.

Висновки. Аналіз норм адміністративного та земельного законодавства засвідчує, що 
органи місцевого самоврядування реалізують надані законом повноваження і приймають відпо-
відні управлінські рішення (нормативно-правового та індивідуального характеру) за чітко вста-
новленими адміністративними процедурами.

Серед них левову частку складають нормотворчі процедури, внаслідок яких приймають-
ся рішення органів місцевого самоврядування у вигляді нормативно-правових актів і містять 
загальнообов`язкові норми права, які поширюються на невизначене коло осіб і діють на тери-
торії дії компетенції відповідного органу. Як приклад, рішення сільських, селищних та міських 
рад про: затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового Кодексу України 
та пільг щодо його сплати; затвердження технічної документації з нормативної грошової оцін-
ки земельних ділянок; затвердження генеральних планів населених пунктів або планів зонуван-
ня територій; затвердження детальних планів територій; затвердження благоустрою населених 
пунктів; затвердження містобудівної документації на місцевому рівні; затвердження землевпо-
рядної документації, не пов’язаної з передачею у власність чи наданням у користування земель-
них ділянок комунальної власності тощо.

Серед адміністративних процедур, що мають неюрисдикційний характер, і спрямова-
ні на вирішення справ стосовно земельних відносин позитивного характеру, що виникають у 
процесі виконавчо-розпорядчої діяльності органів місцевого самоврядування слід також зара-
хувати правозастосовно-сервісні адміністративні процедури. Їх наслідком є прийняття індивіду-
ального адміністративного акта, із застосуванням норм адміністративного та земельного права, 
що визнає законність земельних прав фізичних та юридичних осіб, держави чи територіальної 
громади, а також їх захист з метою утвердження правопорядку у сфері використання землі на 
території відповідної громади. Як приклад, рішення дозвільного характеру сільських, селищних 
та міських рад щодо: передачі у власність земельних ділянок комунальної власності; надання в 
користування земельних ділянок комунальної власності (оренду); викуп земельних ділянок для 
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; затвердження технічної документації із 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки; зміни цільового призначення земельної ділян-
ки; припинення права користування земельними ділянками комунальної власності тощо.

У межах установчих адміністративних процедур органи місцевого самоврядування (за 
необхідністю) можуть створювати окремі комісії і служби для реалізації спільних проектів, про-
грам та планів, спрямованих на регулювання конкретних ситуацій, які виникають у сфері викори-
стання, охорони та відтворення земель [11]. Тим більше, що законодавець у Законі України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» закріпив можливість цих органів приймати рішення з питань 
регулювання земельних відносин у визначених законом випадках.

Окреме місце у системі адміністративних процедур органів місцевого самоврядування у 
сфері земельних відносин посідають контрольно-наглядові процедури, завдяки яким здійснюєть-
ся самоврядний контроль та нагляд за дотриманням та запобіганням порушення норм земельного 
законодавства на території певної територіальної громади, за використанням та охороною земель 
комунальної власності і спрямовані на забезпечення раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів та охорону довкілля. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У статті проведено аналіз понять адміністративно-правового забезпечення, роз-
глянуто наявні в науці адміністративного права поняття інформаційно-комунікацій-
них технологій (надалі – ІКТ), їх принципи, визначення місця та значення ІКТ в сис-
темі освіти. В статті досліджено напрями використання ІКТ в освітньо-виховному 
процесі. Та визначені дидактичні завдання які можливо вирішити за допомогою ІКТ.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології в освіті, електронна 
освіта, інформаційне суспільство, комп’ютеризація освіти, адміністратив-
но-правове забезпечення.

В статье проведен анализ понятий административно-правового обеспечения, 
рассмотрены имеющиеся в науке административного права понятие информацион-
но-коммуникационных технологий, их принципы, определения места и значения 
ИКТ в системе образования. В статье исследованы направления использования 
ИКТ в образовательно-воспитательном процессе. И определены дидактические 
задачи, которые можно решить с помощью ИКТ.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии в образо-
вании, электронное образование, информационное общество, компьютеризация 
образования, административно-правовое обеспечение.

The article analyzes the concepts of administrative and legal support, examines the 
concept of information and communication technologies available in the science of 
administrative law, their principles, determining the place and importance of ICT in the 
educational system. The article explores the use of ICT in the educational process. And 
identified didactic tasks that can be solved using ICT.

Key words: information and communication technologies in education, electronic 
education, information society, computerization of education, administrative and legal 
support.

Вступ. Світове співтовариство живе в інформаційну стадію свого розвитку, що характери-
зується домінуванням інформації в усіх галузях господарства, політики, освіти і науки в державі. 
Швидко зростає кількість необхідних знань та їх використання в різних галузях життя людини. 
Активно впроваджуються в усі галузі суспільства комп’ютери, інформаційно-комунікаційні тех-
нології (ІКТ). На теперішній час сучасний фахівець це означає бути ІКТ-компетентним. Відпо-
відно до цього, інформатизація освіти і науки шляхом застосування ІКТ є одним із пріоритетних 
напрямів розвитку освіти, та потребує уваги науковців, особливо в сфері адміністративного пра-
ва, оскільки саме регулювання процесу впровадження та визначення основних вимог та понять 
в науковій сфері та на законодавчому рівні є важливим чинником. Для практичного застосування 
ІКТ у процесі навчання, необхідно дослідити поняття адміністративно-правового забезпечення, 
поняття ІКТ та його основні принципи, причини необхідності застосування та шляхи запрова-
дження на законодавчому рівні.

На сьогодні серед українських вищих навчальних закладів існує велика конкуренція, яка 
обумовлена новими вимогами від роботодавців, і необхідністю готувати нового конкурентоспро-
можного працівника, який в змозі швидко навчатись та адаптуватись до нових вимог інформа-
ційного суспільства. Тому й виникає необхідність впровадження інновацій на базі інформацій-
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но-комунікаційних технологій. У той же час, новітні ІКТ є ключовим механізмом, який дозволяє 
створити вагомі переваги в конкурентному середовищі. Основним заходом у розвитку інфор-
матизації стає створення її надійної та ефективної інфраструктури та забезпечення її відповід-
ності стратегічним цілям вищого навчального закладу. Комплексна реалізація цих заходів має 
бути пов’язана з формуванням єдиного інформаційно-освітнього простору вищого навчального 
закладу, що забезпечить інтеграцію інформаційних ресурсів та дозволить створити інформаційну 
інфраструктуру відповідно до діючої організаційної структури й особливостей освітньої діяль-
ності навчального закладу. Важливо що створення та функціонування єдиного інформаційно-о-
світнього простору має бути закріплений на рівні закону України, і надано можливість кожному 
окремому вищому навчальному закладі приймати свої положення чи програми щодо виконання 
поставлених цілей і приведення процесу навчання до сучасних вимог суспільства.  

Постановка проблеми: Відомо, що найкращими викладачами є ті, хто в змозі надати 
більш якісну і сучасну підготовку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 
майбутнім працівникам, забезпечуючи їх зв’язок з професією і потребами суспільства. Тому 
виникає низка питань, що стосується інформаційно-комунікаційних технологій, котрі необхідно 
розв’язати для того, щоб готувати сучасного фахівця, який би задовольняв вимоги ринку праці 
та самого суспільства. Виникає питання законодавчого закріплення та нормативної визначеності 
інформаційно-комунікаційних технологій.

Мета статті: дослідити адміністративно правове забезпечення використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій при впровадженні електронної освіти в систему освіти 
в України, проаналізувати наявні в науці адміністративного права поняття інформаційно-комуні-
каційних технологій, принципи, а також визначити місце ІКТ в системі освіти.

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що дослідженням адміністративно-правово-
го забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій здійснювали як нау-
ковці у сфері адміністративного та інформаційного права, так і як В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, 
В. М. Бевзенко, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, Т. Є. Кагановська, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 
О. Є. Користін, С. О. Кузніченко, Є. В. Курінний, М. П. Кучерявенко, В. Я. Настюк, Н. Р. Нижник, 
А. О. Селіванов, В. Ф. Сіренко, В. В. Цвєтков, І. Л. Бородін, М. А. Бояринцева, Р. А. Калюжний, 
О. В. Кузьменко, О. В. Негодченко, О. І. Остапенко, В. П. Столбовий та ін. Серед науковців які займа-
лись вивченням шляхів запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес 
є роботи В. П. Безпалька, В. Ю. Бикова, М. Й. Варія, А. Ф. Верланя, Б. С. Гершунського, С. У. Гонча-
ренка, Р. С. Гуревича, Ю. О. Дорошенка, О. П. Євсюкова, М. І. Жалдака, М. Ю. Кадемії, М. С. Кова-
ля, В. В. Коткова, М. М. Козяра, А. Д. Кузика, В. М. Кухаренка, Ю. Д. Маргуліса, Ю. І. Машбиця, 
Л. І. Мельнікова, Н. В. Морзе, П. І. Образцова, Л. Є. Петухової, Є. М. Полат, І. В. Роберт, І. В. Рубан, 
С. О. Сисоєвої, О. В. Співаковського, П. В. Стефаненка, Н. Ф. Тализіної, О. К. Тихомирова, С. Н. Тра-
пезникова, А. В. Шматко, В. Ф. Шолохович, Г. В. Щербак, Ю. Ю. Юрчук та інші. 

Виклад основного матеріалу: Адміністративно-правове забезпечення полягає у комп-
лексі заходів органів державної влади, які спрямовані на реалізацію державної політики у певній 
сфері. Залежно від сфери реалізації ці завдання складають групи: економічні; нормативно-право-
ві; соціальні; управлінські [4].

Адміністративно-правове забезпечення науковці теоретично розглядають у широкому та 
вузькому розумінні. У широкому розумінні це – упорядкування суспільних відносин уповнова-
женими на те державою органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, охо-
рона, реалізація і розвиток. Щодо вузького розуміння, то визначення буде змінюватися у зв’язку 
із тим, про які суспільні відносини буде вестися мова. Щодо питання визначення структури адмі-
ністративно-правового забезпечення, то аналіз літератури дає нам підстави виокремити такі його 
елементи: об’єкт; суб’єкт; норми права (норми адміністративного права); адміністративно-пра-
вові відносини та їх зміст; форми та методи здійснення.

В умовах сьогоднішніх реформ сучасна система освіти в Україні проходить ряд змін з 
метою підняття освіти на рівень досягнень світової цивілізації. Створення сучасної системи осві-
ти є показником розвитку нового покоління громадян, нової політики, економіки, суспільства, 
зорієнтованої на європейські стандарти задля вдосконалення та підвищення якості підготовки 
висококваліфікованих кадрів. 

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається становлення нової системи освіти, 
орієнтованої на інноваційні технології навчання. Домінуючою тенденцією розвитку освіти є 
поширення інтеграційних процесів, інтернаціоналізація освіти, інтенсифікація обміну досвідом, 
педагогічними ідеями та технологіями.



203

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти [11] пріоритетними напрямами 
державної політики щодо розвитку освіти є постійне підвищення якості освіти, оновлення її змі-
сту та форм організації навчально-виховного процесу; розвиток системи безперервної освіти та 
навчання протягом життя.

Державна політика інформатизації формується як складова частина соціально-економічної 
політики держави в цілому і спрямовується на раціональне використання промислового та нау-
ково-технічного потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучас-
ної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних 
завдань розвитку України, як незалежної демократичної держави з ринковою економікою [10].

З появою персональних комп’ютерів з’явився новий термін, як нові інформаційні техноло-
гії, під яким науковці розуміють впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу 
завдяки застосуванню сучасних технічних засобів всесвітньої мережі Інтернет. Популярними є 
такі сервіси, як електронна пошта, хмарні технології, блоги, форуми, вебінари, аудіо-, відео-чати, 
платформи для мережевих курсів, геосервіси, телекомунікації, що надають широкі можливості 
отримання та передання інформації через мережу Інтернет. 

Інформатизація системи освіти в Україні – це інноваційний процес змін шляхом вдоско-
налення форм і методів навчання та організації навчального процесу, автоматизації інформацій-
но-методичного забезпечення та організаційного управління на основі інформаційно-комуніка-
ційних технологій з  метою модернізації системи освіти. 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [9] до завдань 
Кабінету Міністрів віднесено забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного 
та інноваційного потенціалу держави, зокрема пункт 2 частини 1 статті 20 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» до повноважень Кабінету Міністрів відносить проведення державної 
політики у сфері інформатизації, та вчинення необхідних дій для становленню єдиного інформа-
ційного простору на території України.

Інформаційно-комунікаційні технології знаходиться в центрі уваги, а також часто вико-
ристовуються при дослідження таких понять як електронна освіта, дистанційна освіта, безпе-
рервна освіта, мобільна освіта, інформатизація освіти та інші. 

Суб’єктами публічної влади у сфері адміністративно-правового забезпечення здобуття 
освіти є Міністерство освіти і науки України, та насамперед управління освіти обласних, район-
них, міських, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Вказані органи 
виконавчої влади у межах своїх повноважень видають нормативно-правові акти та реалізують 
інші аспекти державної політики щодо базових питань гарантування особам прав на отримання 
якісної освіти.

В сьогодення все частіше в процесі навчання здобувачі освіти використовують інформа-
ційні технології для більш ефективного сприйняття та зацікавленості до навчання. Але необхідно 
пам’ятати, що інформаційні технології – це лише один з багатьох різновидів інструментарію, за 
допомогою якого людство пізнає світ. Використовуючи їх, суб’єкт пізнання не повинен забувати 
про те, що існують й інші, традиційні способи отримання знань. Найбільш небезпечним у про-
цесі глобальної інформатизації є спокуса обмежитися використанням виключно новітніх інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Саме в цьому і виявляється основне протиріччя між тради-
ційною системою освіти та життєвими потребами в епоху інформатизації суспільства [3, с. 35]. 

Можна стверджувати, що в даний час система освіти України, безперечно, потребує тран-
сформації та модернізації, впровадження новітніх технологій та приведення нормативно-право-
вих актів до реалій сьогодення. Цей процес неминучий, а тому слід приймати його, як невід’ємну 
складову соціально-економічних і науково-технічних перетворень, що відбуваються в нашому 
суспільстві. Досягти цього можна лише шляхом упровадження в освітнє середовище сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій [3, с. 35]. Важливо приділити науковцям значну увагу 
до адміністративно правового забезпечення використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій в освіті та шляхи поєднання звичних традиційних методів навчання з сучасними ІКТ.

На нашу думку, ІКТ є саме засобом доступу до навчальної інформації, що забезпечує мож-
ливість пошуку, опрацювання та роботи з джерелом інформації, переважно в мережі Інтернет. 
Тому, і необхідно на рівні Закону України або постановою Кабінету Міністрів прийняти норма-
тивно правовий акт, в якому закріпити визначення ІКТ та принципи, завдання.

На нашу думку, що за допомогою ІКТ можна вирішити наступні дидактичні завдання: удо-
сконалення організації викладання, структурованість та системність викладення матеріалу, підви-
щення індивідуалізації навчання; покращення продуктивності самопідготовки здобувачів освіти; 
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індивідуалізація роботи самого викладача; прискорення вільного доступу до досягнень педагогічної 
практики; посилення мотивації здобувачів освіти до навчання; активізація процесу навчання, мож-
ливість залучення студентів до дослідницької діяльності; забезпечення гнучкості процесу навчання.

Інформаційно-комунікаційні технології у сучасних умовах, Юрчук Ю. Ю. розглядає, як 
важливіший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних 
завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного світогляду, навчальних, комунікативних 
та комунікаційних навичок, основних психічних якостей учнів. Широке застосування комп’ютер-
них технологій в освіті поступово, але досить впевнено, стає найважливішою деталлю навчаль-
но-виховного процесу [12, с. 385].

Можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно розширюються завдяки 
використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами 
стоїть важливе завдання - виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися в якісно 
новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією. Нині дитина опановує 
комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати чи критично читати [12, с. 385]. 

Саме використання ІКТ дає нам можливість змінити зміст освіти та сприяє кращому 
сприйняттю й засвоєнню навчального матеріалу, зростанню інтересу до пізнання, індивідуаліза-
цію навчання, розвитку творчих здібностей, використанню різних аудіовізуальних засобів (музи-
ки, графіки, анімації) для збагачення змісту і посилення мотивації навчання, більш динамічній 
подачі матеріалу, формуванню в учнів адекватної самооцінки та створенню умов для самостійної 
роботи, самоосвіті й самовдосконаленню особистості, засвоєння і учнями, і учителями нових 
важливих знань, умінь, навичок [12, с. 385–386].

Шляхом упровадження засобів ІКТ у навчальний процес, залежить від їх технічних мож-
ливостей, здобувач освіти отримує доступ до різної більш широкої інформації, що стимулює його 
самостійну роботу. Як засвідчує педагогічна практика, правильна організація самостійної роботи 
сприяє активізації процесу навчання [1]. Більш того, самостійність в отриманні більшого обсягу 
знань на практичних заняттях з використанням апаратних та програмних засобів ІКТ інтенсифі-
кує формування психологічної, теоретичної і практичної готовності здобувачів до самоосвіти, 
самовдосконалення. Зрозуміло, що здатність до самоосвіти є невід’ємною частиною якісної про-
фесійної підготовки фахівця [12, с. 386–387]. 

На думку Коткова Ю. Ю. під «інформаційно - комунікаційними технологіями» розумі-
ється сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, 
зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення 
ефективності різних видів діяльності. Вони характеризуються середовищем, в якому здійсню-
ються, і компонентами, які воно містить:

– технічне середовище (вид техніки, що використовується для вирішення основних 
завдань);

– програмне середовище (набір програмних засобів для реалізації освіти);
– предметне середовище (вміст конкретної предметної області науки, техніки, знання);
– методична середовище (інструкції, порядок користування, оцінка ефективності та ін.) 

[6, с. 448].
Деякі дослідники пропонують розглядати ІКТ, як сукупність електронних засобів та спо-

собів їх функціонування, що використовуються для реалізації навчальної діяльності. Вони вклю-
чають до складу електронних засобів апаратні, програмні та інформаційні компоненти, а також 
способи їх застосування, які вказуються в методичному забезпеченні ІКТ [7; 6, с. 448].

На сайті Вікіпедія наведено наступне визначення ІКТ: «Інформаційно-комунікаційні тех-
нології (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) — часто використовується 
як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкрес-
лює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездро-
тових з’єднань), комп’ютерів, під програмного забезпечення, програмного забезпечення, нако-
пичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати 
доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, 
а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відео-обробки, передачі, мережевих 
функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Ден-
ніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного 
навчального плану Великої Британії в 2000 році.» [5].

На нашу думку, інформаційно-комунікаційні технологій слід розглядати, як сукупність 
методів, засобів та способів пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передача графічних, 
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текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп’ютерів, комп’ютерних 
мереж та засобів зв’язку.

Засоби ІКТ можливо класифікувати за методичним призначенням, а саме навчальні, такі 
що повідомляють знання, формують уміння, навички, навчальної чи практичної діяльності); тре-
нажери, які призначені для відпрацювання умінь та навичок, повторення та закріплення пройде-
ного матеріалу; інформаційно-пошукові, що знаходять інформацію, формують вміння і навички 
по пошуку та систематизації інформації; моделюючі, які дозволяють змоделювати об’єкт, явище, 
процеси з метою їх дослідження та вивчення; розрахункові, дозволяють автоматизувати різнома-
нітні розрахунки та інші рутинні операції; навчально-ігрові призначені для створення навчаль-
них ситуацій, в яких діяльність учня реалізується в ігровій формі.

Поєднуючи інформаційні та комунікаційні технології, проектуючи їх на освітню прак-
тику необхідно зазначити, що основними завданнями при впровадження є забезпечення нової, 
активної форми фіксації продуктів інтелектуальної власності; доступ до практично необмежено-
го обсягу потрібної навчальної і наукової інформації, висока швидкість її отримання.

Науковці виокремлюють такі напрями використання ІКТ в освітньо-виховному процесі: 
1) отримання теоретичних знань – використовуючи освітні ресурси Інтернету, лекції елек-

тронних курсів, здобувачі освіти отримують теоретико-методичні знання, розширюють і уточню-
ють для себе терміни, самостійно шукають відповіді на питання і т. д; 

2) моніторинг знань, умінь і навичок – використовуючи електронні тести, форуми, елек-
тронні листи-відповіді, педагог об’єктивно здійснює контроль (поточний, семестровий, річний) 
вивченням здобувачами освіти певного курсу; 

3) формування особистісних професійних якостей – системний підхід до організації 
навчального процесу, установка певних часових рамок для вивчення матеріалу або виконання 
завдання, як і загальні характеристики ІКТ сприяють загальному розвитку здобувача освіти й 
формування алгоритмічного мислення, відповідальності, цілеспрямованості, прагнення само-
розвитку та самоосвіти; 

4) консультування – форум, електронне листування студентів між собою та з викладачем 
є складовими процесу консультування студентів з освітніх питань і т. д. [6, с. 449].

Використання засобів ІКТ забезпечує активізацію навчання за рахунок залучення до 
навчального процесу кожного здобувача освіти; організації самостійної роботи на занятті; під-
вищення наочності подання навчальної інформації. Цей процес досягається забезпеченням опе-
ративного зворотного зв’язку під час інтерактивного діалогу; реалізації проблемного навчання. 
У процесі навчання з використанням ІКТ є ефективними такі форми занять як лекції, семінари, 
практичні заняття, самостійна робота (у тому числі, під керівництвом викладача), консультації, 
заліки, іспити, написання та захист курсових і дипломних робіт, які можна розглядати як спосіб 
керування пізнавальною, виховною діяльністю здобувача освіти для розв’язання певних навчаль-
них завдань [8; 12].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання відрізняється від тра-
диційного та мають наступні переваги [2, с. 121]:

– гнучкість у виборі місця й часу проведення самостійної роботи;
– здобувачі освіти, а не тільки викладачі, можуть керувати вибором навчального матеріалу;
– розвиток внутрішньої мотивації здобувачів освіти шляхом підсилення зовнішнього за 

рахунок привабливості мультимедійного представлення інформації;
– можливість організації контролю й самоконтролю за виконанням самостійної роботи;
– доступ до інформаційних ресурсів, навчальних та контролюючих матеріалів;
– можливість диференціації навчального матеріалу, врахування рівня пізнавальної актив-

ності студентів у процесі навчання;
– свобода в пошуку і відборі матеріалу;
– можливість ефективної доставки студенту широкого діапазону тренувальногоматеріалу;
– забезпечення ефекту групової співпраці, створення корисного дискусійного середови-

ща й ефективної спеціалізації учасників віртуальних робочих груп;
– низька собівартість надання освітніх послуг;
– перехід від моделі навчання, орієнтованої на викладача до студентсько-орієнтованої 

моделі.
Підсумовуючи викладене можемо викласти основні причини, по яким електронні засоби 

поки належним чином не оцінено: у більшості випадків відсутня концепція, яка лежить в основі 
видання електронного засобу навчання; більшість електронних посібників є спрощеними, які не 
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можуть стати джерелом системного, поглибленого, постійного використання в навчально-вихов-
ному процесі. На нашу думку електронні навчальні засоби мають бути багаторівневими, такими, 
щоб у змісті були представлені аналітико – логічна, візуальна, практична й алгоритмічна форми 
навчального матеріалу. Конструкція електронного навчального посібника повинна включати еле-
менти самостійного дослідження, моделювання, елементи інтелектуальної гри у вигляді уявного 
експерименту. У них мають використовуватись не просто завдання, а пізнавальні завдання з бага-
товаріантністю початкових даних і контрольних запитань, що припускають можливість аналізу 
отримуваних рішень. Важливо врахувати певні пропорції між аудіо мовною, візуальною і чуттє-
во-сенсорною модальністю.

Висновок. Інформаційно-комунікаційні технології мають значний потенціал для підви-
щення ефективності та якості освіти, але цей потенціал може розкритися сповна лише за наявно-
сті освітніх ресурсів, які повинні створюватись з урахуванням сучасних можливостей ІКТ щодо 
компактного зберігання, швидкого пошуку та наочних способів подання навчальної інформації, 
належного дослідження з боку науковців, та чіткого нормативного закріплення на законодавчому 
рівні. Кабінет міністрів України, як орган який уповноважений на проведення державної політики 
у сфері інформатизації, та вчинення необхідних дій для становленню єдиного інформаційного про-
стору на території України має приділити цьому питанню значну увагу, на нашу думку прийняти 
постанову щодо визначення основних понять ІКТ, принципів, завдань та способів застосування. 

Важливо розуміти, що по суті на сьогодні всі сучасні здобувачі освіти та викладачі щодня 
використовують ІКТ у навчанні, оскільки використовую електронні каталоги та репозиторії, 
пошукові системи в мережі Інтернет, онлайн-сховища даних, електронні підручники, он-лайн 
лекції, текстові редактори програм для розробки презентацій та відео, та багато іншого. Мож-
ливості ІКТ використовуються, але на законодавчому рівні правила, методики, положення про 
їх застосування із максимальною користю не визначено, що потребує подальшого дослідження.

Отже, саме використання засобів інформаційно-комунікативних технологій при електро-
нному навчанні забезпечує більшу зацікавленість здобувачів освіти до навчання та як результат 
надає більшу ефективність засвоєння учбового матеріалу.
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СПЕЦІАЛЬНІ ТА ОСОБЛИВІ ЗАВДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 
В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

У статті робиться спроба комплексно поглибити наукові знання про сутнісний 
зміст публічної служби в правоохоронній сфері на основі аналізу структури спеці-
альних і особливих завдань цієї публічної служби в Україні. Приймаючи до уваги 
особливу природу публічної служби в правоохоронній сфері України, автор доходе 
думки, що ця служба виявляє загрози існуючому правопорядку, попереджає та при-
пиняє порушення правопорядку, сприяє зменшенню латентності злочинності і т. д. 
У висновках до статті здійснюється узагальнення результатів, отриманих в межах 
проведеного дослідження.

Ключові слова: завдання, правоохоронна функція держави, публічна служба в 
правоохоронній сфері, публічна служба, публічний службовець, функції держави.

В статье делается попытка комплексно углубить научные знания о сущностном 
содержании публичной службы в правоохранительной сфере на основе анализа 
структуры специальных и особых задач данной публичной службы в Украине. При-
нимая во внимание особую природу публичной службы в правоохранительной сфере 
Украины, автор приходит к мысли, что эта служба обнаруживает угрозы существую-
щему правопорядку, предупреждает и пресекает нарушения правопорядка, способ-
ствует уменьшению латентности преступности и т. д. В выводах к статье подается 
обобщение результатов, полученных в рамках проведённого исследования.

Ключевые слова: задачи, правоохранительная функция государства, публич-
ная служба в правоохранительной сфере, публичная служба, публичный служа-
щий, функции государства. 

The article attempts to deepen comprehensively the scientific knowledge on essential 
content of public service in law-enforcement area based on the analysis of the structure 
of special and particular tasks of this service in Ukraine. Considering the special nature 
of the public service in law-enforcement area of Ukraine, the author comes to a thought 
that this service detects threats to the existing law and order, warns and prevents viola-
tions of the rule of law, contributes to reduce the latency of crime, etc. In conclusions, 
there is exercised generalization of results obtained within the conducted investigation.

Key words: tasks, law-enforcement function of the state, public servant, public ser-
vice in the law-enforcement area, public service.

Постановка питання у загальному виді. Завдання будь-якої служби (як публічної, так і 
приватної) сутнісним чином вказують на те, що саме повинні робити службовці, досягаючи мети 
існування цієї служби. Відтак, у тих випадках, коли завдання служби є нормативно невизначе-
ними, взагалі не можна вести мову про нормальне, злагоджене функціонування органу, в якому 
об’єктивується відповідна служба. Певна річ, особливим чином вказане стосується саме публіч-
ної служби, що пояснюється метою її створення. Особлива актуальність цього ж питання виявля-
ється в контексті проблематики завдань публічної служби у правоохоронній сфері, від діяльності 
якої залежить не лише нормальне функціонування суб’єктів правоохоронної діяльності, але й 
належне існування правового порядку в державі, а, відтак – безпечність соціально-правового, 
економічного, політичного та культурного буття фізичних і юридичних осіб. Між тим, з огляду на 
те, що в нашій державі сьогодні спостерігаються численні кризові явища (глобального, регіональ-
ного та національного значення), котрі ставлять під сумнів правопорядок у державі, загрожують 

© КОМІРЧИЙ П.О. – кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри публічного 
управління та адміністрування (Національна академія внутрішніх справ) 
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цьому порядку, з’ясування спеціальних й особливих завдань публічної служби в правоохоронній 
сфері можемо вважати одним з найбільш актуальних теоретичних питань адміністративного пра-
ва, вирішення якого сприятиме подальшим науковим розробкам оптимізації діяльності вказаної 
публічної служби щодо здійснення охорони правового порядку в нашій державі. 

Аналіз наукової літератури та невирішені питання. Проблематика завдань публічної 
служби у правоохоронній сфері України ще не була предметом комплексного дослідження, яке 
враховувало би останні результати реформи законодавства про державну службу, а також рефор-
ми правоохоронної системи України. Поряд із тим, у тій чи іншій мірі це питання досліджувалось 
багатьма українськими вченими-адміністративістами, зокрема: І.М. Білодідом, В.Г. Гриценком, 
Д.Л. Лемешем, О.М. Музичуком, А.В. Носачем, П.В. Онопенком, В.М. Пановим, С.М. Серьо-
гіним, М.В. Сіцінською та іншими вченими. Не применшуючи наукового вкладу цих вчених у 
поглиблення наукових знань про завдання публічної служби у правоохоронній сфері, зазначимо, 
що спеціальні та особливі функції цієї служби ще не були предметом комплексного та актуаль-
ного дослідження. Саме тому, наукові праці зазначених та інших вчених-адміністративістів ста-
новитимуть ґрунтовну теоретичну базу дослідження спеціальних й особливих завдань публічної 
служби у правоохоронній сфері України.

Таким чином, метою цієї наукової статті є виокремлення та систематизація спеціальних 
і особливих завдань публічної служби у правоохоронній сфері нашої держави. Окреслена мета 
буде досяжною шляхом виконання наступних завдань: (1) проаналізувати чинне законодавство 
України про державну службу та про правоохоронні органи; (2) здійснити критичний аналіз нау-
кових підходів до розуміння виявлених завдань публічної служби; (3) систематизувати виявле-
ні завдання публічної служби в межах спеціальних і особливих завдань цієї публічної служби;  
(4) узагальнити результати проведеної наукової розвідки. 

Виклад основного матеріалу. Тривалий час перелік завдань публічної служби загалом 
не окреслювався у законодавстві України про цю службу [1, с. 284], хоча у загальному сенсі ці 
завдання, на думку Н.А. Липовської, «в остаточному підсумку визначаються потребами і волею 
соціуму, його першосуб’єкта – народу» [2, с. 2]. Що ж стосується сьогодення, то в чинному Зако-
ні України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року перелік завдань державної служби 
законодавцем складено в комплексі з переліком функцій цієї служби. Поряд із тим, наголосимо, 
що завдання та функції, хоча є близькими поняттями, однак, нетотожними. 

Звернемо увагу на те, що у тлумачних словниках сучасної української мови під словом 
«завдання» філологи пропонують розуміти: (1) «наперед визначений, запланований для виконан-
ня обсяг роботи, справа і т. ін.»; (2) «мета, до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити» [3, с. 378]. 
З огляду на це погодимось із В.В. Лагодієнко в тому, що завданнями є конкретні та вимірювальні 
показники для досягнення цілей. Поряд із тим, ці «показники» повинні відповідати наступним 
критеріям: (1) відображати конкретні бажані досягнення, а не способи їх реалізації («завдання 
повинні вести до вироблення конкретних дій і бути досить докладними, щоб бути зрозумілими 
і вказувати чіткий напрямок іншим»); (2) бути кількісно вимірюваними, щоб оцінити їх досяг-
нення; (3) бути напруженими, але не повинні вимагати неможливого («завдання завжди мають 
відповідати наявним ресурсам»); (4) вказувати на результат; (5) бути обмеженими часовими рам-
ками [4, с. 56–57]. Осмислюючи поняття «завдання» в контексті юридичної науки, зазначимо, що, 
наприклад, український адміністративіст В.О. Бурбика це поняття розуміє в якості «конкретиза-
ції шляхів вирішення поставленої мети» [5, с. 41]. 

Що ж стосується безпосередньо правоохоронної сфери, то в цьому сенсі зауважимо, що 
завдання у цій сфері є багатогранними [6, с. 1], хоча вони, загалом, є комплексом дій, за допо-
могою яких досягається цілком конкретна мета – охорона правового порядку та, відповідно, 
охорона прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, юридичних осіб. При цьому, 
на думку українського вченого С.Г. Брателя, «завдання правоохоронної сфери складаються 
з декількох напрямів, що залежать від спеціалізації тих органів, які виконують домінуючу 
функцію». У цьому сенсі основними завданнями є «здійснення діяльності із забезпечення 
охорони учасників кримінального судочинства, діяльності органів прокуратури, діяльності 
органів досудового розслідування, діяльності із захисту державної (національної) безпеки, 
державного кордону й охорони правопорядку» [7, с. 57–58]. Таким чином, публічна служ-
ба у правоохоронній сфері України на сьогоднішній день виконує комплекс завдань, а саме: 
загальні, спеціальні та особливі завдання. При цьому, якщо загальні завдання цієї публічної 
служби є тотожними загальним завданням публічної служби в інших сферах, то спеціальні 
та особливі завдання цієї служби є такими, що виконуються лише державними службовцями 
розглядуваної публічної служби. 
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До спеціальних завдань публічної служби в правоохоронній сфері нашої держави необ-
хідно відносити ті завдання, що випливають з самої сутності діяльності держави в сфері пра-
воохорони, тобто, ті функції, які стосуються виключно правоохоронних органів та відповідної 
публічної служби. Серед цих завдань слід навести наступні:

(1) виявлення загроз існуючому правопорядку. Р.Г. Ботвінов зазначає, що істотною рисою 
правоохоронної діяльності є її предметність. Правоохоронна діяльність як і будь-яка інша люд-
ська діяльність є «ставленням суб’єктів до навколишнього соціального світу з метою його зміни 
і перетворення. Цей світ протистоїть суб’єктам як об’єкт (предмет) їх дії». Певна річ, учасникові 
охорони правопорядку протистоїть не весь навколишній світ, не вся політико-правова дійсність, 
адже в цьому сенсі «активно-творче ставлення держави, його органів зорієнтоване передусім на 
боротьбу з різними порушеннями права». Тому, саме «сукупність негативних протиправних явищ 
насамперед протистоїть державі як предмет її правоохоронної дії, в процесі якої держава прагне 
до їх перетворення» [8, с. 45]. З огляду на це, публічна служба в правоохоронній сфері, переслі-
дуючи мету свого функціонування, протистоїть порушенням правового порядку ще до моменту 
їх виникнення, створюючи необхідні спеціальні адміністративно-правові та кримінально-правові 
умови попередження цих порушень, а саме – виявляючи ті чи інші ризики, які можуть обумовлю-
вати відповідні правопорушення (зокрема, ризики зниження ефективності діяльності публічної 
служби в правоохоронній сфері);

(2) попередження (профілактика) та припинення порушень правопорядку. Слід мати на 
увазі, що профілактика (попередження) правопорушень – це «діяльність (процес) втілення в 
життя комплексу заходів, спрямованих на викорінення указаного явища, а також причин і умов, 
що його породжують» [9, с. 198–199]. Разом із тим, профілактика правопорушень, як зазначає 
О.М. Макаренко, є також особливим видом соціального управління, що має за мету зниження 
інтенсивності процесів детермінації правопорушень, нейтралізацію дії її причин та умов для 
обмеження правопорушень до соціально прийнятного рівня. У діяльнісному сенсі, ця профілак-
тика також виявляється у різноманітній за формами діяльності, що «спрямована на пошук шля-
хів, засобів та інших можливостей ефективного впливу на правопорушення», будучи інтегрова-
ною, багаторівневою взаємодією та взаємозалежністю елементів системи, котра створена для 
здійснення функцій боротьби із протиправними вчинками [10, с. 119].

Що ж стосується припинення порушень правопорядку, то це поняття вчені, як правило, розу-
міють в якості дій примусового припинення правопорушень, запобігання або зменшення їх шкід-
ливих наслідків, застосування запобіжних заходів до правопорушників (у тому числі й фізичної 
сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, згідно з чинним законодавством) [11, с. 67]. При 
цьому адміністративними заходами припинення правопорушень є примусове зупинення протиправ-
них діянь, що носять ознаки адміністративного проступку, спрямоване на недопущення шкідливих 
наслідків і забезпечення застосування до винної особи адміністративного стягнення [12, с. 21]; 

(3) зменшення латентності злочинності. В Україні, як і всіх інших державах світу пору-
шення норм чинного законодавства перевищує ту кількість правопорушень і злочинів, які помі-
чаються, реєструються публічними службовцями у правоохоронній сфері. Саме тому, як зазна-
чають вчені, правоохоронні органи своїм завданням мають не лише протидію злочинності, а й 
скорочення її латентності [13, с. 178]. При цьому, зокрема, латентність злочинності – це «ознака, 
що відображає існування в країні тієї реальної ситуації, коли певна частина злочинності залиша-
ється неврахованою» [14, с. 38]. 

Відносно ж питання зменшення латентності правопорушень і злочинів, то з цього приводу 
слід зауважити, що вказане досягається шляхом використання комплексу загальних і спеціальних 
способів, засобів та методів, що впливають на причини, які зумовлюють відповідну латентність. 
Зокрема, серед основних способів зменшення латентності корупційної злочинності Н.З. Магас 
називає: проведення різноманітних заходів для підвищення правосвідомості громадян і сприяння 
довірі до правоохоронних органів; передбачення винагороди за повідомлення про злочин; тимча-
сове передбачення відповідальності за неповідомлення про корупційний злочин; вдосконалення 
правового статусу викривачів [15, с. 86, 89]. У контексті питання, що нами досліджується, це 
означає, що публічна служба у правоохоронній сфері своєю діяльністю повинна підвищувати 
довіру суспільства до цієї служби, серед іншого: ефективно та завжди у межах законодавства 
протидіяти правопорушенням, припиняти їх; діяти прозоро (наскільки це виявляється можли-
вим), керуючись принципом «людина – найвища соціальна цінність» і т. д.;

(4) застосування заходів юридичної відповідальності до порушників правопорядку. 
Загальновідомо, що «несправедливий нормативно-правовий акт про відповідальність, перш за 
все, в період соціальної та культурної кризи в державі, ні в якій мірі не виявляється здатним спри-
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яти вирішенню кризових явищ». Навпаки, ця «драконтова міра» буде загострювати соціальний 
конфлікт, провокувати нові конфлікти в суспільстві, культивувати практичне вираження природ-
ного антисоціальної стану людини, обумовлювати зростання правового нігілізму, знецінювати 
в очах громадян цінність держави і виснажувати їх потребу в державі» [16, с. 48]. Не в меншій 
мірі негативними будуть наслідки, коли норми законодавства про юридичну відповідальність є 
справедливими, однак, вони застосовуються повноважними суб’єктами несправедливим чином. 
У цьому контексті слід мати на увазі, що у загальному вимірі мета юридичної відповідальності – 
це «бажаний або планований результат, який хотів досягнути законодавець, установлюючи вид 
правопорушення і санкцію за його вчинення, у випадках порушення вимог чинного законодав-
ства» [17, с. 315]. При цьому, зважаючи на багатоаспектність означеного феномену, погодимось 
із українською вченою-адміністративістом В.А. Крижановською у тому, що у юридичної відпо-
відальності мета є комплексною, охоплюючи таким чином: (а) загальну тактичну мету, що поля-
гає у «забезпеченні правопорядку, підтримці нормального функціонування механізму правового 
регулювання»; (б) стратегічну мету – «оптимізацію правопорядку, його зміцнення та вдоскона-
лення» [18, с. 34]. Таким чином, розглядуване завдання публічної служби в правоохоронній сфері 
є одним з найбільш важливих, будучи, з одного боку, завданням, що здійснюється у наслідок 
недостатньої реалізації завдань щодо виявлення загроз існуючому правопорядку (тобто, недосяг-
нення «ідеалу») та попередження (профілактика) цих порушень, а, з іншого боку – завданням, 
реалізація якого стратегічним чином сприяє попередженню та профілактиці правопорушень, 
об’єктивуючи таким чином принцип невідворотності юридичної відповідальності.

Що ж стосується особливих (конкретних) завдань публічної служби в правоохоронній 
сфері України, то наголосимо, що ці завдання стосуються не всієї публічної служби у правоохо-
ронній сфері, а виключно тієї служби (у цій сфері), котра відповідає лише за певний напрямок 
(чи напрямки) досягнення мети створення та функціонування публічної служби в означеній сфе-
рі. Як правило, особливі (конкретні) завдання публічної служби закріплюються в законодавчих 
актах, якими нормативно регламентується діяльність певного правоохоронного органу (отже, й 
публічної служби цього органу). Наприклад, у відповідності до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року № 2229-XII на СБУ покладається у межах 
визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, 
територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, 
законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних 
спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охо-
рони державної таємниці. У ч. 2 вказаної статті Закону також вказується, що додатково до завдань 
СБУ входить: попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки 
людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економі-
ки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтере-
сам України. Що ж стосується Національної поліції України, то згідно ч. 1 ст. 2 Закону України 
«Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII завданням цього центрального 
органу виконавчої влади є надання поліцейських послуг у сферах: (а) забезпечення публічної 
безпеки і порядку; (б) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 
(в) протидії злочинності; (г) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які 
з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги. У свою чергу завданнями НАБУ, як важливого антикорупційного органу нашої 
держави, зважаючи на зміст ч. 2 ст. 1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 
України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII, є: протидія кримінальним корупційним правопо-
рушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. 

Висновки. До спеціальних завдань публічної служби в правоохоронній сфері нашої дер-
жави слід віднести наступні завдання: (1) виявлення загроз існуючому правопорядку; (2) профі-
лактика та припинення порушень правового порядку; (3) зменшення латентності злочинності; 
(4) застосування заходів юридичної відповідальності до порушників правопорядку. Що ж стосу-
ється особливих завдань розглядуваної публічної служби, то вони не мають універсальної приро-
ди, адже в різних правоохоронних органах та їх структурних органах публічні службовці можуть 
виконувати різний набір цих функцій. Таким чином, проведений критичний аналіз завдань та 
функцій публічної служби в Україні у достатній мірі дозволяє осмислити концептуальну сутність 
та особливість, соціально-правову значимість цього підвиду публічної служби в нашій державі, 
дозволяючи більш повно проводити подальші дослідження проблематики публічної служби в 
правоохоронній сфері. 
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ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ  
ЯК ЗАСОБУ ВИРІШЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Стаття присвячена висвітленню окремих положень інституту медіації. Автор 
досліджує особливості історії становлення та розвитку інституту медіації. Зверта-
ється увага на загальні передумови розвитку інституту медіації як засобу вирішен-
ня та врегулювання публічно-правових спорів.

Ключові слова: адміністративний спір, альтернативні методи, досудове вре-
гулювання спорів, медіатор, медіація, перспективи впровадження, право на спра-
ведливий суд, правовідносини, примирення.

Статья посвящена освещению отдельных положений института медиации. 
Автор исследует особенности истории становления и развития института медиа-
ции. Обращается внимание на общие предпосылки развития института медиации 
как средства решения и урегулирования публично-правовых споров.

Ключевые слова: административный спор, альтернативные методы, досу-
дебное урегулирование споров, медиатор, медиация, перспективы внедрения, пра-
во на справедливый суд, правоотношения, примирения.

The article is devoted to the clarification of certain provisions of the mediation institute. 
The author investigates the peculiarities of the history of the formation and development of 
the mediation institute. Attention is drawn to the general preconditions of the development 
of the mediation institution as a means of resolving and resolving public disputes.

Key words: administrative disputes, alternative methods, pre-trial settlement of 
disputes, mediator, mediation, prospects of implementation, the right to a fair trial, legal 
relations, reconciliation.

Актуальність тематики дослідження. За останні десятиліття у сфері взаємодії суб’єктів, 
наділених публічно-владними повноваженнями, з громадянами та організаціями відбулися знач-
ні перетворення. Законодавство в цій галузі розвивається вкрай стрімко, приймається величезна 
кількість нормативно-правових актів у сфері публічного управління, які зачіпають права, свобо-
ди й законні інтереси, відбувається ускладнення адміністративних процедур. Водночас сучасна 
нормативна перебудова публічного управління виявляє необхідність грамотного та послідовного 
закріплення правових технологій вирішення адміністративних спорів, вироблення нових форм 
соціального співробітництва, зокрема таких, як інститут медіації.

Нинішній спосіб змагального вирішення спорів за допомогою системи судів досить часто 
призводить до загострення юридичних конфліктів та припинення загальних відносин сторін. 
Водночас значимість вирішення адміністративних спорів за допомогою процедури медіації в 
захисті прав, свобод і законних інтересів громадян та організацій є очевидною. Ця форма дає 
змогу забезпечити якісне, своєчасне вирішення адміністративних спорів із найменшими витра-
тами та збереженням конфіденційності. Це особливо важливо, оскільки дає змогу зробити більш 
ефективним державне управління, забезпечити відповідну якісну зміну правового становища 
недержавних суб’єктів в адміністративному спорі.

В адміністративному законодавстві нашої держави примирні процедури, які здійсню-
ються сторонами самостійно або за участю медіатора, відсутні, тоді як у процесуальному зако-
нодавстві вони отримали значний розвиток. Такий стан не відповідає потребам демократизації 
й гуманізації суспільного управління та не враховує позитивний світовий досвід у вирішенні 
адміністративних спорів. Отже, необхідні кардинальні зміни чинного адміністративного законо-
давства з метою впровадження більш ефективних і прозорих процедур розгляду адміністратив-

© КОРІННИЙ С.О. – здобувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного 
права (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)
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но-правових спорів, заснованих на медіації. Більше того, поряд із питаннями організації роботи 
судів, відбору й підготовки суддів альтернативні методи розв’язання спорів, серед яких особлива 
увага приділена саме медіації, становлять один із п’яти тематичних напрямів спільної програми 
Європейської Комісії та Ради Європи з покращення діяльності судової гілки влади в Україні. 
Запровадження процедури вирішення адміністративних спорів в Україні за допомогою медіації 
здатне скоротити загальне навантаження на суддів майже на 40%.

Аналіз наукових досліджень. У нашій країні дослідження питань, що так чи інакше 
пов’язані із застосуванням альтернативних методів вирішення спорів, проводилося в різнома-
нітних аспектах. Зокрема, проблематика медіації стала предметом дослідження О. Адамантіса, 
В. Баранова, О. Белінської, О. Бобрової, Н. Бондаренко, Я. Валюк, Л. Власової, О. Ващук, А. Гай-
дука, О. Горової, Ю. Губар, С. Задорожної, В. Землянської, Г. Єременко, В. Кудрявцева, Ю. Ліхо-
лєтової, В. Маляренка, Л. Мамчур, Ж. Мішиної, Т. Подковенко, Н. Прокопенко, В. Тісногуз, 
К. Шершун, А. Чернеги, Д. Яніцької та інших науковців.

Формування інституту медіації та застосування його на практиці відображене також у 
роботах зарубіжних дослідників, таких як Дж. Аргіс, К. Бернард, Х. Бесемер, Л. Боуль, М. Пель, 
Д. Річбелл, Е. Тейлор, А. Троссен, Г. Шварц та інші.

Виклад основного матеріалу. У науковій правовій літературі відзначено, що медіація, як 
соціальне явище, відоме ще з часів стародавніх цивілізацій (Фінікія, Вавилон, Стародавня Гре-
ція), її виникнення було обумовлено розвитком торгових відносин і появою комерційних супере-
чок та конфліктів [1, с. 12].

У Стародавній Греції існувала практика використання посередників – proxenetas. Римське 
право, починаючи з кодексу Юстиніана (530–533 рр. н. е.), визнавало посередництво. Римля-
ни використовували різні терміни для позначення поняття «посередник»: internuncius, medium, 
intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, а також mediator [2].

Термін «медіація» походить з лат. mediatio – посередництво; аналогічне значення мають 
англ. mediation та фр. mediation. Кожний у межах свого розуміння може дати свою дефініцію 
цьому поняттю. У соціальній психології вчені розглядають медіацію як специфічну форму регу-
лювання дискусійних питань, конфліктів, узгодження інтересів [207].

Учений Х. Бесемер визначив медіацію як технологію посередництва у вирішення кон-
флікту за участю нейтральної третьої сторони, яку визнають всі сторони [1, с. 14]. 

Упродовж багатьох століть ідея судового примирення перебувала в тіні правосуддя – 
державної діяльності по владному вирішенню суперечок, захисту громадського правопорядку і 
суб'єктивних прав. Саме охоронна функція держави завжди займала і продовжує займати провід-
ну роль у судах [3, с. 7].

Цікавим з огляду на досліджувану проблематику є думка Б. Кістяківського, який називає 
суд «хранителем чинного права», і водночас «продовжує бути і творцем нового права». Автор 
переконаний, що: «... народ із розвиненою правосвідомістю повинен цікавитися і цінувати свій 
суд як охоронець і орган свого правопорядку». В іншому випадку функція з вирішення конфлік-
тів, яка зберігалася за судом протягом багатьох століть, поступово відходить на другий план, 
у той час як перше місце займає функція з охорони встановлених законом приписів як публіч-
но-правового, так і приватно-правового характеру [4].

Правознавець Д. Азаревіч зауважує, що «в сутності позитивного права міститься вимога 
неухильного його здійснення людською діяльністю ... Тому всюди однією з функцій державної влади 
є охорона правопорядку від порушень ... Призначення судової влади полягає в остаточному і приму-
совому застосуванні закону в певних визначених випадках» [5, с. 7]. І. Енгельман також підтримує 
вищевказану думку, зазначаючи: «Правосуддя – основа держави, мета якого благополуччя громадян. 
Благополуччя громадян порушується вторгненням інших у їх коло діяльності або перешкодами, які 
зустрічаються при здійсненні прав [6, с. 12]. Є. Нефедьєв, досліджуючи практику судів щодо прими-
рення, приходить до висновку, що «примиритель повинен спочатку встановити матеріальну істину 
у справі для того, щоб зажадати від сторін найкращий варіант примирення». На думку автора, вста-
новлення матеріальної істини у справі в даному випадку означає визначення фактичних обставин 
справи, встановлення факту порушення суб'єктивного права і з'ясування можливості його добро-
вільного відновлення кривдником. Продовжуючи свою думку Є. Нефедьєв акцентує увагу на тому, 
що в ході процедури примирення «сторони, побоюючись того, що зроблені ними заяви можуть стати 
основою майбутнього судового рішення, будуть обережні в своїх поясненнях у справі» [7, с. 402]. 
На переконання вченого, саме побоювання обох сторін спору програти справу, якщо спір буде пере-
дано на розгляд суду, і є основною причиною, яка спонукає їх укласти мирову угоду. Якщо ж право 
однієї зі сторін є безперечним – «мирова угода для неї є sine causa». Є. Нефедьєв переконаний, що 
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«обопільність поступок – необхідна умова для врегулювання претензії – і є наслідком того, що побо-
ювання програти справу існує для обох сторін». У результаті «сутність угоди зводиться до того, що 
кожна сторона в мировій угоді відмовляється від частини своїх вимог і визнає частину вимог свого 
супротивника. Цим шляхом кожна сторона отримує менше того, на що вона могла б розраховувати 
при вирішенні справи в її користь, але зате отримує це менше беззаперечно» [7, с. 395].

У наукових історико-правових джерелах трактується, що розвиток судової медіації пов'я-
заний саме з виникненням державності.

Щодо розвитку недержавних форм вирішення спорів в Київській Русі, цікавою є думка 
Н. Заозерського про те, що до приходу варягів приватний розгляд був єдиною формою вирішення 
конфліктів [8, с. 18].

Науковець М. Клеандров, досліджуючи питання виникнення судоустрою у Київській Русі, 
стверджує, що слово суд «у давньоруській історії ... вперше зустрічається в Статуті князя Воло-
димира Святославовича, який відноситься до перших років XI століття». Автор зауважує, що 
традиційно суд в Русі здійснювався безпосередньо князем, проте вже в судебниках Ярослава 
Мудрого вказується на появу перших професійних суддів – княжих довірених осіб, яким доруча-
лося «вершити суд» [9, с. 16].

М. Володимирський-Буданов, проаналізувавши Новгородські і Псковські судні грамоти, 
приходить до висновку, що саме з появою суду ідея примирення між тим, хто вчинив несправедли-
вість (кривдником) і потерпілим від створеної несправедливості зберіглася та міцно закріпилася 
в діючих нормах права і судовій практиці. Вчений пише: "Навіть суд, коли до нього звертаються 
зі скаргою у таких справах, запрошує до примирення або направляє до приватних посередників 
для вирішення такого спору. Умовами примирення могли бути грошовий викуп (поєднувався зі 
скоренням), а також призначення кримінального покарання (переважно тюремного ув'язнення) 
на терміни, встановлені в мировому акті. Такі мирові акти вносяться в книги суду і отримують 
силу судового вироку. Однак, як зауважує дослідник, уже в цей час примирення було можливе 
далеко не з усіх видів справ і згодом було сильно обмежено [10, с. 390].

Іншою формою практичної реалізації примирення був так званий мировий ряд – полюбовна 
угода, що здійснюється за участю «рядців і послухів», де єдиною вимогою до посередника було відне-
сення його до «добрих людей» [8, с. 18]. Саме під час вказаної процедури сторони укладали між собою 
угоду про врегулювання спору та підписували її в присутності особливих посередників [11, с. 158].

Правознавці Н. Власенко і Т. Чернишева зауважують, що саме завдяки запровадженню у 
юридичну практику інституту спільного суду (XVIII – XIX ст.) відбулося остаточне законодавче 
оформлення і визнання примирення. Широке застосування процедури примирення здійснюва-
лось у селянському середовищі, життя якого і в XIX ст. часів Царської Росії регулювалось в 
основному неписаними правилами і звичаями. При цьому дослідники вказують, що процедури 
вирішення конфліктів у волосному суді і в неофіційних судах (суд старійшин, суд сусідів, грома-
да, братський суд) теж в цілому ґрунтувались на посередництві і примиренні [12, с. 95].

Відтак у Давній Русі за допомогою посередників здійснювалися спроби завершити миром 
князівські сварки, міжусобиці. Досить активно медіація застосовувалася при вирішенні між-
народних суперечок. Називалося це по-різному: «посередництво», «клопотання», «пропозиція 
добрих послуг». У Російській імперії альтернативні способи розгляду спорів використовувалися 
в торгових і совісних судах. Зараз такий спосіб розгляду спорів у світі досить поширений. Перші 
спроби використання медіації, як правило, стосувалися вирішення спорів у сфері сімейних від-
носин. Згодом медіація отримала визнання при вирішенні широкого спектру конфліктів і супе-
речок, починаючи з конфліктів у місцевих громадах і закінчуючи складними багатосторонніми 
конфліктами в комерційній та публічній сфері [13, с. 4].

Тобто паралельно із судовою медіацією розвивається альтернативний спосіб вирішення спорів.
Як відзначає В. Аболонін, процедура цивільного процесу XIX ст. показує, наскільки «юриди-

зована» була дана процедура за своєю суттю і наскільки вона істотно відрізняється від того, що в наш 
час називається судовою медіацією або медіацією взагалі. Побоювання програти суперечку через слаб-
кість своєї правової позиції може і сьогодні мати значення у вигляді спонукальної мотивації до початку 
примирної процедури та пошуків вирішення спору. Однак в основу угоди судової медіації має бути 
покладено очікування вигоди від її укладання і вирішення спірної ситуації на прийнятних для кожної 
зі сторін умовах [14, с. 12]. На думку В. Аболоніна, в дореволюційний період основне завдання суду 
полягало в охороні суб'єктивних прав, вирішенні спорів, вираженні загальної правосвідомості народу 
і, можливо, примиренні сторін. При цьому сама ідея примирення не користувалася популярністю, а 
звернення до примирення розглядалося як невпевненість сторони спору у своїй правовій позиції та 
прояв слабкості. Вчений наголошує, що, не зважаючи на зміну ідеологічних засад правосуддя після 
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Жовтневої революції 1917 р., традиція охоронного дореволюційного процесу продовжилася і в радян-
ський період, де цей процес навіть більше, ніж раніше був спрямований на забезпечення всебічного 
та повного розгляду цивільної справи, з'ясування матеріальної істини і забезпечення дійсного захисту 
порушеного суб'єктивного права, гарантованого Радянською державою [14, с. 12]. Тобто застосування 
методу судової медіації на той час так і не знайшло належної підтримки.

Дослідник К. Дерванов, розмірковуючи над необхідністю дотримуватись дисципліни під 
час судового розгляду, не підтримує дій суду щодо процедури пов’язаної з примиренням сторін. 
Навпаки він наголошує, що «в засіданні арбітражу порушників господарської дисципліни слід 
називати своїм ім'ям, не примиряти, а давати найжорсткішу оцінку їх діям» [15, с. 9]. Погоджу-
ючись з цією точкою зору В. Зайцев як однин із найкращих представників радянської проце-
суальної думки наполягає на тому, що примирення є однією з основних рис розгляду справ у 
судах, проте водночас він стверджує, що «неправильно сутність даного початку зводити тільки 
до примирення суб'єктів розглянутого конфлікту». Оскільки в цьому випадку, на думку вченого, 
судовий процес неминуче втратить риси юрисдикційного провадження і перетвориться на сво-
єрідну процедуру примирення, що, природно, неприпустимо. Він зауважує, що не завжди всі 
спори можна ліквідувати шляхом примирення сторін [16, с. 213–214].

В. Аболонін при дослідженні моделі судочинства радянської доби з точки зору її впливу на 
суспільство приходить до висновку, що прийнята в радянській моделі активна охоронна роль суду 
офіційно не дозволяла йому втручатися в питання укладення сторонами мирової угоди і займатися 
їх схилянням до примирення. На думку вченого, це обмеження частково компенсувалося «вихов-
ною роллю радянського суду» [17, с. 4, 5]. Інший дослідник моделі судочинства радянської доби 
К. Юдельсон виокремлює надані суду можливості щодо профілактики правопорушень [18, с. 216]. 
При цьому вчений говорить: «Роль суду полягає не тільки в примусі до певної поведінки, а й у 
вихованні широких мас трудящих. Треба завжди мати на увазі, що керівництво забезпечується 
методом переконання мас як основним методом впливу партії на маси» [19, с. 53, 54].

На переконання В. Аболоніна, в умовах Радянської держави для розвитку процедури 
примирення і посилення ролі суду в якості примирителя сторін суперечки не було практичної 
необхідності, оскільки суд був винятковим органом, а розгляд багатьох суперечок проходив у 
позасудовому порядку [14, с. 13]. З іншої сторони, саме в цей період розвивається запропонована 
Є. Нефедьєвим концепція «відносин з владою», де наголошується на необхідності особливого 
виду процесуальних відносин між судом та іншими учасниками процесу [7, с. 14, 15]. Отже, 
суд остаточно перетворюється на владного суб'єкта, що стоїть над сторонами процесу і відіграє 
активну роль у вирішенні приватного спору при відносно пасивній участі сторін. Ідея прими-
рення сторін, що існувала в цей час, посіла своє міцне місце у тіні правосуддя. У радянському 
цивільному процесі інститут мирової угоди зберігся приблизно в такому ж вигляді, в якому він 
дійшов до сучасного процесуального законодавства. Мирова угода вбачалася у вигляді договору 
сторін про припинення судового спору на взаємоприйнятних умовах, в якому вільне волевияв-
лення сторін, як правило, ґрунтувалося на взаємних поступках. Позивач поступається частиною 
своїх вимог і прав відповідачеві, а останній визнає частково права позивача [20, с. 163].

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, вищенаведене дає нам підстави 
говорити про наступне:

1) Медіація існувала та розвивалась ще з часів стародавніх цивілізацій. Цей період-по-
чаток формування інституту медіації як засобу вирішення суперечок та конфліктів за участю 
нейтральної третьої сторони, яку визнають всі сторони. Спочатку медіація застосовувалась як 
приватний розгляд, що був єдиною формою вирішення конфліктів, але з формуванням держав-
ності та її інституцій вона набуває правової форми. Вперше нормативно-правового закріплення 
медіація отримала за часів Римської Імперії у кодексі Юстиніана (530–533 рр. н. е.), де вона 
офіційно визнавалась правовим інструментом для вирішення спору з допомогою посередника, 
на якого покладався законодавчий обов’язок не тільки консультувати сторони спору, але й допо-
могти їм врегулювати конфлікт шляхом знайдення компромісного рішення задля недопущення 
дестабілізації відносин між учасниками конфлікту та мінімізації загроз їхній безпеці.

2) Не дивлячись на давню історію медіації, справжній розвиток її починається з моменту 
імплементації її до системи правосуддя. Перші такі спогади ми знаходимо у Новгородських і 
Псковських судних грамотах, де ідея примирення між тим, хто вчинив несправедливість (кривд-
ником) і потерпілим від створеної несправедливості хоч і закріпилася в діючих на той час нор-
мах права і судовій практиці, але використовувалась не по всіх категорій справ та згодом була 
сильно обмежена. Довгий час становлення інституту медіації як засобу вирішення правового 
спору проходило досить важко, у зв’язку з тим, що даний інститут, не знаходив достатньо спри-
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ятливого ідеологічного підґрунтя ні як серед представників правосуддя, ні серед простого насе-
лення. З одного боку судді вважали, що основним завданням правосуддя є не стільки вирішен-
ня конфліктів шляхом укладення мирових угод, а охорона встановлених законом приписів як 
публічно-правового, так і приватноправового характеру. З іншого, сторони спору з недовірою 
ставились до процедури примирення, оскільки вважали, що зроблені ними заяви можуть у май-
бутньому бути використані проти них та стати підставою для винесення судового рішення не на 
їхню користь. Причиною цього була відсутність обов’язкової вимоги щодо заборони розголошу-
вати відомості які отримувались в ході процедури медіації та заборони використання їх в ході 
судового розгляду справи сторонами спору проти ода одної.

3) За часів Радянської доби через державну підтримку набула концепція «відносин з 
владою», у якій наголошується на необхідності особливого виду процесуальних відносин між 
судом та іншими учасниками процесу, де суд остаточно перетворюється на владного суб'єкта, 
що стоїть над сторонами процесу і відіграє активну роль у вирішенні приватного спору при від-
носно пасивній участі сторін, ідея примирення сторін яка все ж таки існувала в цей час, проте 
не була ярко виражена та перебувала у тіні правосуддя. Стверджувалось, що не було практичної 
необхідності у процедурі примирення і посилення ролі суду в якості примирителя сторін супе-
речки, оскільки суд був винятковим органом, а розгляд багатьох суперечок проходив у позасудо-
вому порядку.
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ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ҐЕНЕЗА І ТРАНСФОРМАЦІЯ

Статтю присвячено дослідженню ґенези і трансформації предмету адміні-
стративного права. Розглядаються наукові погляди дореволюційних, радянських, 
російських та вітчизняних вчених-адміністративістів щодо визначення предмету 
адміністративного права під кутом зору минулого і сьогодення, з використанням 
методів порівняльного права.

Ключові слова: правова держава, верховенство права, державне управління, 
обов’язки, відповідальність, предмет адміністративного права, суспільні відно-
сини, управлінські відносини, правові відносини, державно-управлінські відносини.

Статья посвящена исследованию ґенезиса и трансформации предмета адми-
нистративного права. Рассматриваются научные взгляды дореволюционных, 
советских, российских и отечественных ученых- адміністративістів относитель-
но определения предмета административного права под углом зрения прошлого и 
настоящего, с использованием методов сравнительного права.

Ключевые слова: правовое государство, верховенство права, государственное 
управление, обязанности, ответственность, предмет административного пра-
ва, общественные отношения, управленческие отношения, правовые отношения, 
государственно-управленческие отношения.

The article is devoted to the study of the phenomenon of the transformation of the 
subject of administrative law. The scientific views of prerevolutionary, Soviet, Rus-
sian and domestic scholars and administrators regarding the definition of the subject of 
administrative law from the point of view of the past and the present, using the methods 
of comparative law, are considered.

Key words: legal state, supremacy of right, public administration, duties, responsi-
bility, subject of administrative law, public relations, management relations, legal rela-
tions, public-management relations.

Вступ. Конституцією України [1] закріплені надзвичайно важливі положення: «Україна є 
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава»; «В Україні визнається і діє 
принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 
Норми Конституції України є нормами прямої дії» (статті 1, 8). Загальновідомо, що правова держава 
починається з реального розподілу влад, конституційного визначення реального правового статусу 
представників державних інституцій, що передбачає на конституційному і законодавчому рівнях 
чітке обумовлення їх завдань, функцій, обов’язків і відповідальності. Правова держава характери-
зується тим, що організація і діяльність представницьких інституцій (їх службовців) ґрунтується на 
праві і пов’язана правом; правова держава – це гарантія належного державного управління суспіль-
ними справами; правова держава – це система органів і інститутів (їх службовців), призначенням 
і обов’язком яких є повага до гідності людини і громадянина, забезпечення гідних умов її життя.

На проблему визначення предмету адміністративного права звертали увагу провідні вче-
ні-адміністративісти В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, В. В. Галунько, В. М. Гаращук, В. К. Колпа-
ков, В. І. Курило, О. В. Кузьменко, В. К. Шкарупа та інші. Водночас питання визначення предме-
ту адміністративного права в сучасних умовах вимагають подальшого аналізу.

Постановка завдання. Метою статтi є здійснення аналізу наукових поглядів дореволю-
ційних, радянських, російських та вітчизняних вчених-адміністративістів щодо трансформації 
визначення предмету адміністративного права в умовах розвитку науки адміністративного права.

© КУРКОВА К.М. – кандидат юридичних наук, завідувач відділу науково-правових експертиз 
та законопроектних робіт (Науково-дослідний інститут публічного права)



218

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 4, 2017

Результати дослідження. Загальновідомо, що до 24 серпня 1991 р., тобто до знаменної 
дати, коли Верховна Рада України переважною більшістю голосів (346 з 450) прийняла Акт про 
проголошення незалежності України, Україна перебувала у складі СРСР, законодавство якого 
було обов’язковим для всіх республік.

З огляду на зазначене, звернемось до праці відомого французького правознавця П. Санде-
вуара «Введение в право». Як слушно зазначає П. Сандевуар [2], відомий французький правозна-
вець, в авторитарних державах право було безпосередньо пов’язане з політичною пропагандою, 
будучи її звичним засобом. Воно навіть не було інструментом політики і використовувалося на 
догоду політичним керівникам та пануючій політичній силі. Науковець констатує (мовою оригі-
налу): «В соответствии с несколько опасной формулой, право становится ничем иным, как «уза-
коненной силой» [2, с. 31]. Вважаємо поряд з наведеним окреслити інші важливі положення, 
які безпосередньо окреслені вченим. Так, він відзначає наступне. Функція адміністрації поля-
гає в «адмініструванні», тобто в управлінні і керівництві повсякденними справами суспільства. 
Це керівництво полягає у створенні «органів діяльності», призначених для проведення в життя 
основних принципів, закладених у конституції і чинному законодавстві, для задоволення потреб 
громадян і, у цілому, для регулювання всіх проблем, які можуть виникнути в організації колек-
тивного життя громадян і держави в цілому. Адміністрація забезпечує застосування конституції 
й законодавства до конкретних обставин, управління державними справами з боку відповідних 
органів виконавчої влади [2, с. 57]. П. Сандевуар констатує надзвичайно важливе положення 
(мовою оригіналу): «С учетом этого, для ограничения административной власти и рассредоточе-
ния деятельности администрации в интересах всех членов общества должны быть выработаны 
четкие правовые нормы, определяющие организацию административной власти, ее полномочия, 
ее средства, контроль ее деятельностью. В этом заключается так называемая концепция право-
вого государства. Итак, юридически не подлежит сомнению, что понятие субъективного права 
должно быть признано и получать развитие только в тесной связи с понятием обязанности, при-
нуждения» [2, с. 59, 78].

В 1993 р. на території пострадянського простору оприлюднено підручник «Администра-
тивное право», в якому Д. Бахрах визначив, що під поняттям предмет адміністративного права 
слід розуміти «сукупність суспільних відносин, що складаються в процесі організації і діяльно-
сті виконавчої влади» [3, с. 4].

В 1995 р. К. Бельський у праці «Феноменология административного права» [4, с. 4–5] кон-
статує, що чесно проведена інвентаризація «господарства» науки адміністративного права свід-
чить про досить не втішну картину. Автор, посилаючись на аналіз праці В. Юсупова («Главная 
идея административного права», 1990) відзначає, що самий великий дефект полягав в односто-
ронньому визначенні предмета галузі права, що зумовило (мовою оригіналу) «однобокое разви-
тие» науки адміністративного права. Автор наголошує, що «початок такому підходу слугували» 
статті радянських вчених С. Берлинського («Предмет советского административного права и 
метод его изучения»,1939) та С. Студенікіна («О предмете и системе советского административ-
ного права», 1939), а також підручник адміністративного права 1940 р. «Советское администра-
тивное право», 1940). А саме: в них предмет адміністративного права трактувався як відносини 
у сфері державного управління, які регулюються нормами адміністративного права. Науковець 
також звертає увагу на «безрозмірність» поняття «державне управління», що позбавляє його 
будь-якого сенсу. Аналогічна критика висловлена по відношенню до праці відомого радянського 
адміністративіста 60-90-х років Ю. Козлова («Предмет советского административного права», 
1967), який адміністративне право визначав «галуззю права, яка регулює суспільні відносини у 
сфері державного управління». 

В 1999 р. оприлюднено підручник В. Колпакова «Адміністративне право України». Автор 
зазначає, що під предметом адміністративного права слід розуміти «сукупність управлінських від-
носин, які складаються в сфері державного управління» [5, с. 53]. Визначення предмету адміністра-
тивного права станом на 2003 рік зведено до наступного – це сукупність правових відносин, що 
складаються у сфері публічного (державного і громадського) управління; провідна роль у цій сис-
темі належить державному управлінню, а значить і державно-управлінським відносинам [6, с. 35].

Автори підручників з однойменною назвою «Адміністративне право України» [7, с. 4; с. 7] 
констатують, що предмет адміністративного права в тій редакції, яка використовується в даний 
час майже в усіх підручниках з адміністративного права, був визначений у ході дискусії  
1938–1941 рр. Саме тоді було встановлено, що «предмет адміністративного права це – суспільні 
відносини у сфері державного управління». 
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Станом на 2012 р. автори підручника «Курс адміністративного права України» [8, с. 217] 
наголошують, що предмет адміністративного права є складним поліструктурним утворенням, до 
якого відносяться: «відносини публічного управління»; відносини відповідальності за порушення 
встановлених правил – відносини адміністративної відповідальності; відносини, які виникають за 
ініціативою об’єктів публічного управління, при їх зверненні до публічної адміністрації – «сервісні 
відносини». Зауважимо, що термін «сервіс» означає ніщо інше, як: «обслуговування населення, 
забезпечення його побутових потреб; сукупність організацій, обов’язком яких є обслуговування 
побутових потреб населення і створення різноманітних вигод для нього тощо» [9, с. 1308]. 

Стосовно наведеного варто відзначити пояснення відомого польського адміністративіста 
М. Кулеші: ознакою публічної адміністрації є сукупність організаційних дій, діяльності та захо-
дів, які виконуються різними суб’єктами та інституціями на основі закону та у межах, визначе-
них законом для досягнення публічного інтересу [10, с. 16]. 

З огляду на зазначене є сенс звернутися до праці В. Нерсесянца «Право – математика 
свободы. Опыт прошлого и перспективы» [11]. Підпункт 3 глави III присвячено саме подіям 
1938 р. (Официальное «правопонимание». Совещание 1938 г.). Вчений акцентує увагу, що мета 
Всесоюзної наради з питань науки радянської держави і права, яка проходила з 16 по 19 липня 
1938 р., полягала в тому, щоб «у дусі потреб репресивної практики тоталітаризму визначити 
загальнообов’язкову «єдино вірну» марксистсько-ленінську, сталінсько-більшовицьку «гене-
ральну лінію» у юридичній науці і з цих позицій переоцінити та відкинути всі напрямки, підходи 
і концепції радянських юристів попереднього періоду, як «ворожі» і «антирадянські» [11, с. 120]. 

З метою більш чіткого уявлення зазначених подій щодо формування бачення предмету 
адміністративного права зупинимось на вибірковому аналізі досліджень відомих радянських та 
сучасних науковців. 

В 1940 р. Г. Петров, користуючись настановами наради 1938 р., робить висновок, що 
«радянське соціалістичне адміністративне право є системою правових норм, що регулюють 
суспільні відносини, що складаються в процесі державного управління, тобто виконавчо-розпо-
рядчої діяльності соціалістичної держави» [12, с. 38]. В 1950 р. у дисертаційному дослідженні 
«Сущность советского административного права» [13, с. 18–19] науковець робить такий висно-
вок: «…радянське адміністративне право можна визначити як галузь радянського соціалістич-
ного права, що регулює суспільні відносини, що складаються в сфері виконавчої і розпорядчої 
діяльності Радянської держави» [13, с. 110]. Автор критикує точку зору англійських державоз-
навців Уейда і Філліпса, які відзначають: «Адміністративним правом називається сукупність пра-
вових норм, що відносяться до організації, прав і обов’язків адміністративних органів» (Уэйд и 
Филлипс. Конституционное право. ИЛ, 1950, стр. 333). Це визначення, наголошував автор, так 
само як і інші визначення адміністративного права в буржуазній юридичній літературі, «маскує 
гнобительську сутність буржуазного адміністративного права, яке було й залишається одним зі 
знарядь політичного панування буржуазії. Норми буржуазного адміністративного права у своїй 
основній масі спрямовані на обмеження тих прав і свобод, які лицемірно проголошуються бур-
жуазними конституціями нібито для всіх громадян, а по суті є нереальними, не забезпеченими 
для трудящих, тобто для переважної більшості населення» [13, с. 114–115]. 

В той же час, Е. Уейд та Д. Філліпс [14] звертають увагу на те, що (мовою оригіналу) «Под 
конституцией обычно понимают обладающий особым правовым значением документ, в котором 
определяются основы организации, а также функции органов управления государства, и форми-
руются принципы, определяющие деятельность этих органов» [14, с. 3]. Відповідно до зазначе-
ного англійські науковці пояснюють, що під адміністративним правом слід розуміти сукупність 
правових норм, які регламентують організацію адміністративних органів, права і обов’язки їх 
представників [14, с. 333]. 

Цілком слушним вбачається висновок, що наділення представників адміністративних 
органів обов’язками і відповідальністю ніяким чином не можна вважати ознакою гнобительської 
сутності буржуазного адміністративного права, або свідченням «лицемірності» положень буржу-
азних конституцій. Безпосередньо це стосується і періоду, з дати прийняття Конституції України 
якою визначено, що Україна є правовою державою.

Як ми вбачаємо, точка зору В. Нерсесянца повністю співпадає з висновками Р. Давида, 
відомого фахівця з питань порівняльного правознавства, який, критикуючи марксизм-ленінізм 
відзначав: що «Кожний, хто не згодний із цією доктриною, хто заперечує й навіть просто ставить 
під сумнів постулати марксизму, є, свідомо чи ні, ворогом людського роду, і його неправильні 
погляди повинні бути припинені» [15, с. 99]. 
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З огляду на викладене є сенс більш докладно дослідити ґенезу походження або зароджен-
ня визначення предмету адміністративного права. Звернемось до аналізу деяких праць відомого 
російського науковця А. Єлістратова. Так, в 1910 р. автор наголошував, що під адміністратив-
ним правом слід розуміти сукупність юридичних норм, що визначають відносини між органами 
державного управління і громадянами [16, с. 2]. В 1914 р. [17] автор наголошує, що метою адмі-
ністративного права «є упорядкування відносин між людьми в галузі державного управління 
[17, с. 1], а сама наука адміністративного права є «вченням про правовідносини в галузі держав-
ного управління» [17, с. 41]. В 1917 р. А. Єлістратов стверджує, що метою адміністративного 
права є «упорядкування відносин між людьми в області державного управління» [18, с. 66–67]. 
Ю. Старилов, російський науковець, констатує (мовою оригіналу): «…краеугольным камнем тео-
ретических административно-правовых построений А.И. Елистратова является учение о право-
отношении в области государственного управления» [19, с. 33–34].

Порівняльне право, як слушно зазначав Р. Давид, дає можливість краще пізнати націо-
нальне право і удосконалювати його [15, с. 9]. Отже, звернемось до аналізу адміністративного 
права Франції.

Російські дослідники відзначають, що сучасне адміністративне право Франції є продук-
том двохсотлітнього розвитку системи органів державного управління. Адміністративному пра-
ву Франції властиві ретельна розробленість окремих правових норм і цілих інститутів, висока 
правова культура [20, с. 73]. Зокрема, що стосується обов’язків адміністрації: привілеї, якими 
користуються адміністрація і її посадові особи, мають своїм зворотним боком відповідні їм 
обов’язки. Обов’язки в розумінні французьких юристів це вимоги, які повинна виконуватись 
адміністрацією в її діяльності. Такими головними вимогами є зв’язаність адміністрації законом, 
відповідальність адміністрації. В свою чергу законність у діяльності адміністрації розглядається 
як сукупність обов’язків, дозволів і заборон, встановлених законом [20, с. 91]. 

К. Шенбергер, професор кафедри публічного і європейського права, порівняльного держа-
вознавства і конституційної історії Університету м. Констанца (ФРН) робить висновок, що сучасна 
історія адміністративного права починається тільки після Французької революції, точніше з кон-
ституційно-правової юридизації (узаконення) правового статусу адміністрації [21, с. 212–213].  
Точка зору науковця конкретизується французьким адміністративістом Ж. Веделем, який пояс-
нює, що «Управління і адміністративне право ні з точки зору педагогічної, ні з точки зору теоре-
тичної не можуть бути визначені самі по собі. Їхнє визначення може бути дане тільки виходячи 
з конституції» [22, c. 25].

Аналізуючи положення Конституції Франції 1958 р. [23, с. 72–119] ми вбачаємо, що чітке 
визначення обов’язків (статті 21–23) та відповідальності (ст. 68-1) представників адміністратив-
них органів знайшли відповідне закріплення у її нормах. Зокрема, Конституцією встановлено, 
що Прем’єр-міністр несе відповідальність за діяльність Уряду і забезпечує виконання законів; 
міністри несуть кримінальну відповідальність за дії, що скоєні ними при виконанні своїх функ-
цій і які кваліфікуються як злочини або делікти на час їх скоєння.

Важливим доповненням до Конституції Франції ми вважаємо прийняття закону про пра-
ва і обов’язки чиновників (13 липня 1983 р.) [24, ст. 28], яким було встановлено, що будь-який 
службовець несе відповідальність за невиконання завдань (обов’язків), незалежно від його рангу 
в ієрархії. 

В той же час, всупереч принципам і положенням базового акту цивільного законодавства 
законодавець встановив, що члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідаль-
ність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої 
влади [25, ст. 45].

Ми виходимо з факту, що в 1994 р. Україною було ратифіковано Угоду про партнерство і 
співробітництво між Україною і ЄС та його державами-членами (набуття чинності 01.03.98 р.) 
[26]. Згідно з Угодою та Статутом Ради Європи [27] (приєднання – 31.10.1995 р.) Україна зобов’я-
залася дотримуватися демократії, верховенства права та захисту прав людини і основних свобод 
усіх осіб, які знаходяться під її юрисдикцією. Варто відзначити, що відповідно до: ст. 51 Угоди 
Україна зобов’язалася забезпечувати приведення свого законодавства у відповідність до зако-
нодавства ЄС; ст. 254 Угоди рішення, директиви, рекомендації та висновки інституцій ЄС, які 
адресовані державам-членам, є обов’язковими для виконання членами Союзу. 

Одним з таких унікальних документів є Рекомендація Комітету Міністрів (надалі КМ) 
державам членам про належне державне управління [28]. Рекомендація ґрунтується на низці 
документів КМ, які зокрема, обумовлюють такі актуальні питання, як: захист особи від дій адмі-
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ністративних органів; про доступ до інформації, наявної в органах державного управління; про 
кодекси поведінки для державних службовців; про державну юридичну відповідальність тощо. 
Рекомендація акцентує увагу на таких важливих принципах діяльності адміністративних орга-
нів: законності; забезпечення реалізації юридичних принципів (адміністративні процедури), що 
регулюють організацію, функціонування та діяльність органів державного управління; виконан-
ня обов’язків в розумні терміни; захисту осіб від дій адміністративних органів; відповідальності 
за невиконання адміністративних рішень, що входить в коло їх обов’язків тощо. Рекомендація 
акцентує увагу, що у разі несумлінного управління, або в результаті бездіяльності органів вла-
ди, або несвоєчасних дій або дій у порушення офіційних зобов’язань, – це повинно піддаватися 
покаранню на підставі відповідних адміністративних процедур, в тому числі і в судовому поряд-
ку. Невід’ємною складовою покарання є відшкодування шкоди, завданої незаконними адміні-
стративними рішеннями співробітників адміністративного органу (компенсаційний механізм). 

Незважаючи на необхідність перегляду догми 1938 р. щодо змісту предмету адміністра-
тивного права в адміністративно-правовій науці і досі існує точка зору, що науково-правові кон-
цепції, які покладені в основу адміністративно-правового регулювання в зарубіжних країнах, 
не можуть бути запозичені для використання в нормотворчій діяльності в Україні. Ці концепції 
мають бути адаптовані до теоретико-правової бази нормотворення, яка вже склалася. «…пози-
тивним результатом порівняльно-правового аналізу може бути й висновок про неможливість 
застосування тих чи інших інститутів, правових норм чи наукових конструкцій в практиці функ-
ціонування національної правової системи (2004 р.)» [29, с. 100–101]. 

С. Головатий, член-кореспондент НАПрН України, піддаючи критиці точку зору Є. Куб-
ко констатує, що при оцінюванні вітчизняного стану дослідження проблеми верховенства пра-
ва категорично стверджується про невиправданість «запозичення досвіду зарубіжних країн, які 
мають більш високий рівень забезпечення прав, свобод і гарантій людини», та про неприйнят-
ність «спроб пристосування глобальних наукових категорій, зокрема «верховенство права», до 
потреб поточних політичних процесів» [30, с. 210]. Автор вбачає проблему в тому, що «…істот-
ний опір просуванню поняття «верховенство права» – у розумінні європейських стандартів – на 
авангардні позиції сучасного правничого життя в нашій країні ще й досі чиниться (як не пара-
доксально) саме в академічному середовищі» [30, с. 206].

Елемент влади або «владопанування», як слушно зазначає С. Овчарук [31, с. 319] у доре-
волюційний, радянський та пострадянський періоди затьмарив такі інститути, якими є обов’язок 
і відповідальність представників державних інституцій і які для належного державного управ-
ління є найголовнішими і найсуттєвішими. 

Висновки. Використання адміністративно-правовою наукою протягом майже 80 років 
догми предмету радянського адміністративного права суттєвим чином суперечить принципам 
правової держави і верховенства права, які обумовлені Конституцією України. Належне держав-
не управління може бути реалізоване лише за умов належного виконання обов’язків, а у разі 
їх неналежного виконання – винна особа адміністративного органу повинна нести відповідаль-
ність, в тому числі й майнову. 

Існуючі прогалини у чинному законодавстві, в тому і в адміністративно-правовій науці, 
суттєвим чином ускладнюють адміністрування актуальними питаннями суспільного буття, уне-
можливлюють реалізацію належного державного управління, метою якого має бути створення 
гідних умов життя людини, забезпечення загальних інтересів суспільства та держави.

Належне забезпечення прав та законних інтересів членів суспільства, які за рахунок спла-
чених податків утримують численну армію чиновництва, потребує переосмислення догми пред-
мету адміністративного права, адже наділення останніх лише владою та повноваженнями, за від-
сутності обов’язків та відповідальності, не може сприяти розбудові демократичної, соціальної та 
правової держави.
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УДК 351.74

ЛУГОВИЙ В.О.

АНТИКОРУПЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ:  
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

З’ясовано місце антикорупційного навчання в системі антикорупційних засо-
бів. Розглянуто зміст антикорупційного навчання. Досліджено механізм форму-
вання навичок і умінь антикорупційної поведінки у різних категорій працівників 
поліції. Виокремлено особливості антикорупційного навчання на різних формах 
професійного навчання поліцейських.

Ключові слова: корупція, Національна поліція, професійна підготовка, антико-
рупційне навчання, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Выяснено место антикоррупционного обучения в системе антикоррупцион-
ных средств. Рассмотрено содержание антикоррупционного обучения. Исследован 
механизм формирования навыков и умений антикоррупционного поведения в раз-
личных категорий работников полиции. Выделены особенности антикоррупцион-
ного обучения на различных формах профессионального обучения полицейских.

Ключевые слова: коррупция, Национальная полиция, профессиональная подго-
товка, антикоррупционное обучение, учреждения высшего образования со специ-
фическими условиями обучения.

The place of anti-corruption training in the system of anti-corruption means is found 
out. The content of anti-corruption training is considered. The mechanism of forma-
tion of skills and abilities of anti-corruption behavior in different categories of police 
officers is explored. The features of anti-corruption training on various forms of police 
training are singled out.

Key words: corruption, National Police, vocational training, anti-corruption train-
ing, higher education institutions with specific learning conditions.

Актуальність теми. Сучасний розвиток Української держави передбачає оновлення 
діяльності всіх державних інституцій на засадах європейських стандартів забезпечення прав і 
свобод людини. Ключовими реформами в цьому аспекті є реформа правоохоронних органів та 
антикорупційна реформа, які, з одного боку, є самостійними, з іншого – тісно пов’язаними між 
собою. Особливої гостроти це питання набуває, коли мова йде про Національну поліцію Украї-
ни, оскільки корупційні прояви в її діяльності є скоріше нормою, аніж винятком, та належать до 
головних проблем України і викликають особливе занепокоєння у суспільстві.

Стабільне та ефективне функціонування органів Національної поліції України є необхід-
ною умовою захисту конституційного ладу, забезпечення законності і правопорядку, дотримання 
прав і свобод людини та громадянина. Від ефективності діяльності Національної поліції України 
значною мірою залежить успішність реалізації національних інтересів та стабільність суспіль-
ного розвитку.

© ЛУГОВИЙ В.О. –  здобувач кафедри адміністративної діяльності (Національна академія 
внутрішніх справ)



224

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 4, 2017

Актуальність дослідження питання запобігання корупції в діяльності органів Національ-
ної поліції України перебуває у площині багатьох чинників, але одним з основних виділяється 
недосконалість механізму формування у поліцейських такої загальнокультурної компетенції як 
навички антикорупційної поведінки, які повинні виробитись, в першу чергу, в результаті антико-
рупційного навчання в різних його формах.

Ступінь дослідженості. Дослідженню правової природи корупції та засобам запобігання 
їй в діяльності різних суб’єктів публічної адміністрації, в тому числі органів Національної поліції, 
присвятило свої праці багато вчених, серед яких: В. Б. Авер’янов, В. В. Галунько, І. П. Голосні-
ченко, Д. І. Йосифович, Р. А. Калюжний, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, 
М. В. Лошицький, М. І. Мельник, О. І. Миколенко, В. І. Олефір, С. С. Рогульський, О. Ю. Синяв-
ська, М. М. Тищенко, І. І. Яцків та інші. При цьому науковцями недостатньо висвітлено спе-
цифіку засобів запобігання корупції в органах Національної поліції, зокрема антикорупційного 
навчання поліцейських. Це, зокрема, і зумовлює актуальність обраної проблематики. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна корупція з її проявами в епоху соціально-еконо-
мічної нестабільності чинить украй негативний вплив на настрій населення, підриває автори-
тет державних органів, завдаючи тим самим істотної шкоди розвитку суспільства, ставлячи під 
загрозу сам факт існування держави. В Україні тільки 4-5% випадків корупції виявляються і роз-
слідуються, а за результатами соціологічних опитувань чверть наших громадян взагалі не вважа-
ють, що корупція є ненормальним явищем.

Боротьба з корупцією повинна проводитися постійно, комплексно, як на загальнодержав-
ному, так і на регіональному рівні. На неї повинні бути націлені всі державні органи, органи 
місцевого самоврядування та громадськість. Необхідно використовувати всі можливі шляхи про-
тидії цьому явищу, вивчати і активно застосовувати вітчизняний і зарубіжний досвід, формувати 
нові превентивні методи.

Боротьбу з корупцією кожна держава веде по-своєму, проте ніхто при цьому не може її 
перемогти. Спроби об’єднати свої зусилля з метою протидії глобальній загрозі були зроблені 
в 2003 році, коли була прийнята Конвенція ООН проти корупції. Відповідно до ст. 6 Конвен-
ції, кожна Держава-учасниця забезпечує, згідно з основоположними принципами своєї право-
вої системи, наявність органу або, у належних випадках, органів, які здійснюють запобігання 
корупції за допомогою таких засобів, як розширення та поширення знань з питань запобігання 
корупції [1].

Одним з важливих напрямків в реалізації стратегії антикорупційної політики відповідно 
до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014-2017 роки» [2] є антикорупційне навчання. Стратегія передбачає необхідність 
забезпечити регулярне навчання службовців з питань етики та дотримання антикорупційних 
вимог; запровадити здійснення на постійній основі підвищення кваліфікації осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування з питань запобігання 
корупції та етичних стандартів поведінки з урахуванням можливості запровадження електронної 
системи оцінки знань з цих питань. Його мета – спеціалізоване навчання і виховання кадрів з 
питань запобігання корупції, формування у них антикорупційного світогляду, а також підвищен-
ня рівня самосвідомості та правової культури.

Системна робота з роз'яснення основних положень антикорупційного законодавства, про-
ведення тренінгових навчальних курсів для державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування є запорукою успішного застосування превентивних антикорупційних заходів [3]

На думку дослідників організації Transperensy International, сутність антикорупційного 
навчання полягає у вихованні такого світогляду, в якому корупційний вчинок вважається не нор-
мою, а маргінальним і викликає громадський осуд.

Концепція антикорупційного навчання включає в себе два рівні: базова освіта (загаль-
не – орієнтоване на громадянина будь-якого віку, статусу, професії, засноване на засвоєнні 
навичок суспільно схвалюваної правової поведінки і його пропаганді) і професійну освіту 
(специфічне, передбачає запобігання корупції, протидія їй, тобто підготовку фахівців, чия 
професійна діяльність безпосередньо пов’язана з охороною і захистом публічного порядку, 
протидією злочинності).

Професійне антикорупційне навчання орієнтоване в першу чергу на працівників право-
охоронних органів.

Так, відповідно до Правил етичної поведінки поліцейських, поліцейські зобов’язані 
неухильно дотримуватись антикорупційного законодавства України, обмежень, пов’язаних зі 
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службою в Національній поліції України, визначених Законами України «Про Національну полі-
цію», «Про запобігання корупції» та іншими актами законодавства України [4].

Безперечно, щоб дотримуватись відповідних норма і правил поведінки їх потрібно знати, 
що досягається, в першу чергу, через освітній процес.

Антикорупційне навчання поліцейських – найбільш ефективний і перспективний напря-
мок запобігання корупції. Мета освітніх антикорупційних програм – це свідомо визначені очіку-
вані результати, яких прагне досягти суспільство, держава за допомогою сформованої системи 
освіти в цілому, на даний час і в найближчому майбутньому. Вони соціально залежні від різних 
умов: від характеру суспільства, від державної освітньої політики, від рівня розвитку культури 
і всієї системи освіти і виховання в країні, від системи головних цінностей. В контексті антико-
рупційного навчання це означає навчання антикорупційної професійної діяльності і дотримання 
етичних норм в процесі проходження служби в органах поліції.

Поліцейський в силу виконання своїх обов’язків найбільш схильний до впливу корупці-
огенних чинників, внаслідок чого його освітній рівень у сфері запобігання та протидії корупції 
повинен постійно підвищуватися.

Маємо відзначити, що антикорупційне навчання в системі підготовки поліцейських 
повинне здійснюватися не тільки у практичних працівників органів поліції, а й у курсантів і 
слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України, як правило, на 
старших курсах в тісній взаємодії з іншими дисциплінами [5, с. 12–14].

Відповідно до ст. 72 Закону України «Про Національну поліцію» професійне навчання 
поліцейських складається з:

– первинної професійної підготовки;
– підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання;
– післядипломної освіти;
– службової підготовки [6].
Відповідно до цього поділу спробуємо розглянути особливості вивчення антикорупційних 

норм на різних формах професійного навчання.
Поліцейські, яких вперше прийнято на службу в поліції, проходять професійну підготовку 

з метою набуття ними спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, у 
тому числі відповідну спеціальну підготовку щодо зберігання, носіння, застосування і викори-
стання вогнепальної зброї.

Професійна підготовка проводиться на базі вищих навчальних закладів МВС із специфіч-
ними умовами навчання та установ (закладів) Національної поліції, що діють для забезпечен-
ня організації відповідної спеціальної підготовки поліцейських, уперше прийнятих на службу в 
поліції, а також підвищення кваліфікації і перепідготовки молодшого складу поліції, проведення 
окремих видів службової підготовки поліцейських.

Перелік навчальних дисциплін (предметів), час, відведений на їх вивчення, та строки 
підготовки визначаються відповідними навчальними програмами (планами), які розробляються 
кадровим підрозділом апарату Національної поліції, погоджуються із заінтересованими струк-
турними підрозділами апарату Національної поліції та затверджуються керівництвом МВС [7].

Так відповідно до навчальної програмами первинної професійної підготовки поліцей-
ських, слухачі вивчають такі дисципліни, в рамках яких вивчаються антикорупційні норми:

– антикорупційне законодавство;
– професійна етика, ефективна комунікація;
– особливості спілкування з різними категоріями осіб.
До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підго-

товку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня року 
вступу виповниться 17 років.

Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
– особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;
– особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеці-

аліста), – для здобуття ступеня магістра;
– особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для  

здобуття ступеня доктора філософії;
– особи, які здобули ступінь доктора філософії (кандидата наук), – для здобуття ступеня 

доктора наук [8].
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Під час навчання курсанти здійснюють вивчення антикорупційних норма лише в рамках 
окремих дисциплін.

Наприклад, відповідно до навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 
бакалавра з галузі знань «Право» (08) за спеціальністю «Право» (081) передбачено вивчення 
ряду навчальних дисциплін та спецкурсів під час вивчення яких частково піднімаються питання 
запобігання корупції в діяльності поліцейського. Зокрема:

– адміністративне право і процес;
– судові та правоохоронні органи України;
– кримінальне право;
– кримінологія;
– оперативно-розшукова діяльність;
– адміністративна діяльність.
Інтеграція антикорупційного навчання в системі підготовки курсантів і слухачів закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України повинна починатися із включен-
ня в освітні програми вищих закладів освіти розділів антикорупційного змісту, і це буде перший 
етап. Другим етапом такої інтеграції повинно стати формування і реалізація в системі вищої 
професійної освіти спеціальних курсів антикорупційної спрямованості. Наприклад, це може 
бути спеціальний курс «Основи антикорупційної поведінки поліцейських» відповідно до ква-
ліфікаційних вимог, що пред’являються до випускників. Він повинен мати комплексний управ-
лінський і правовий характер. Його метою є формування у здобувачів вищої освіти установки 
на дотримання стандартів антикорупційної поведінки поліцейських. Серед основних завдань 
курсу вбачаються наступні: отримання і закріплення знань про антикорупційну політику в Укра-
їні; вироблення навичок і умінь антикорупційної поведінки в процесі здійснення правоохоронної 
діяльності; дотримання антикорупційних стандартів поведінки.

В результаті вивчення спеціального курсу здобувачі повинні: знати про сутність корупції 
як негативного соціально-правового явища; основні напрямки запобігання корупції в органах 
поліції і формування антикорупційної поведінки поліцейських; вміти протидіяти корупційним 
проявам, організовувати, планувати і здійснювати антикорупційні заходи в службовому колекти-
ві; володіти навичками антикорупційної поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

Вбачається, що у програму спеціального курсу повинні бути включені питання, що роз-
кривають поставлені завдання: поняття та зміст корупції як негативного соціально-правового 
явища; основні цілі та завдання державної антикорупційної політики; пріоритетні напрямки 
діяльності органів Національної поліції у сфері запобігання корупції; система запобігання коруп-
ції та формування антикорупційної поведінки поліцейських; особливості виховної роботи щодо 
забезпечення антикорупційної поведінки поліцейських; умови, методи і прийоми протидії спро-
бам кримінальних і антисоціальних осіб стимулювати корумповані дії поліцейських; обмеження 
та заборони, які поширюються на поліцейських під час проходження служби; відповідальність за 
вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень тощо.

Система становлення фахівців-професіоналів складається з декількох різної складності 
й тривалості етапів: відбір, навчання в ВНЗ, стажування, практична діяльність та післядиплом-
на освіта. Остання, попри свою незначну дослідженість, займає особливе місце в становленні 
висококваліфікованих фахівців. Адже, працюючи в умовах постійних соціально-економічних і 
технологічних змін, випускники ВНЗ не повинні обмежуватись знаннями, отриманими на нав-
чанні «вчора».

Система підвищення кваліфікації кадрів є органічною складовою державної системи осві-
ти, основним завданням якої є сприяння формуванню професійного ядра висококваліфікованих 
фахівців, надання їм необхідних знань, навичок та вмінь. Саме система підвищення кваліфікації 
найважливіша в реалізації принципу безперервної освіти з максимальним забезпеченням відпо-
відності рівня підготовки працівників вимогам функціональних обов’язків за посадовим при-
значенням. Це питання набуває ще більшої актуальності у світлі Болонського процесу, зокрема в 
частині реалізації положень концепції навчання впродовж життя, яке визначається як «все ціле-
спрямоване навчання, здійснюване на постійній основі для вдосконалення знань умінь і компе-
тенцій» [9, с. 106].

Післядипломна освіта поліцейських здійснюється на загальних засадах, визначених Зако-
ном України «Про вищу освіту» і складається з:

1) спеціалізації;
2) перепідготовки;
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3) підвищення кваліфікації;
4) стажування.
Підвищення кваліфікації поліцейських здійснюється у вищих навчальних закладах із спе-

цифічними умовами навчання за відповідними програмами, погодженими Міністерством вну-
трішніх справ України.

Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб працівників поліції 
в особистому професійному зростанні, забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах 
високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати 
свої функції.

Зміст післядипломної освіти визначається відповідними планами і програмами з ураху-
ванням сучасних вимог до засобів, форм і методів професійної діяльності [10].

Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації та спеціалізації слухачів містять 
нормативну та варіативну частину навчання:

Зокрема нормативна частина включає такі теми, що стосуються питань запобігання та 
протидії корупції:

– професійна етика; основи професійної етики працівників правоохоронних органів; 
кодекс професійної етики поліцейського; основні принципи діяльності поліцейського;

– корупція: поняття, запобігання та відповідальність;
– корупційні правопорушення;
– засади антикорупційної політики в Україні;
– фінансовий контроль та моніторинг способу життя;
– дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання 

корупції.
Службова підготовка – система заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необ-

хідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням специфіки та профілю його 
службової діяльності.

Види службової підготовки:
– функціональна підготовка;
– загальнопрофільна підготовка
– тактична підготовка
– вогнева підготовка.
Орієнтовними формами службової підготовки є:
– навчальні заняття в групах за місцем служби;
– навчальні збори – це форма організації службової підготовки поліцейських, яка перед-

бачає підвищення їх професійної готовності до виконання службових завдань, що проводиться 
на базі тренінгового центру або закладу (установи);

– самостійне навчання (проводиться впродовж усього строку служби поліцейського з 
метою безперервного, систематичного поповнення та поглиблення знань, умінь і навичок, необ-
хідних для успішного виконання службових завдань).

Вивчення антикорупційних норм здійснюється саме в рамках функціональної підготовки.
Функціональна підготовка – це комплекс заходів, спрямований на набуття і вдосконалення 

поліцейським знань, умінь та навичок у сфері нормативно-правового забезпечення службової 
діяльності, необхідних для успішного виконання ним службових обов’язків;

Навчання з функціональної підготовки передбачає вивчення:
– міжнародно-правових актів та законодавства України у сфері дотримання прав і свобод 

людини та громадянина;
– особливостей застосування нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

Національної поліції України, залежно від специфіки і профілю службової діяльності, а також 
удосконалення навичок складання службових та процесуальних документів;

– вимог щодо дотримання поліцейськими дисципліни і законності;
– прийомів та способів успішного виконання службових завдань відповідно до службо-

вих обов’язків поліцейського, а також вимог трудової дисципліни;
– етичних норм поведінки та толерантності при виконанні поліцейським службових 

обов’язків, а також у повсякденному житті;
– позитивного досвіду у роботі Національної поліції України, правоохоронних та полі-

цейських органів зарубіжних держав;
– аспектів удосконалення процесу управління органами поліції та людськими ресурсами.
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Протягом навчального року заняття з функціональної підготовки, що проводяться за 
місцем служби, у плановому порядку обов’язково відвідує весь особовий склад навчальної 
групи [11].

Як бачимо, сучасна ситуація в країні пред’являє жорсткі вимоги до професійної компетент-
ності поліцейських, забезпечення їх гнучкого реагування на зміну зовнішніх умов, орієнтування 
працівників не стільки на реалізацію ними в своїй діяльності посадових інструкцій, скільки на 
досягнення конкретних цілей по службі шляхом використання широкого арсеналу методичних і 
інструментальних засобів компетенцій. Звідси і виникає потреба у виробленні нових підходів до 
підготовки фахівців у правоохоронній сфері, зокрема, в здійсненні антикорупційного професійно-
го навчання.

Головна ідея антикорупційного навчання в закладах вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання МВС України полягає в прагненні мінімізувати або виключити умови, що 
стимулюють вчинення поліцейськими потенційно корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень

Висновки. Слід зазначити, що антикорупційна підготовка фахівців в закладах вищої осві-
ти МВС України повинна розглядатися як складова частина запобігання корупції в цілому.

Це досить складний і тривалий процес, пов’язаний з розвитком наукових досліджень, 
технічним оснащенням закладів освіти, підготовкою та перепідготовкою науково-педагогічних 
кадрів і проведенням цілої низки організаційних заходів.

Приймаючи до уваги необхідність вдосконалення професійного антикорупційного навчання 
в системі Національної поліції України, доцільним вбачається проведення наступних заходів:

1. Підвищення ефективності виховної роботи з поліцейськими з метою недопущення 
потенційних корупційних проявів.

2. Посилення уваги щодо організації роботи із засобами масової інформації в частині 
широкого висвітлення позитивних результатів оперативно-службової діяльності органів поліції з 
метою формування сприятливої громадської думки і нетерпимості до корупції.

3. Розроблення і впровадження в освітній процес закладів вищої освіти зі специфічни-
ми умовами навчання МВС України спеціальних курсів з метою формування навичок і умінь 
антикорупційної поведінки у різних категорій працівників поліції, постійно відстежуючи зміни в 
чинному антикорупційному законодавстві.
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МАЛІКОВ В.В. 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ  
СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

В статті приділено увагу виокремленню двох рівнів взаємодії суб’єктів бороть-
би з тероризмом, як національний, так міжнародний. На підставі аналізу норматив-
но-правових актів, національний рівень взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом 
представлений: 1) суб’єктами, що мають повноваження щодо формування дер-
жавної політики у сфері боротьби з тероризмом; 2) суб’єктами, що мають повно-
важення відносно реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом; 
3) суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї 
компетенції. Надано власне розуміння терміну «правові засади організації взаємо-
дії суб’єктів боротьби з тероризмом».

Ключові слова: взаємодія, суб’єкт взаємодії, тероризм, терористична діяль-
ність, боротьба з тероризмом.

В статье уделено внимание выделению двух уровней взаимодействия субъектов 
борьбы с терроризмом, как национальный, так международный. На основании ана-
лиза нормативно-правовых актов, национальный уровень взаимодействия субъек-
тов борьбы с терроризмом представлен: 1) субъектами, имеющими полномочия 
по формированию государственной политики в сфере борьбы с терроризмом; 
2) субъектами, имеющими полномочия относительно реализации государственной 
политики в сфере борьбы с терроризмом; 3) субъектами, непосредственно осуще-
ствляющих борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции. Предоставлено 
собственное понимание термина «правовые основы организации взаимодействия 
субъектов борьбы с терроризмом».

Ключевые слова: взаимодействие, субъект взаимодействия, терроризм, тер-
рористическая деятельность, борьба с терроризмом.

The article focuses on the distinction between the two levels of interaction between 
the subjects of the fight against terrorism, both national and international. On the basis 
of the analysis of normative legal acts, the national level of interaction of subjects of 
the fight against terrorism is presented: 1) by the entities that have the authority to for-
mulate state policy in the field of combating terrorism; 2) entities having the author-
ity to implement state policy in the field of combating terrorism; 3) actors directly 
engaged in the fight against terrorism within their competence. Self-actualization of 
the term "legal principles of the organization of interaction of subjects of struggle 
against terrorism" is provided.

Key words: interaction, subject of interaction, terrorism, terrorist activity, fights 
against terrorism.
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Постановка проблеми. Підвищення стійкості держави і суспільства до терористичної 
загрози є важливим елементом забезпечення національної безпеки в цілому. Антитерористична 
система може вважатися стійкою, якщо у її складі є всі необхідні елементи, спроможна передба-
чати й оцінювати ризики і загрози, прогнозувати їх характер і можливі масштаби, формує резерви 
і альтернативні стратегії (плани) на випадок надзвичайних ситуацій, здатна швидко й адекватно 
реагувати на загрозу, адаптуватися до умов, що швидко змінюються, забезпечувати безперервність 
процесу управління і відновлюватися після руйнівних наслідків кризи. Підвищення стійкості 
України до терористичної загрози потребує певного удосконалення антитерористичного законо-
давства України, оновлення моделі взаємодії спеціальних служб і правоохоронних органів з насе-
ленням з питань запобігання і протидії тероризму, а також мінімізації наслідків вчинення терактів 
[1, с. 4]. В контексті зазначеного, однією з найгостріших проблем залишається підвищення рівня 
взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом в умовах збройного конфлікту на Донбасі та відсутно-
сті контролю за ділянкою державного кордону в районі проведення антитерористичної операції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто звернути увагу, що дослідження про-
блематики боротьби з тероризмом та питань організації взаємодії відповідних правоохоронних 
органів щодо терористичним загрозам ставали предметом наукових досліджень таких вчених, як 
В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, О. І. Безпалової, В. М. Гаращука, І. П. Голосніченка, О. В. Джа-
фарової, Р. А. Калюжного, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, С. О. Кузьніченка, О. В. Негодченка, 
В. І. Олефіра, О. П. Рябченко, А. О. Селіванова, В. В. Сокуренка, С. О. Шатрави та інших.

Виклад основного матеріалу. На необхідність удосконалення організації взаємодії 
суб’єктів боротьби з тероризмом констатовано як на нормативному, так і на вищому політичному 
рівнях. 

В той же час, слід звернути увагу, що сучасний стан складових сектору безпеки і оборо-
ни не дає змоги забезпечити гарантоване реагування на актуальні загрози національній безпеці 
України, у тому числі і терористичні посягання, з наступних міркувань: неефективність меха-
нізму запобігання та нейтралізації сучасних загроз національній безпеці України; довготрива-
ле фінансове та матеріальне забезпечення складових сектору безпеки і оборони за залишковим 
принципом, недосконалість процесу формування, координації та взаємодії складових сектору 
безпеки і оборони під час вирішення спільних завдань із забезпечення національної безпеки; 
недосконала і неефективна взаємодія між центральними та місцевими органами державної влади, 
насамперед з питань запобігання і боротьби з тероризмом; недостатня ефективність діяльності 
суб’єктів сектору безпеки і оборони України у протидії кіберзагрозам воєнного, розвідувального, 
кримінального, терористичного та іншого характеру [2]. Все вищезазначене тільки підтверджує 
необхідність приділення уваги питанням взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом.

В аспекті нормативного закріплення організації взаємодії суб’єктів, які безпосередньо 
здійснюють боротьбу з тероризмом, то варто розглянути наступні нормативно-правові акти. 
Зокрема, в Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 
26.05.2015 № 287/2015 звертається увага на необхідність посилення координації розвідувальних 
органів та їх взаємодію між собою, зокрема для підготовки узгоджених розвідувальних оцінок; 
зміцнення взаємодії розвідувальних органів з партнерськими спецслужбами держав – членів 
НАТО, зокрема вживаючи конкретні заходи для побудови взаємної довіри; активізацію взаємодії 
з міжнародними антикорупційними організаціями, зокрема Групою держав Ради Європи проти 
корупції (GRECO), впровадження кращих практик тощо [3]. Недаремно в новій редакції Воєнної 
доктрини України звертається увага, що для розв’язання завдань із забезпечення воєнної безпеки 
України сили оборони та їх складові будуть взаємодіяти та координувати діяльність між собою 
та з іншими складовими сектору безпеки і оборони, державними органами, органами місцевого 
самоврядування, неурядовими організаціями та об’єднаннями, зокрема волонтерськими, уста-
новами і підприємствами, у тому числі оборонно-промислового комплексу, громадянами, від-
повідними суб’єктами інших держав. В той же час, рівень взаємодії між складовими сил обо-
рони та органами державної влади буде підвищено на основі утворення постійних і тимчасових 
міжвідомчих органів [4]. В Положенні про єдину державну систему запобігання, реагування і 
припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, наголошується, що суб’єкти, які без-
посередньо здійснюють боротьбу з тероризмом взаємодіють шляхом: обміну інформацією про 
загрозу вчинення терористичного акту; проведення спільних оперативно-розшукових та інших 
заходів; проведення моніторингу стану і тенденцій поширення тероризму в Україні та за її межа-
ми; організації і проведення командно-штабних та тактико-спеціальних навчань і тренувань з 
використанням сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом [5]. В Стратегії розвитку системи 
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запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 
2020 року звертається увага на посилення взаємодії між правоохоронними органами в бороть-
бі з організованою злочинністю та здійснення ефективної взаємодії та інформаційного обміну 
з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких 
спрямована на запобігання та протидію тероризму та його фінансуванню [6]. В даному аспекті 
акцентується увага як національний, так і міжнародний рівень боротьби з тероризмом.

У зв’язку із викладеним, варто констатувати, що на сьогоднішній день ми маємо оновлені 
стратегічні документи держави, як то: Стратегію національної безпеки України, Воєнну доктри-
ну України, Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України тощо, які визначають орга-
нізацію взаємодії суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, і в той же час, 
закріплення на державному рівні терористичної загрози як однієї з основних загроз національній 
безпеці України.

Крім національного правового забезпечення, що регламентує взаємодію суб’єктів, які без-
посередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, варто звернути увагу на ряд міжнародних актів, 
що ратифікувала або до яких приєдналася Україна, і які містять відповідні стандарти боротьби 
з тероризмом та рекомендації щодо організації взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом. До 
останніх варто віднести: Модельний закон про протидію тероризму [7], Модельний закон про 
протидію фінансуванню тероризму [8], Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного 
тероризму [9], Конвенцію Ради Європи про запобігання тероризму [10], Резолюцію про боротьбу 
з тероризмом [11], Керівні принципи в галузі прав людини та боротьби з тероризмом [12], Між-
народну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму [13], Міжнародна конвенція про 
боротьбу з бомбовим тероризмом [14], Декларацію про заходи ліквідації міжнародного терориз-
му [15], Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) [16].

У свою чергу, Модельний закон про протидію тероризму [7] закріплює основні положення 
щодо форм міжнародного співробітництва у сфері протидії тероризму. Крім того, звертається 
увага на те, що державні органи, які здійснюють протидію тероризму, вирішують поставлені 
перед ними завдання як самостійно, так і у взаємодії між собою і з іншими державними органами. 
В аспекті нашого дослідження, варто виокремити основні форми взаємодії суб’єктів, які безпо-
середньо здійснюють боротьбу з тероризмом, якими є: 1) обмін інформацією; 2) створення спе-
ціалізованих банків даних; 3) співробітництво у виявленні, заморожувані або арешті будь-яких 
засобів, що використовуються або призначені для вчинення злочинів терористичного характеру, 
а також в конфіскації майна, отриманого в результаті вчинення таких злочинів; 4) видача фізич-
них осіб, які вчинили злочини терористичного характеру або підозрюваних у вчиненні таких 
злочинів; 5) організація розшуку, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності 
фізичних осіб, які перебувають в міжнародному розшуку за вчинення злочинів терористичного 
характеру і участь у терористичній діяльності; 6) надання взаємної правової, оперативної, мето-
дичної, технічної, військової та іншої допомоги; ж) проведення спільних і (або) скоординованих 
оперативних та інших заходів, слідчих дій, а також антитерористичних навчань; 7) виконання 
запитів про проведення оперативних, слідчих та інших заходів; 8) підготовка кадрів, обмін досві-
дом роботи та проведення спільних наукових досліджень в області протидії тероризму; 9) співро-
бітництво у військовій області; 10) розробка нормативних правових актів у сфері протидії теро-
ризму; 11) спільна робота щодо запобігання та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 
актів тероризму; 12) вироблення узгодженої політики і взаємодія в інформаційно-пропагандист-
ському забезпеченні протидії тероризму [7].

На підставі викладеного, варто констатувати, що нині існує необхідність у розробленні та 
прийнятті документа, який становитиме основу державної політики у сфері протидії тероризму на 
найближчі роки, зокрема відповідної Стратегії протидії тероризму в Україні, що має враховувати 
як найкращі світові практики, так і досвід проведення АТО в Україні [1]. Зважаючи на особливості 
підготовки відповідних документів та завдань, що постали нині перед Україною, доцільно розро-
бити проект Стратегії протидії тероризму в Україні, яка визначатиме, зокрема: характер терорис-
тичної загрози для України, причини і умови, що сприяють поширенню тероризму; мету і пріори-
тети (цілі) державної політики у сфері протидії тероризму; комплекс заходів і методів реалізації 
визначених цілей; обсяг і джерела фінансування заходів у рамках Стратегії [1, с. 24].

Отже, об’єктивна необхідність взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом обумовлюється, 
з одного боку, спільністю задач, які стоять перед різними відомствами, органами та підрозділами, 
що ведуть боротьбу з тероризмом; з іншого боку – відмінностями в їх функціональному та струк-
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турному стані. Крім цього, необхідність взаємних дій виступає як об’єктивна умова забезпечення 
цілісності системи при внутрішній та міжсистемній взаємодії [17, с. 41].

В той же час, звернення до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» надає можли-
вість виокремити основні форми організації взаємодії суб’єктів, які безпосередньо здійснюють 
боротьбу з тероризмом, і це проявляється в тому, що останні зобов’язані: 1) взаємодіяти з метою 
припинення злочинної діяльності осіб, причетних до тероризму, в тому числі міжнародного, 
фінансування, підтримки чи вчинення терористичних актів та злочинів, які скоєні з терорис-
тичною метою; 2) здійснювати обмін інформацією щодо: заволодіння чи виникнення загрози 
заволодіння терористичними групами (терористичними організаціями) зброєю, вибуховими 
речовинами, іншими засобами масового ураження; перетинання державного кордону України її 
громадянами, іноземцями та особами без громадянства з метою вчинення терористичних актів; 
виявлених у пасажирів проїзних документів, що дають право на проїзд у транспортних засо-
бах міжміського та міжнародного сполучення, з ознаками підроблення; використання чи загрози 
використання терористами, терористичними групами чи терористичними організаціями засобів 
зв’язку та комунікаційних технологій; 3) сприяти забезпеченню ефективного прикордонного 
контролю, контролю за видачею документів, що посвідчують особу, та проїзних документів з 
метою запобігання їх фальсифікації, підробленню або незаконному використанню; 4) запобігати 
діям або пересуванню терористів, терористичних груп чи терористичних організацій, а також 
осіб, які підозрюються у вчиненні терористичних актів або причетності до міжнародних теро-
ристичних груп чи організацій; 5) припиняти спроби іноземців, щодо яких є дані про їх причет-
ність до міжнародних терористичних груп чи організацій, здійснювати транзитний проїзд через 
територію України [18].

Висновок. У зв’язку в з викладеним, варто вести мову про два рівні взаємодії суб’єк-
тів боротьби з тероризмом, це по-перше, національний, та по-друге, міжнародний. На підставі 
аналізу нормативно-правових актів України, національний рівень взаємодії суб’єктів боротьби з 
тероризмом представлений: 1) суб’єктами, що мають повноваження щодо формування держав-
ної політики у сфері боротьби з тероризмом (Президент України, Кабінет Міністрів України, 
Верховна Рада України); 2) суб’єктами, що мають повноваження відносно реалізації державної 
політики у сфері боротьби з тероризмом (центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму; Служба зовнішньої розвідки України; Міністер-
ство закордонних справ України; Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 
України; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують дер-
жавну політику у сфері охорони здоров’я; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 
формування та реалізують державну політику в електроенергетичному, вугільно-промисловому 
та нафтогазовому комплексах; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері управління об’єктами державної власності; центральні органи виконавчої влади, 
що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах транспорту; центральні 
органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову полі-
тику; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральні органи виконавчої 
влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику); 3) суб’єкта-
ми, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції (Служба 
безпеки України;  Міністерство внутрішніх справ України; Національна поліція; Міністерство 
оборони України; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалі-
зують державну політику у сфері цивільного захисту; центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону; центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; Управління 
державної охорони України; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну подат-
кову політику, державну політику у сфері державної митної справи).

Отже, під правовими засадами організації взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом 
варто розуміти сукупність нормативно-правового масиву різної юридичної сили, який регулює 
адміністративно-правові відносини щодо організації та здійснення взаємодії суб’єктів боротьби 
з тероризмом, та спрямований на створення необхідних правових, організаційних, технічних та 
інформаційних можливостей всіма державними інституціями з метою усунення причин і умов, 
що сприяють поширенню тероризму, а також забезпечення при цьому захисту прав і свобод 
людини та громадянина.
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МИХАЛЧИЧ В.М. 

БЮДЖЕТНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню питання принципу незалежності в діяльності 
Національного банку України та однієї з його складових – бюджетної незалеж-
ності. Виявлено критерії бюджетної незалежності Національного банку України. 
Доведено, що протягом 2010–2015 рр. бюджетну незалежність Національного бан-
ку України було посилено. Встановлено за яким критерієм бюджетна незалежність 
Національного банку України має бути посилена.

Ключові слова: Національний банк України, незалежність, принцип незалеж-
ності, бюджетна незалежність, бюджет, емісія, прибуток.

Статья посвящена исследованию вопроса принципа независимости в деятель-
ности Национального банка Украины и одной из его составляющих – бюджетной 
независимости. Выявлены критерии бюджетной независимости Национального 
банка Украины. Доказано, что в течение 2010–2015 гг. бюджетная независимость 
Национального банка Украины была усилена. Установлен критерий, соглано кото-
рому бюджетная независимость Национального банка Украины требует усления.

Ключевые слова: Национальный банк Украины, независимость, принцип неза-
висимости, бюджетная независимость, бюджет, эмиссия, прибыль.

The article is devoted to the study of the principle of independence in the activities 
of the National Bank of Ukraine and one of its components – budgetary independence. 
The criteria of fiscal independence of the National Bank of Ukraine are revealed. It was 
proved that during 2010–2015 the budgetary independence of the National Bank of 
Ukraine was strengthened. It is established on what criterion the budgetary independence 
of the National Bank of Ukraine should be strengthened.

Key words: National Bank of Ukraine, independence, independence principle, 
budgetary independence, budget, issue, profit.

Постановка проблеми. Останнім часом між науковцями, як теоретиками, так і практика-
ми, виникають суперечності з приводу питань незалежності центрального банку як однієї з умов 
успішного розвитку ринкової економіки та стабілізації банківського сектору України. Таким 
чином, актуальності набуває питання політичної та економічної незалежності Національного 
банку України в сучасних реаліях економічної кризи, девальвації гривні, підвищенню темпів 
інфляції і найголовніше у питаннях фінансової інтеграції [1, с. 71–72]. 

Відповідно до Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 
2020» від 12 січня 2015 року № 5/2015 та рішень Національної ради реформ під головуванням 
Президента України Порошенка П. О. (протоколи засідань від 17 лютого 2015 року та від 15 трав-
ня 2015 року) та з метою впровадження реформ фінансового сектору України Правління Наці-
онального банку України постановила Затвердити Комплексну програму розвитку фінансового 
сектору України до 2020 року [2].

Головною метою зазначеної Комплексної програми є створення фінансової системи, 
що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу 
фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного 
середовища згідно зі стандартами Європейського Союзу. Досягнення мети Програми забезпечу-
ватиметься завдяки реалізації заходів, спрямованих на комплексне реформування фінансового 
сектору. В основу Програми покладено такі базові принципи: 

© МИХАЛЧИЧ В.М. – кандидат юридичних наук, доцент, здобувач кафедри конституційного 
права та порівняльного правознавства (Ужгородський національний університет)
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– євроінтеграція; 
– лібералізація фінансових ринків; 
– збалансованість економічних інтересів, через формування ринкового конкурентного 

середовища; 
– незалежність та ефективність роботи регуляторів, здійснення нагляду на основі оцінки 

ризиків; 
– прозорість і високі стандарти розкриття інформації учасниками фінансового сектору та 

регуляторами; 
– відповідальність і довіра між учасниками фінансового сектору та регуляторами; 
– цілісність фінансової системи всебічний захист прав кредиторів, споживачів та інвесторів. 
Для досягнення мети Комплексної програми необхідною є незалежність Національно-

го банку України. Аспектом принципу незалежності Національного банку України є бюджетна 
незалежність,, зміст якої включає кілька елементів: по-перше, це умови та порядок участі цен-
трального банку у фінансуванні бюджетних видатків, зокрема, дефіциту державного бюджету; 
по-друге, порядок перерахування прибутку банку до державного бюджету.

Вище викладене свідчить про актуальність дослідження бюджетної незалежності Націо-
нального Банку України.

Стан опрацювання. В юридичній науці питання незалежності центральних банків дер-
жав досліджували такі науковці як Л. Воронова, А. Олефір, О. Орлюк, В. Пашков, О. Подцерков-
ний та інші. Водночас, питання бюджетної незалежності центрального банку держави залиша-
ється одним з найбільш дискусійних. 

Мета цієї статті – виявити критерії бюджетної незалежноті Національного банку України.
Важливим аспектом принципу незалежності Національного банку є бюджетна незалеж-

ність, зміст якої включає кілька елементів: по-перше, це умови та порядок участі центрально-
го банку у фінансуванні бюджетних видатків, зокрема дефіциту державного бюджету; подруге, 
порядок перерахування прибутку Національного банку до державного бюджету [3].

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про національний банк України» [4] Національно-
му банку забороняється надавати прямі кредити як у національній, так і в іноземній валюті на 
фінансування витрат Державного бюджету України. Л. Воронова підкреслює, що «наявність цієї 
норми в указаному законі відповідає тенденціям світової практики законодавчого регулювання 
відносин центрального банку і уряду з приводу залучення коштів Центробанку для фінансуван-
ня бюджетних видатків. Пряме кредитування уряду центральним банком з метою фінансування 
бюджетного дефіциту становить реальну загрозу як для монетарної стабільності, так і для фінан-
сової безпеки держави в цілому» [5]. 

Вчені підкреслюють, що «…заборона кредитувати – одна з головних вимог норматив-
но-правової конвергенції до країн – кандидатів до вступу в Європейський Союз. Як виняток, 
законами про центральні банки окремих держав центробанкам дозволяється надавати коротко-
строкові кредити лише з метою касового обслуговування бюджету, обмежуючи розмір кредитів 
певним розміром його дохідної частини. Такий підхід дає центральному банку можливість гнуч-
кіше формувати свої відносини з урядом. З одного боку, не порушується принцип політичної 
недоторканості Центробанку, а з другого є коректним з правового погляду інструментом підтри-
мання державної економічної політики, якщо це не загрожує грошовій стабільності» [5].

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про національний банк України» також передачено 
законодавче обмеження щодо фінансування Національним банком України дефіциту державного 
бюджету: «Національний банк не має права перераховувати до Державного бюджету України 
суму частини прибутку до розподілу більшу, ніж визначена у річній фінансовій звітності, що 
підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку».

Л. Яснопольський розглядав як фінансову конституцію положення, відповідно до якого 
«позбавлення уряду необмеженої емісійної влади та протиставлення їй представництва фінансо-
вих інтересів країни» [6].

Так, відповідно до ст. 15 Бюджетного кодексу України [7] джерелами фінансування 
бюджету є:

1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень;
2) кошти від приватизації державного майна (включаючи інші надходження, безпосеред-

ньо пов'язані з процесом приватизації) - щодо державного бюджету;
3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'яв-

лення цінних паперів;



236

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 4, 2017

4) вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених цим Кодексом.
Пр цьому відповідно до п. 2 ст. 15 Бюджетного кодексу України джерелом фінансування 

бюджету не можуть бути емісійні кошти Національного банку України.
Отже, уряд України не має абсолютної емісійної влади. Це є одним з елементів бюджетної 

незалежності Національного банку України.
Відповідно до п. 3 ст. 15 Бюджетного кодексу України джерелами формування спеціально-

го фонду Державного бюджету України в частині фінансування є:
1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансо-

вих установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
У разі зменшення обсягу джерел фінансування державного бюджету певного типу порів-

няно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, допускається за рішенням 
Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, 
збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету іншого типу з дотриманням гра-
ничного обсягу річного дефіциту державного бюджету (п. 4 ст. 15 Бюджетного кодексу України).

Відповідно до п. 4 ст. 42 Закону України «Про Національний банк України» Національ-
ний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює таку операцію: 
купує (крім купівлі в емітента) та продає цінні папери в установленому законодавством порядку. 
Обмеження, встановлене цим пунктом, не поширюється на придбання цінних паперів у емітента 
у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 71 Закону України «Про Національ-
ний банк України»: участь у капіталах інших підприємств, установ, що забезпечують діяльність 
Національного банку. 

В юридичній літературі зазначається, що норма п. 4 ст. 42 не забороняє Національному 
банку України «…придбання державних цінних паперів при їх первинному розміщенні, що за пев-
них умов може становити загрозу монетарній стабільності у разі, якщо в такий спосіб централь-
ний банк фактично кредитуватиме уряд у значних розмірах. Саме тому Бюджетний кодекс Росій-
ської Федерації містить норму щодо неможливості придбання Банком Роси боргових зобов’язань 
Російської Федерації, суб’єктів Російської Федерації, муніципальних утворень при їх первинному 
розміщенні з метою використання їх як джерела фінансування дефіциту бюджету» [5].

Крім того, як зазначає О. Запотоцька «… беручи до уваги те, що по-перше, право емісії 
є виключним правом Національного банку України, по-друге, можливість та необхідність емі-
сії визначається виключно Національним банком України, вважаємо, що функція монопольно-
го здійснення емісії національної валюти України та організація готівкового грошового обігу є 
основною функцією Національного банку України» [8, с. 126].

Таким чином, фінансування бюджетних видатків може здійснюватись з використанням 
інструментів фондового ринку, шляхом придбання Національним банком України державних 
цінних паперів. 

Одним з елементів-бюджетної незалежності Національного банку України вчені назива-
ють порядок перерахування частки його прибутку до Державного бюджету України. 

9 липня 2010 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України» [9]. 
Закон України «Про Національний банк України» було доповнено ст. 51. В 2015 році Верховною 
Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України», яким вне-
сено зміни до ст. 51 Закону України «Про Національний банк України» [10].

Так, згідно зі ст. 51 Закону України «Про Національний банк України» одержання прибутку 
не є метою діяльності Національного банку. Національний банк визначає прибуток до розподілу 
шляхом зменшення прибутку на суму нереалізованих доходів. Національний банк спрямовує нере-
алізовані доходи до резерву переоцінки. Нереалізовані доходи, що стають реалізованими у наступ-
них періодах, включаються до прибутку до розподілу у відповідних звітних періодах. Національний 
банк компенсує суму перевищення нереалізованих витрат над сумою резерву переоцінки коштами 
прибутку поточного року, а в разі їх недостатності - коштами загальних резервів. Національний 
банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної 
фінансової звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування загальних резервів 
у розмірі 10 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.

Крім того, згідно зі ст. 51 Закону України «Про Національний банк України» Рада Націо-
нального банку має право прийняти рішення про додаткове спрямування прибутку до розподілу 
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на формування інших резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на 
забезпечення діяльності Національного банку, у розмірі до 2 відсотків від обсягу грошово-кре-
дитних зобов’язань Національного банку та на збільшення статутного капіталу Національного 
банку. Після спрямування прибутку до розподілу на цілі, визначені вище, прибуток до розподілу 
підлягає перерахуванню до Державного бюджету України у повному обсязі.

Згідно з ч. 8 ст. 51 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк 
не має права перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розпо-
ділу більшу, ніж визначена у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та 
затверджена Радою Національного банку.

Таким чином, як слушно наголошує Л. Воронова, «…підставою перерахування Націо-
нальним банком суми перевищення доходів над витратами є фактичний склад: а) наявність дефі-
циту Державного бюджету України згідно із відповідним законом; б) перевищення кошторис-
них доходів над кошторисними витратами Національного банку за попередній, ніж за звітний 
бюджетний рік, що затверджується Радою Національного банку України» [5].

Висновки.
1. Бюджетну незалежність Національного банку України протягом 2010–2015 рр. було 

посилено.
2. Виявлено такі критерії бюджетної незалежності Національного банку України: участь 

Національного банку України у фінансуванні бюджетних видатків; заборона на купівлю/при-
дбання Національним банком України цінних паперів на первинному ринку; законодавче закрі-
плення положення, що одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку України; 
визначення порядку спрямування прибутку до розподілу, заборона Національному банку України 
перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більшу, 
ніж визначена у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена 
Радою Національного банку.

3. Встановлено, що потребує посилення бюджетна незалежність Національного банку 
України за критерієм Роль центрального банку в бюджетному процесі.
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МОЗГОВИЙ О.О.

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ,  
ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МВС УКРАЇНИ

В статті розглянуто наукові позиції вчених щодо розуміння публічних послуг 
органів публічної адміністрації. Виокремлено основні види публічних послуг, які 
надаються сервісними центрами МВС України. Надано власне розуміння терміну 
публічні послуги в діяльності сервісних центрів МВС України та виокремлено їх 
основні ознаки. 

Ключові слова: сервісні центри МВС, публічні послуги, види, органи публічної 
адміністрації.

В статье рассмотрены научные позиции учёных относительно понимания 
публичных услуг органов публичной администрации. Выделены основные виды 
публичных услуг, предоставляемых сервисными центрами МВД Украины. Предо-
ставлено собственное понимание термина публичные услуги в деятельности сер-
висных центров МВД Украины и выделены их основные признаки. 

Ключевые слова: сервисные центры МВД, публичные услуги, виды, органы пуб-
личной администрации.

The article deals with the scientific positions of scientists regarding the understanding 
of public services of public administration bodies and concluded that the service is, first 
of all, activity; secondly, the activity is aimed at obtaining the desired result, and thirdly, 
it is an activity characterized by certain features depending on the interest for which the 
activity was directed; Fourth, the presence of at least two entities (the subject providing 
the service and the subject receiving the latter), fifth, the mandatory legal regulation of 
the actions to obtain the desired result. The main features of public services provided 
by the service centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are outlined: 1) the 
subject is the action of the subjects of management or individuals, as a result of which the 
damage may be caused by certain social relations, usually in the field of road safety and 
in the environmental sphere; 2) the direct dependence of society's security on the decision 
to provide these services; 3) are provided by certain authorized persons - the main ser-
vice center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and territorial service centers of 
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; 4) activities related to the provision of these 
services are subordinate, purposeful, organizational and administrative; 5) public ser-
vice activities are publicly-owned; 6) is implemented in the appropriate procedural form; 
7) usually has a paid character; 8) have increased requirements for control over the pro-
cedure for their provision. Under the public services in the service centers of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine, it is proposed to understand the public service activities of 
service centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, regulated by administrative 
and legal norms, which are carried out at the request of a natural or legal person, by means 
of the sequential permitting or other procedures stipulated by the legislation, the official 
result of which is an individual administrative act and has an external scope.

Key words: service centers of the Ministry of Internal Affairs, public services, types, 
bodies of public administration.

Постановка проблеми. Проблема оптимізації надання публічних послуг в діяльності сер-
вісних центрів МВС України актуальна тому, що на сьогодні активно формується нова доктрина 
адміністративного права, згідно з якою пріоритетом в діяльності органів, наділених владними 
повноваженнями, є забезпечення праві і свобод людини та громадянина. Реалізація цього кон-
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ституційного положення потребує системного перегляду сутності публічно-правових відносин 
у сфері надання публічних послуг, а також з’ясування шляхів удосконалення діючої процедури 
надання останніх сервісними центрами МВС України [1, с. 104].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом приділялась увага вчених 
дослідженню діяльності правоохоронних органів щодо надання адміністративних послуг насе-
ленню, і це у свою чергу вимагає переосмислення їх ролі та призначення у державі. На важливість 
досліджуємої проблематики варто вказати праці вчених, як І. А. Гончарової, [2], О. В. Джафаро-
вої [3], І. В. Дроздової [4], Є. О. Легези [5], Г. М. Писаренко [6], В. І. Сіверіна [7], О. О. Сосновика 
[8], О. К. Туркової, [9], В. Д. Щербань [10], В. М. Цидря [11].

Опрацьовані дослідниками проблеми сутності публічної послуги доводять актуальність 
подальшого аналізу цієї проблеми, і тим більше є актуальним їх дослідження в діяльності сервіс-
них центрів МВС України. 

Виклад основного матеріалу. З метою визначення терміну «публічні послуги в діяль-
ності сервісних центрів МВС України» варто розглянути позиції вчених, які існують в наукових 
виданнях щодо сутності зазначеної категорії з метою вироблення власної позиції. 

Так, О. О. Сосновик визначає адміністративні послуги органів внутрішніх справ як публіч-
ну діяльність, пов’язану з реалізацією владних повноважень органу (підрозділу, служби) чи окре-
мої посадової особи, яка здійснюється за ініціативою фізичної (юридичної) особи, як правило, має 
чітко фіксований платний характер, спрямована на охорону, захист та реалізацію її прав, свобод і 
законних інтересів, і результатом якої є адміністративний акт [8]. В той же час, розгляд послуг, які 
надаються органами внутрішніх справ дозволив вченому виокремити наступні два їх різновиди: 
1) адміністративні послуги, надання яких супроводжується з виданням адміністративного акту 
який надає певне право або підтверджує його, і надання яких безпосередньо пов’язане з реалі-
зацією їх владних повноважень; 2) публічно-сервісні послуги, тобто ті надання яких не потребує 
видання певного адміністративного акту, безпосередньо не пов’язане з реалізацією наданих їм 
владних повноважень, однак зобов’язує посадову особу ОВС здійснити певні дії, які пов’язані 
із забезпеченням реалізації прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Безумовно, 
другий вид послуг, які надаються правоохоронними органом є дуже актуальним в умовах сьо-
годення. Оскільки із створенням Національної поліції України переглянуто взагалі концепцію 
діяльності останніх, і основний напрям їх діяльності – це надання поліцейських послуг, тоб-
то здійснення публічно-сервісної діяльності. З цього приводу слушним є твердження наведене 
О. В. Джафаровою, яка звертає увагу, що публічно-сервісна діяльність Національної поліції – це 
нормативно визначена діяльність спеціально створеної державної інституції, яка спрямована на 
виконання завдань та функцій держави щодо забезпечення прав і свобод людини, а також захист 
інтересів суспільства і держави, підтримання публічного порядку та безпеки, протидії злочинно-
сті [12, с. 75]. Якщо ж розглядати публічно-сервісну діяльність Національної поліції у вузькому 
розумінні то, це діяльність, спрямована на надання публічних послуг у сфері публічної безпеки і 
порядку, що здійснюється за заявою фізичних та юридичних осіб та спрямована на набуття, зміну 
чи припинення прав або обов’язків у відповідній сфері публічних відносин [12, с. 75]. Безумовно, 
дане визначення розкриває також і зміст діяльності сервісних центів МВС України, основним 
спрямуванням діяльності яких направлено на забезпечення прав і свобод громадян та інтересів 
суб’єктів господарювання щодо надання публічних послуг у відповідній сфері.

У свою чергу В. М. Цидря зазначає, що під наданням адміністративних послуг органа-
ми внутрішніх справ слід розуміти результат здійснення ними повноважень по юридичному 
оформленню реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів 
за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо). 
Крім того, автором визначається зміст діяльності органів внутрішніх справ щодо надання адмі-
ністративних послуг: а) паспортизація населення і видача паспортів громадянам України для 
виїзду за кордон; б) юридичне оформленням умов, необхідних для реалізації прав і інтересів 
громадян (видача посвідчення водія; про освіту чи проходження певних курсів та ін.); в) видача 
дозволів (на виготовлення печаток; перевезення небезпечних вантажів; придбання, збереження, 
носіння, користування, перевезення і торгівля зброєю; право займатися охоронною діяльністю 
тощо); г) реєстрація з веденням реєстрів (автомототранспорту, зброї тощо); д) підготовка доку-
ментів (для прийняття громадянства та ін.); е) проведення експертиз; є) поновлення поруше-
них прав людини (розкриття злочину і повернення майна чи права на майно (документів) та ін.) 
[11, с. 8–9]. В даному випадку можна спостерігати, що категорія адміністративна послуга зміс-
товно ототожнюється із потребою отримання документу дозвільного характеру.
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Варто уваги наукова праця Є. О. Легези, який під публічними послугами розуміє урегульо-
вану публічно-правовими нормами діяльність органів публічної адміністрації щодо задоволення 
публічного інтересу з розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністратив-
ного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо), спрямовану на забезпе-
чення її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків 
шляхом фінансування за рахунок публічних послуг [13]. В той же час, вчений звертає увагу, 
що натепер відсутня єдина доктринальна та нормативна модель класифікації публічних послуг, 
наявні окремі її варіанти з використанням одного-трьох критеріїв, що не дає ґрунтовного харак-
теристики ресурсу публічних послуг. Є. О. Легезою здійснено класифікацію публічних послуг 
з використанням різних критеріїв, а саме: за процедурою; суб’єктом-споживачем; результатом 
видачі адміністративного акта; характером питань, за розв’язанням яких звертаються особи до 
суб’єктів публічної адміністрації; змістом та обсягом процедурних дій; юридичними наслід-
ками; критерієм платності; наявності проміжного результату; доступністю; суб’єктом надання 
публічних послуг; терміном надання; правовою основою регламентації; джерелом фінансування 
[13, с. 370–371].

О. Г. Циганов звертає увагу, що наразі феномен адміністративних послуг доцільно роз-
глядати не тільки відносно новизни відповідного інституту адміністративного права, але й як 
належність до новації теорії, вчення в контексті юридичної науки. На думку вченого, під адміні-
стративною послугою у сфері правоохоронної діяльності варто розглядати передбачену законом 
публічно-владну діяльність правоохоронного органу держави, здійснювана за заявою фізичної 
або юридичної особи щодо створення організаційних умов для реалізації її прав, свобод і закон-
них інтересів та/або виконання покладених на неї законом обов’язків у правоохоронній сфері, 
шляхом прийняття та документального оформлення відповідного адміністративного акту, який 
має індивідуальне призначення та зовнішню сферу застосування [14]. Крім того, О. Г. Циганов 
виокремлює характерні особливості адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності: 
ці послуги є одним із різновидів адміністративної діяльності правоохоронних органів, їх надання 
цими органами ґрунтується й витікає з правоохоронних функцій; підвищений рівень суспільної 
небезпечності предметів матеріального світу, пов’язаних із більшістю цих послуг та можливість 
протиправного використання споживачами послуг набутих можливостей; безпосередня залеж-
ність безпеки суспільства від прийнятого рішення щодо надання (або відмови у наданні) цих 
послуг; посилені вимоги контролю за процедурою надання цих послуг та підвищений рівень 
відповідальності за її порушення; підвищені вимоги до суб’єктів звернення за отриманням цих 
послуг (а саме до їх правоздатності) [14].

Дійсно названі особливості безпосередньо стосуються надання публічних послуг сервіс-
ними центрами МВС України, оскільки порушення процедури надання цих послуг може спричи-
нити тяжкі наслідки у суспільстві, так як, основна частина послуг пов’язана із реалізацією прав 
громадян та суб’єктів господарювання у сфері безпеки дорожнього руху.

Поряд із сказаним, варто навести позицію О. В. Джафарової, яка досліджуючи дану про-
блематику наголошує, що використання прикметника «адміністративний» звужує сферу застосу-
вання інституту послуг. Адже поза увагою залишаються послуги у сфері житлово-комунального 
господарства, соціальні послуги, медичні, освітні тощо. На думку професора О. В. Джафаро-
вої, доцільно вести мову про публічні послуги, які поділяються на дозвільні, соціальні, житло-
во-комунальні тощо [3, с. 167]. Щодо прикметника «адміністративний», то прив’язка останнього 
до суб’єктів, а саме до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, звужує 
перелік органів, діяльність яких спрямована на забезпечення публічного інтересу, і не враховує 
суб’єктів делегованих повноважень. Крім того, О. В. Джафарова зазначає, що «адміністратив-
ний» вказує на юридичний аспект цієї діяльності, зокрема, що процедура надання послуг чітко 
регламентована нормами адміністративно-процесуального права і порушення її тягне настання 
відповідальності перед державою [3, с. 167]. 

Аналіз наведених позицій дає змогу дійти висновку, що послуга, це по-перше, діяльність; 
по-друге, діяльність спрямована на отримання бажаного результату, по-третє, це діяльність, яка 
характеризується певними особливостями в залежності від інтересу, на виконання якого була 
спрямована діяльність; по-четверте, наявність, що найменш двох суб’єктів (суб’єкт, який надає 
послугу та суб’єкт, який отримує останню), по-п’яте, обов’язкова правова регламентація дій 
щодо отримання бажаного результату [1, с. 104; 15, с. 177].

В той же час, в наукових працях звертається увага на виокремлення основних ознак послуг. 
Так, на думку Т. О. Коломоєць, до основних ознак адміністративних послуг доцільно віднести 
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наступні: 1) надання лише за заявою фізичної або юридичної особи (ініціативна, заявна діяльність); 
б) зв’язок із забезпеченням умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів конкретних осіб; 
в) надання лише шляхом реалізації владних повноважень суб’єктом публічної адміністрації (влас-
них або делегованих повноважень); г) законодавче регулювання права на отримання особою кон-
кретної адміністративної послуги та кореспондуючого повноваження суб’єкта публічної адміні-
страції на надання такої послуги; г) можливість отримання конкретної адміністративної послуги 
передбачено, як правило, в одному органі; д) результатом надання є адміністративний акт – дія або 
рішення суб’єкта публічної адміністрації, яким задоволено звернення конкретної особи. Цей акт є 
адресним (спрямований на особу, яка звернулася за адміністративною послугою) [16, с. 240]. 

В свою чергу, В. П. Тимощук визначає такі ознаки адміністративних послуг, а саме: 
по-перше, адміністративна послуга надається за заявою особи; по-друге, надання адміністра-
тивних послуг пов’язано із забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної 
особи; по-третє, адміністративні послуги надаються адміністративними органами (насамперед 
органами виконавчої влади) і обов’язково через реалізацію владних повноважень. Тобто отрима-
ти конкретну адміністративну послугу можна лише у відповідному (як правило, тільки одному) 
адміністративному органі; по-четверте, результатом адміністративної послуги в процедурному 
значенні є адміністративний акт (рішення або дія адміністративного органу, яким задовольняєть-
ся заява особи). Такий адміністративний акт має конкретного адресата – споживача адміністра-
тивної послуги, тобто особу, яка звернулася за даною послугою [17, с. 119]. 

Вищезазначені ознаки публічних пологу в подальшому можливо інтерпретувати в діяльно-
сті сервісних центрів МВС України. Дійсно, публічна послуга, яка надається сервісними центрами 
МВС України можлива бути надана тільки після безпосереднього звернення відповідного суб’єкта. 
Враховую вказане, слід здійснити аналіз нормативно-правових актів, які регламентують діяльність 
сервісних центрів МВС України з метою виокремлення основних видів публічних послуг.

На початку зазначимо, що сервісні центри МВС України приймають участь у реалізації 
державної політики у сферах надання послуг, безпеки дорожнього руху та перевезення небезпеч-
них вантажів, забезпечення визначеному порядку державного контролю за додержанням суб’єк-
тами господарювання та іншими суб’єктами вимог законодавства в цих сферах, моніторинг у 
визначений законодавством спосіб дотримання суб’єктами господарської діяльності та іншими 
суб’єктами норм, правил та стандартів у відповідній сфері; здійснення контролю за відповідні-
стю конструкції, комплектації та обладнання транспортних засобів, номерних знаків транспорт-
них засобів нормам і стандартам та погодження відповідної нормативно-технічної документації; 
забезпечення державного обліку зареєстрованих транспортних засобів, видачі (обміну) посвід-
чень водія, ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв, свідоцтв про підготовку уповноважених з 
питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв про допуск транспортних засобів до 
перевезення небезпечних вантажів та накопичення інформації з цих питань Єдиному державно-
му реєстрі МВС; забезпечення організації та здійснення контролю за підготовкою. перепідготов-
кою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької 
діяльності всіх форм власності, що провадять таку діяльність, а також за прийманням іспитів з 
перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та вида-
чею відповідних свідоцтв установленого зразка; ведення обліку суб’єктів господарювання, які 
здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, 
марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами 
вітчизняного та іноземного виробництва і їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні 
номери, а також забезпечення їх у встановленому порядку номерними знаками для разових поїз-
док, бланками актів приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають 
ідентифікаційні номери, облікованими в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС 
біржовими угодами; ведення реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю 
колісних транспортних засобів та державного контролю за додержанням такими суб’єктами вимог 
законодавства в цій сфері шляхом моніторингу інформації, що передасться суб’єктами проведен-
ня обов’язкового технічного контролю транспортних засобів до загальнодержавної бази даних про 
результати проведення обов’язкового технічного контролю; формування загальнодержавної бази 
даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інфор-
мації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб’єктами 
проведення обов’язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов’яз-
кового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засо-
бів, як: підлягають обов’язковому технічному контролю, що надається страховиками тощо [18].
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Враховуючи викладене, основними видами публічних послуг, які надаються сервісни-
ми центрами МВС України є: допуск водіїв до керування транспортними засобами; допуск 
транспортних засобів до участі у дорожньому русі; діяльність, пов’язана з реалізацією тран-
спортних засобів; погодження конструкцій транспортних засобів; перевезення небезпечних 
вантажів (видача свідоцтва); використання спеціальних сигнальних пристроїв (видача дозво-
лу); номерні знаки. виготовлення та зберігання; перевірка свідоцтва про реєстрацію авто; 
надання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) 
судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством Укра-
їни; здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів; надання витягу з 
Єдиного державного реєстру МВС; погоджувальні процедури щодо переобладнання тран-
спортного засобу в спеціалізований учбовий; процедури з оцінки відповідності переобладна-
них транспортних засобів тощо [18].

Висновки. На підставі викладеного, варто вказати основні ознаки публічних послуг, які 
надаються сервісними центрами МВС України: 1) предметом постають – дії суб’єктів господарю-
вання або фізичних осіб, внаслідок здійснення яких може бути заподіяна шкода певним суспільним 
відносинам, як правило в сфері безпеки дорожнього руху та в екологічній сфері; 2) безпосередня 
залежність безпеки суспільства від прийнятого рішення щодо надання цих послуг; 3) надаються 
певними уповноваженим суб’єктом – Головним сервісним центром МВС України та територіаль-
ними сервісними центрами МВС України; 4) діяльність щодо надання зазначених послуг є підза-
конною, цілеспрямованою, має організаційно-розпорядчий характер; 5) діяльність щодо надання 
публічних послуг є публічно-владною; 6) реалізується у відповідній процедурній формі; 7) як пра-
вило має платний характер; 8) мають підвищені вимоги контролю за процедурою їх надання. 

Отже, під публічними послугами в діяльності сервісних центрів МВС України слід розуміти 
урегульовану адміністративно-правовими нормами публічно-сервісну діяльність сервісних центрів 
МВС України, що здійснюється за зверненням фізичної чи юридичної особи, шляхом провадження 
передбачених законодавством послідовних дозвільних чи інших процедур, офіційним результатом 
якої є індивідуальний адміністративний акт та має зовнішню сферу застосування.
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РУСЕЦЬКИЙ А.А. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та чинного законодавства 
України, наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, 
що полягає у визначенні мети та завдань взаємодії та координації діяльності право-
охоронних органів на регіональному рівні.

З’ясовується сутність поняття «мета», на основі чого встановлено, що мета – це 
кінцевий, ідеальний результат, який необхідно отримати, задля досягнення якого 
здійснюється відповідний комплекс дій. Тобто, мета показує, що ми отримаємо за 
фактом реалізації чогось, або ж настання відповідного факту дійсності.

Обґрунтовується позиція, що метою взаємодії діяльності правоохоронних орга-
нів на регіональному рівні є протидія, попередження та припинення правопору-
шень на території конкретного регіону, а також відновлення порушених прав та 
законних інтересів громадян та юридичних осіб. 

Встановлено, що основними завданнями взаємодії правоохоронних органів на 
регіональному рівні виступає: постійний обмін інформацією між правоохоронни-
ми органами щодо стану правопорядку, рівня злочинності, «проблемних» тери-
торій регіону тощо; здійснення спільних операцій щодо протидії та припинення 
правопорушень, розслідування злочинів, підтримки та забезпечення публічної без-
пеки і порядку в регіоні; взаємне техніко-інформаційне забезпечення, спільне фор-
мування електронних банків даних; проведення спільних дій із територіальними 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо профілак-
тики правопорушень, створення умов для запобігання їх вчиненню.

Наголошується на необхідності внесення змін до відповідних нормативно-право-
вих актів в положеннях яких необхідно чітко сформувати та викласти мету і завдання 
координації та взаємодії діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні.

Ключові слова: координація, взаємодія, правоохоронні органи, регіональний 
рівень, співвідношення.

В статье на основе анализа научных взглядов ученых и действующего законода-
тельства Украины, приведены теоретическое обобщение и новое решение научной 
задачи, заключающейся в определении целей и задач взаимодействия и координа-
ции деятельности правоохранительных органов на региональном уровне.
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Выясняется сущность понятия «цель», на основе чего установлено, что цель – 
это конечный, идеальный результат, который необходимо получить, для достиже-
ния которого осуществляется соответствующий комплекс действий. То есть, цель 
показывает, что мы получим по факту реализации чего-то, или наступления 
соответствующего факта действительности.

Обосновывается позиция, что целью взаимодействия деятельности правоо-
хранительных органов на региональном уровне является противодействие, пре-
дупреждению и пресечению правонарушений на территории конкретного региона, 
а также восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц.

Установлено, что основными задачами взаимодействия правоохранительных 
органов на региональном уровне выступает: постоянный обмен информацией 
между правоохранительными органами о состоянии правопорядка, уровня пре-
ступности, «проблемных» территорий региона и т. д.; осуществление совместных 
операций по противодействию и пресечению правонарушений, расследование 
преступлений, поддержки и обеспечения общественной безопасности и порядка 
в регионе; взаимное технико-информационное обеспечение, совместное формиро-
вание электронных банков данных; проведения совместных действий с террито-
риальными органами исполнительной власти и органами местного самоуправле-
ния по профилактике правонарушений, создание условий для предотвращения их 
совершению.

Отмечается необходимость внесения изменений в соответствующие норма-
тивно-правовых актов в положениях которых необходимо четко сформировать и 
выложить цели и задачи координации и взаимодействия деятельности правоохра-
нительных органов на региональном уровне.

Ключевые слова: координация, взаимодействие, правоохранительные органы, 
региональный уровень, соотношение.

In the article, based on the analysis of scientific views of scientists and the current 
legislation of Ukraine, the theoretical generalization and a new solution of the scientific 
problem, which is to determine the purpose and tasks of interaction and coordination of 
law enforcement bodies activity at the regional level are given.

The essence of the concept of "purpose" is clarified, on the basis of which it is estab-
lished that the goal is the final, perfect result that needs to be obtained, for the achieve-
ment of which an appropriate set of actions is carried out. That is, the purpose is to show 
that we obtain in the fact of the realization of something, or the onset of the correspond-
ing fact of reality.

The article argues that the purpose of interaction of law enforcement agencies at 
the regional level is to counteract, prevent and stop offenses in the territory of a par-
ticular region, as well as to restore violated rights and legitimate interests of citizens 
and legal entities.

It was established that the main tasks of interaction of law enforcement bodies at the 
regional level are: constant exchange of information between law enforcement author-
ities regarding the state of law and order, the level of crime, "problematic" territories 
of the region, etc .; conducting joint operations in the area of combating and stopping 
offenses, investigating crimes, supporting and securing public security and order in the 
region; mutual technical and informational support, joint formation of electronic data 
banks; carrying out joint actions with territorial bodies of executive power and local 
self-government bodies on the prevention of offenses, creation of conditions for preven-
tion of their commission.

It is emphasized on the necessity to amend the relevant legal acts, in the provisions 
of which it is necessary to clearly formulate and define the purpose and tasks of coor-
dination and interaction of the activity of law-enforcement bodies at the regional level.

Key words: coordination, interaction, law enforcement bodies, regional level, rela-
tions.
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Постановка проблеми. Аналіз та побудова ґрунтовного теоретичного погляду на пробле-
матику взаємодії та координації правоохоронних органів на регіональному рівні потребує дослі-
дження всіх без виключення аспектів даного питання. При цьому науковий розгляд будь-якого 
правового, соціального або іншого роду явища обумовлює необхідність встановлення його направ-
леності та ідейної основи. Іншими словами, наявна потреба визначення мети, завдань та принци-
пів координації та взаємодії діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні. В цьому 
контексті першочергового розгляду потребує саме мета та завдання взаємодії та координації діяль-
ності правоохоронних відомств в межах території окремого регіону. Суть полягає в тому, що саме 
ці два аспекти характеризують направленість та призначення взаємодії та координації. 

Стан дослідження. Окремі питання взаємодії та координації діяльності правоохоронних 
органів у своїх наукових працях розглядали: Ю. С. Шемшученко, О. В. Червякова, В. А. Моз-
гова, В. Ю. Шепітько, С. В. Краснокутский, В. М. Тертишник, О. М. Клюєв, О. М. Музичук, 
В. П. Корж, О. О. Бандурка, Н. Г. Немировська, В. В. Топчій, В. П. Бахін, О. О. Волобуєва та 
багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість наукових праць, вченими недостатньо ува-
ги приділялось питанню мети та завдань взаємодії та координації діяльності правоохоронних 
органів на регіональному рівні

Саме тому метою статті є визначення мети та завдань взаємодії та координації діяльності 
правоохоронних органів на регіональному рівні

Виклад основного матеріалу. Існує велика кількість доктринальних визначень терміну 
«мета», які розкривають його загальні ознаки. Так, наприклад, Громов М. О. вказує на те, що 
мета – це те, до чого прагнуть, що треба реалізувати, інакше кажучи, очікуваний результат, на 
досягнення якого спрямовано комплекс дій [1, с. 79]. На думку Акоффа Р. С., Бусленко Н. П., Гхо-
сал А. та інших мета – це ідеалізований вигляд бажаного, можливого і необхідного стану об’єк-
та, якого потрібно досягти, використовуючи потенціал цього об’єкта [2; 3]. Схожого наукового 
погляду додержується Сурмін Ю. П. зазначаючи, що мета являє собою ідеальне передбачення 
результату діяльності, що виступає її регулятором. Крім того, дослідним виокремлює такі основ-
ні особливості мети: є моделлю майбутнього результату, початковим образом, до якого рухається 
об’єкт; виступає як варіант задоволення потреби, сформований з кількох альтернатив [4, с. 385].

Таким чином, мета – це кінцевий, ідеальний результат, який необхідно отримати, задля 
досягнення якого здійснюється відповідний комплекс дій. Тобто, мета показує, що ми отримає-
мо за фактом реалізації чогось, або ж настання відповідного факту дійсності. Завдання в цьому 
випадку є схожою категорією. Вони співвідносяться із метою, однак, не є тотожними із нею. 
Етимологічно термін «завдання» має наступні визначення: 

1) питання, що потребує вирішення, тобто, те, що задано для вирішення;
2) ціль, яку необхідно здійснити, досягти;
3) доручення кому-небудь;
4) наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа тощо [5; 6 с. 40].
Необхідно відмітити, що з приводу сутності терміну «завдання» висловлювалась велика 

кількість вчених. Зокрема, на думку Биргеу М. М. завдання – це реальне, конкретне питання, 
яке необхідно вирішити задля досягнення певної цілі [7, с. 387]. В свою чергу, Шестак Л. В. 
наголошує, що завдання – це цілі, досягнення яких бажано до визначеного моменту часу у межах 
періоду, на який розраховано управлінське рішення [8, с. 63].

Окремої уваги заслуговує питання співвідношення мети та завдань. Зокрема, Попе- 
люшко В. О., посилаючись на наукові напрацювання Леонт’єва О. Н., Ломова Б. Ф. та Балдіна К. В.,  
зазначає, що у гносеології, психології, теорії управління цілі та завдання співвідносяться між 
собою і співвідносяться на діалектичній основі. Те, що є метою стосовно компонентів системи, 
підпорядкованій їй, є завданням щодо компонентів системи, яка підпорядковується їй. Іншими 
словами, мета – «sunt» мета і завдання одночасно, залежно від рівня та умов діяльності. Мета 
конкретизується в завдання, тобто «завдання – це і є мета, дана в певних умовах» [9, с. 107], 
яка стає засобом стосовно мети. Цілі і завдання не тільки утворюють ієрархію та перебувають у 
діалектичній єдності, а й у переході одних в інші. Мета визначає завдання. Завдання вимагають 
постановки (формулювання) інших завдань, перетворюючись при цьому в цілі і так до завдання 
конкретної одиниці діяльності, яка може бути описана як система дій, що змінюють одна іншу 
[10, с. 256].

Більш лаконічним та зрозумілим є науковий погляд Фелика В. І., який акцентує увагу на 
тому, що поняття «мета» та «завдання» співвідносяться як ціле та часткове та як загальне та кон-
кретне. Зокрема, говорячи про мету певної діяльності, мають на увазі те прагнення, задля якого 
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ця діяльність здійснюється, тобто те, що планується досягти – її передбачуваний результат. Що ж 
до завдань діяльності, то це проміжні результати, які досягаються в процесі виконання окремих 
дій. При цьому, всі завдання об’єднує одна мета, яка слугує для них орієнтиром [11, с. 35]. 

Схожу точку зору підтримують Шилов В. В. та Бандурін С. Г., на думку яких завдання – це 
також цілі, втім вони є значно меншими за обсягом та більш чітко визначеними. Так, якщо мета 
(цілі) мають стратегічний характер, то завдання – тактичний, оскільки саме завдання впливають 
на обрання форм, способів та методів дії (поведінки) суб’єктів, що їх виконують. Слідуючи такою 
логікою, можна констатувати, що кожне окреме завдання може слугувати проміжною метою, для 
досягнення якої вибудовується власна система завдань. Тобто завдання завжди є похідними від 
мети, а мета задається суб’єктивно, виходячи із соціальних потреб. Інакше кажучи, щоб досягну-
ти поставленої мети, необхідно розв’язати ряд завдань [12, с. 49; 13 с. 98]. 

Таким чином, вищенаведені аспекти дають нам змогу стверджувати, що завдання – це 
поточні проблематики тактичного характеру, які потребують вирішення задля досягнення постав-
леної мети. Іншими словами, мета фактично включає в себе завдання, і має порівняно із остан-
німи дещо ширший зміст. Визначаючи мету і завдання взаємодії та координації діяльності пра-
воохоронних органів в межах регіону необхідно відмітити, що на сьогодні ані на законодавчому, 
ані на науково-теоретичному рівні ці аспекти не висвітлюються. Незважаючи на це, існує велике 
коло нормативних положень, котрі визначають сутність взаємодії та координації правоохоронних 
органів в інших умовах, які в рамках нашого дослідження набувають статусу «робочого матеріа-
лу» для подальшого розкриття тематики, визначеної даним дослідженням. 

Наприклад, взаємодія, як організаційна форма діяльності правоохоронних органів, на сьо-
годнішній день активно використовується, факт чого відображено у нормативній базі. Утім, в дер-
жавних актах не завжди визначається мета, і завдання цієї категорії. Так, зокрема, у нині не чинній 
Інструкції «Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із 
злочинністю» від 10.08.1994 року зазначалось, що ключовими завданнями такої взаємодії є: 

1) організація реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю. 
2) профілактика злочинів та інших правопорушень. 
3) виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів. 
4) розшук та затримання злочинців. 
5) забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. 
6) удосконалення правової бази боротьби із злочинністю [14].
Виключно завдання також визначено у Інструкції з організації взаємодії органів досудово-

го розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні 
кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні від 07.07.2017 року. У норматив-
ному документі вказано, що основними завданнями виступає: 

1) запобігання кримінальним правопорушенням; 
2) їх виявлення та розслідування;
3) притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, які учинили кримі-

нальні правопорушення; 
4) відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди; 
5) відновлення порушених прав та інтересів фізичних і юридичних осіб [15].
В свою чергу, в положеннях Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері 

боротьби з організованою злочинністю від 10.06.2011, вказується, що метою взаємодії є:
– по-перш, посилення протидії організованим злочинним угрупуванням, у тому числі 

міжрегіонального та транснаціонального характеру, створеним на етнічній основі, які мають 
корумповані зв'язки. 

– по-друге, попередження, розкриття й розслідування злочинів, учинених організовани-
ми злочинними групами і злочинними [16].

Аналогічна ситуація існує в рамках питання координації діяльності правоохоронних орга-
нів в певних умовах. Наприклад, у Положенні «Про координацію діяльності правоохоронних 
органів по боротьбі зі злочинністю та корупцією» від 26.04.2012 року окреслено лише завдання 
вказаної категорії, до яких віднесено:  

– визначення основних напрямів запобігання і протидії злочинності та корупції на основі 
аналізу їх структури, динаміки та прогнозування тенденцій розвитку цих негативних явищ; 

– розробка, узгодження і виконання спільних заходів, спрямованих на своєчасне виявлен-
ня, розкриття, припинення та попередження злочинних і корупційних проявів, усунення причин 
та умов, що їм сприяли; 
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– підготовка пропозицій з удосконалення законодавства, спрямованих на підвищення 
ефективності правоохоронної діяльності, протидії злочинності та корупції [17].

Отже, за аналогією можемо визначити, що є метою та завданнями взаємодії і координації 
діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні. При цьому необхідно враховувати 
ряд важливих аспектів, а саме:

– по-перше, мета і завдання взаємодії та координації, незважаючи на взаємозв’язок цих 
категорій, будуть відрізнятися;

– по-друге, в обох випадках сутність взаємодії та координації обумовлюється особливою 
умовою – регіональною обмеженістю;

– по-третє, мета являють собою стратегічну ціль, ідеальний результат координації та вза-
ємодії на регіональному рівні, а завдання – сукупність тактичних проблематик, реалізація яких 
необхідна для досягнення відповідної мети. 

Таким чином, метою координації діяльності правоохоронних органів на регіональному 
рівні є планування, контроль і забезпечення спільної роботи створених та функціонуючих відпо-
відно до законодавства України державних правоохоронних органів (Служби Безпеки України, 
Національної поліції України, Державної фіскальної служби України, Прокуратури тощо), щодо 
реалізації спільних зусиль в сфері профілактики правопорушень та протидії ним в межах регіону. 
Досягнення цієї мети передбачає виконання наступних завдань: 

– визначення ключових напрямів правоохоронної діяльності, з урахування особливостей 
регіону, стану правопорядку в межах його території, рівня злочинності тощо;

– системного проведення нарад між керівництвом регіональних підрозділів правоохо-
ронних органів та територіальних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань 
підвищення ефективності роботи в сфері протидії, попередження та припинення правопорушень;

– визначення та прийняття спільних планів взаємодії;
– формування колегіального органу, який би здійснював контроль та забезпечував ефек-

тивну взаємодію діяльності правоохоронних відомств;
– розробку та представлення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового 

регламенту координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні. 
В свою чергу, метою взаємодії діяльності правоохоронних органів на регіональному рів-

ні є протидія, попередження та припинення правопорушень на території конкретного регіону, а 
також відновлення порушених прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб. При цьо-
му основними завданнями взаємодії правоохоронних органів на регіональному рівні виступає: 

– постійний обмін інформацією між правоохоронними органами щодо стану правопоряд-
ку, рівня злочинності, «проблемних» територій регіону тощо;

– здійснення спільних операцій щодо протидії та припинення правопорушень, розсліду-
вання злочинів, підтримки та забезпечення публічної безпеки і порядку в регіоні;

– взаємне техніко-інформаційне забезпечення, спільне формування електронних банків 
даних;  

– проведення спільних дій із територіальними органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень, створення умов для запобігання 
їх вчиненню тощо. 

Висновок. Таким чином, незважаючи на значимість досліджених вище категорій, на сьо-
годнішній день їх сутність та ідейна основа ніяким чином не закріплені на нормативному рівні. 
Це, безперечно, є вагомим недоліком, адже координація і взаємодія правоохоронних органів в 
межах того чи іншого регіону повинні бути суворо регламентовані, що дасть можливість досяг-
нути значних результатів за фактом реалізації мети та завдань останніх. Спираючись на зазна-
чений момент, ми пропонуємо внести зміни до відповідних нормативно-правових актів в поло-
женнях яких необхідно чітко сформувати та викласти мету і завдання координації та взаємодії 
діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні.
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ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ  

У НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Статтю присвячено систематизації наукових досліджень адміністративно-пра-
вового статусу військово-цивільних адміністрацій у сучасній науці адміністратив-
ного права. Запропоновано авторську класифікацію вказаних наукових досліджень, 
яка включає чотири групи. Зроблено висновок про недостатність висвітлення на 
теоретико-методологічному рівні функціонування адміністративно-правового 
механізму реалізації прав та обов’язків військово-цивільних адміністрацій, що 
обумовлює перспективи подальших наукових розвідок.
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Статья посвячена систематизации научных исследований административ-
но-правового статуса военно-гражданских администраций в современной науке 
административного права. Предложена авторская классификация указанных науч-
ных исследований, которая включает четыре группы. Сделан вывод о недоста-
точности освещения на теоретико-методологическом уровне функционирования 
административно-правового механизма реализации прав и обязанностей воен-
но-гражданских администраций, что обусловливает перспективы дальнейших 
научных исследований.

Ключевые слова: административно-правовой статус, военно-гражданские 
администрации, полномочия, административно-правовое обеспечение, админи-
стративно-правовой механизм.

The article is devoted to the systematization of scientific research of the adminis-
trative-legal status of civil-military administrations in modern science of administrative 
law. The author suggests a classification of these scientific studies, which includes four 
groups. The conclusion wasmade about the lack of coverage at the theoretical and meth-
odological level of the functioning of the administrative and legal mechanism for the 
implementation of the rights and duties of civil-military administrations, which deter-
mines the prospects for further research.

Key words: administrative-legal status, civil-military administrations, powers, 
administrative and legal support, administrative-legal mechanism.

Вступ. Російська збройна агресія проти нашої держави обумовила зміни у правовому 
забезпеченні функціонування місцевих державних адміністрацій. 3 лютого 2015 р. Верховною 
Радою України прийнято Закон України за № 141-VIII «Про військово-цивільні адміністрації». 
Такий тимчасовий державний орган утворюється за рішенням Президента України в районі 
проведення антитерористичної операції (територія Донецької  та Луганської областей країни) 
у випадку: 1) не здійснення місцевими радами та/або їх виконавчими органами, покладених на 
них Конституцією та законами України, повноважень, у т.ч. внаслідок фактичного саморозпу-
ску, самоусунення, або їх фактичного невиконання (військово-цивільні адміністрації населених 
пунктів); 2) нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» строки (військово-цивільні адміністрації району, облас-
ті); 3) для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки (військо-
во-цивільні адміністрації району, області). У разі прийняття рішення про утворення районних, 
обласних військово-цивільних адміністрацій їх статусу набувають відповідно районні, обласні 
державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають стату-
су керівників відповідних військово-цивільних адміністрацій. Вони діють у складі Антитерорис-
тичного центру при Службі безпеки України та формуються з військовослужбовців військових 
формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу пра-
воохоронних органів, а також працівників, які уклали з Антитерористичним центром при Службі 
безпеки України трудовий договір. Фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій 
із виконання повноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів від-
повідних місцевих бюджетів, виконання інших функцій - за рахунок коштів Державного бюджету 
України. Їх призначення полягає у  забезпеченні дії Конституції та законів України, безпеки і 
нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і 
терористичним актам, недопущенні гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерорис-
тичної операції (ст.ст. 1, 3) [1]. Діяльність військово-цивільних адміністрацій є відносно новою 
для сучасної науки адміністративного права темою, що, у поєднанні з великою суспільною важ-
ливістю даної проблематики, обумовлює новизну та актуальність цієї статті.

Постановка завдання. Метою статтi є окреслення тенденцій досліджень адміністратив-
но-правового статусу військово-цивільних адміністрацій з позиції наукової методології науки 
адміністративного права.

Результати дослідження. Розпочинаючи дослідження особливостей висвітлення питань, 
пов’язаних зі змістом повноважень військово-цивільних адміністрацій в аспекті їх відображення 
у наукових дослідженнях у галузі адміністративного права, слід сказати, що вони розпочалися 
практично одразу після прийняття Верховною Радою України № 141-VIII «Про військово-цивіль-
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ні адміністрації». Вченими було встановлено місце військово-цивільних адміністрацій у системі 
органів виконавчої влади. Так, П. П. Погиба досліджує адміністративно-правовий статус військо-
во-цивільних адміністрацій у контексті адміністративно-правового статусу місцевих державних 
адміністрацій в Україні. Автор обґрунтовує, що військово-цивільні адміністрації в Донецькій 
та Луганській областях є тимчасовими органами, що створені на основі місцевих державних 
адміністрацій вказаних областей, і їх діяльність спрямована на реалізацію на території вказаних 
областей спеціальних напрямів діяльності, до яких віднесено: реалізацію державної регіональної 
політики; реалізацію заходів щодо соціально-економічного та культурного розвитку відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць, формування та реалізації місцевого бюджету, податко-
вої політики, мобілізаційної роботи, охорони державного кордону, відсічі збройній агресії про-
ти України, сприяння діяльності правоохоронних органів; запровадження та контроль за реалі-
зацією тимчасових обмежувальних заходів; запобігання гуманітарній катастрофі тощо. Наразі 
створення та функціонування військово-цивільних адміністрацій є єдиною умовою здійснення 
державної влади на території Донецької та Луганської областей, забезпечення життєдіяльності 
громадян даних областей, вирішення питань місцевого значення, нормалізації життя населення, 
забезпечення безпеки населення шляхом запровадження тимчасових обмежень у районі прове-
дення антитерористичної операції.З урахуванням сучасних соціально-політичних умов обґрун-
товано висновок про необхідність виокремлення спеціальних функцій даних органів, зокрема: 
організаційної; бюджетно-розпорядчої; забезпечувальної; регулятивної; обмежувальної [2, с. 86]. 

Низку досліджень було присвячено проблемам мети діяльності військово-цивільних адмі-
ністрацій та правового врегулювання умов, за яких вони створюються. Так, І. М. Коропатнік, 
досліджуючи проблеми цивільно-військового співробітництва, приділяє певну увагу діяльності 
військово-цивільних адміністрацій. Вчений визначає, що чинним законодавством не врегульо-
вано порядок взаємодії Збройних Сил України та органів виконавчої влади і місцевого самовря-
дування в умовах мирного часу, у тому числі у період проведення антитерористичної операції. 
Залучення Збройних Сил України до виконання функцій цих органів може суперечити нормам 
Конституції України, з огляду на що, враховуючи роль військового компоненту для досягнення 
стабільності в районах проведення антитерористичної операції, необхідно визначити правовий 
механізм тимчасового делегування їм окремих функцій органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування в разі неможливості їх виконання в умовах ведення бойових дій. Положення 
ч. 1 ст. 3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», які визначають, що останні 
утворюються у разі потреби за рішенням Президента України, створюють умови для довільного 
тлумачення таких «потреб» та несуть у собі загрозу порушення системи важелів та противаг як 
визначальної характеристики організації публічної влади в демократичній державі. З огляду на це 
слід визначити на законодавчому рівні умови, за яких можуть створюватися військово-цивільні 
адміністрації (неспроможність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування виконува-
ти свої функції протягом певного періоду). Крім того, повноваження голови військово-цивільної 
адміністрації (п. 3 ст. 6 вказаного Закону) мають бути доповнені його правом представляти від-
повідну військово-цивільну адміністрацію та територіальну громаду у відносинах зі Збройними 
Силами України, що створить відповідні правові гарантії здійснення ним своїх владних повнова-
жень. Відсутність критеріїв відповідності військовослужбовців займаним у військово-цивільних 
адміністраціях посадам створює ситуацію, за якої на посаду голови військово-цивільної адміні-
страції, у тому числі обласної, за формальними ознаками може призначатися будь-який військо-
вослужбовець, незалежно від віку, освіти, професійного досвіду, що потребує свого усунення 
шляхом доповнення Переліку посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, 
які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, осіб рядового і началь-
ницького складу правоохоронних органів, затвердженого Указом Президента України від 23 квіт-
ня 2015 року № 237/2015, кваліфікаційними вимогами щодо означених осіб [3, с. 67].

Окремі дослідження стосуються змісту адміністративно-правового статусу військо-
во-цивільних адміністрацій. В. Шевченко доводить, що, по-перше, військово-цивільна адміні-
страція – орган державної влади, що здійснює управління адміністративно-територіальною 
одиницею (область, район, місто, село,селище), яка належить до території проведення антите-
рористичної операції, здійснюючи при цьому координацію військової та цивільної адміністрацій 
в питаннях соціального, економічного розвитку території та забезпечення Збройних Сил Укра-
їни, інших військових формувань у процесі виконання ними завдань в зоні антитерористичної 
операції; по-друге, особливість процесу формування штату військово-цивільної адміністрації та 
її структури пов’язана із потребами цивільної та військової адміністрації, а до складу військо-
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во-цивільної адміністрації належать посадові особи державного управління та військовослуж-
бовці офіцерського складу Збройних Сил України, що забезпечують координацію всіх суспіль-
них та військових процесів у зоні антитерористичної операції та на період проведення операції; 
по-третє, тимчасовість – основна причина виникнення та функціонування військово-цивільної 
адміністрації і її правового статусу, що передбачає передачу відповідних повноважень до різних 
структур і органів державної влади або місцевого самоврядування після завершення виконання 
завдань антитерористичної операції; по-четверте, особливість право суб’єктності військово-ци-
вільної адміністрації пов’язана із особливістю функціонального навантаження адміністрації. 
Відповідно до законодавства України на військово-цивільної адміністрації покладаються функ-
ції органів державного управління, місцевого самоврядування та військової адміністрації, що 
яскраво демонструє складність механізму функціонування військово-цивільної адміністрації та 
особливість його правового статусу; по-п’яте, координація діяльності військово-цивільна адміні-
страція та її підпорядкування є складним елементом цивільно-військового співробітництва, який 
вимагає високого рівня скоординованості та оперативності у прийнятті рішень вищим військо-
во-політичним керівництвом держави, що вимагає високого рівня сконцентрованості на виконан-
ні відповідних завдань [4, с. 197–198]. Разом з тим, правовий механізм реалізації військово-ци-
вільними адміністраціями своїх повноважень не здобув достатнього висвітлення. 

Слід також сказати про те, що існує низка наукових досліджень, в яких вивчаються осо-
бливості реалізації окремих функцій військово-цивільних адміністрацій. Так, О. А. Фесенко, 
предметом досліджень якої став адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб 
в Україні, окреслює сферу повноважень військово-цивільних адміністрацій в контексті забез-
печення права вказаної категорії осіб на постійне житло [5, с. 187]. Заслуговує на увагу дослі-
дження правового статусу військово-цивільних адміністрацій як суб’єктів протидії корупції, що 
міститься в Рекомендаціях учасників першого Міжнародного антикорупційного тижня, прове-
деного за підтримки міністерства оборони Великобританії, спеціального британського радника 
Міністра оборони України з питань оборони Ф. Джонса та Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського (23–27 листопада 2015 року). Розглянувши місце військо-
во-цивільних адміністрацій у системі суб’єктів протидії корупції, учасники вказаного форуму 
запропонували введення інституції антикорупційних радників у військово-цивільних адміністра-
ціях, а також забезпечення їх підготовки на курсах Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського [6, с. 153].

Питання, пов’язані з визначенням адміністративно-правового статусу військово-цивіль-
них адміністрацій є надзвичайно важливими для забезпечення як державного суверенітету та 
територіальної цілісності нашої держави, так і для реалізації конституційних прав і свобод люди-
ни та громадянина. Отже, можна прогнозувати, що кількість досліджень, присвячених питанням 
прав, обов’язків, функцій, гарантій діяльності військово-цивільних адміністрацій буде зростати, 
тому вже сьогодні потрібна їх систематизація, спираючись на яку, науковці та практики зможуть 
здійснювати свою діяльність, спрямовану на зміцнення науково-методологічного та організацій-
ного підґрунтя функціонування досліджуваних органів виконавчої влади.

Висновки. На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що сучасні наукові 
дослідження адміністративно-правового статусу військово-цивільних адміністрацій можна роз-
поділити на чотири основні групи: а) дослідження, в яких визначається місце та роль військо-
во-цивільних адміністрацій у системі органів виконавчої влади зокрема і в системі публічного 
управління взагалі; б) дослідження, в яких визначаються особливості правового забезпечення 
реалізації мети та завдань військово-цивільних адміністрацій та особливостей їх реалізації; 
в) дослідження, а яких визначаються особливості повноважень військово-цивільних адміністра-
цій; г) дослідження, присвячені реалізації окремих функцій вказаних органів виконавчої влади. 
Одночасно можна констатувати недостатність наукових досліджень, присвячених функціонуван-
ню адміністративно-правового механізму реалізації прав та обов’язків військово-цивільних адмі-
ністрацій, що і має визначати перспективи подальших наукових розвідок.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано нормативно-правові акти, що регламентують податко-
ву діяльність та розкрито складові елементи податкової системи України. Розкрито 
зміст завдань і функцій основних елементів податкової системи України. Підкрес-
лена важливість структурно-функціональних зміни податкових органів та запропо-
новано внесення ряду змін до чинного податкового законодавства.

Ключові слова: податкова система, податкова діяльність, організаційно-пра-
вові засади, завдання, функції, Державна фіскальна служба України, державні 
податкові інспекції, податкова міліція.

В статье проанализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие 
налоговую деятельность и раскрыто составляющие элементы налоговой системы 
Украины. Раскрыто содержание задач и функций основных элементов налоговой 
системы Украины. Подчеркнута важность структурно-функциональных изменения 
налоговых органов и предложено внесение ряда изменений в действующее нало-
говое законодательство.

Ключевые слова: налоговая система, налоговая деятельность, организа-
ционно-правовые основы, задачи, функции, Государственная фискальная служба 
Украины, государственные налоговые инспекции, налоговая милиция.

The article analyzes regulatory legal acts regulating tax activities and discloses the 
elements of the tax system of Ukraine. The content of the tasks and functions of the 
main elements of the tax system of Ukraine is revealed. The importance of structural 
and functional changes in tax authorities is emphasized and a number of changes to the 
current tax legislation are proposed.

Key words: tax system, tax activity, organizational and legal principles, tasks, 
functions, State fiscal service of Ukraine, state tax inspectorates, tax police.

Ефективність податкової діяльності, визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона 
вирішує комплекс завдань, пов’язаних із розвитком підприємництва, ростом економіки, підви-
щенням життєвого рівня населення [1, с. 47].
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До 2014 року в Україні зберігалася не реформована податкова система, яка на тлі неефек-
тивної ренто-орієнтованої моделі розвитку вітчизняної економіки була дуже вразливою до будь-
яких зовнішніх впливів. 

На сьогодні в Україні сформована податкова система подібна податковим системам країн 
Європи. Разом із тим вона ще не наскільки доскональна, як в європейських країні, і характеризу-
ється рядом недоліків, а саме:

– фіскальна спрямованість податкової діяльності;
– податкове законодавство складне, нестабільне, інколи суперечливе;
– затрати по обслуговуванню окремих податків є більшими в порівнянні з доходами їх 

надходження (банківський сектор).
Податкові органи України є складовою Державної фіскальної служби України (далі – 

ДФС України), яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну 
податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, дер-
жавну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митно-
го законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску [2].

Оскільки Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади 
то відповідно до закону України «Про центральні органи виконавчої влади» входить до системи 
центральних органів виконавчої влади, яку складають міністерства України та інші центральні 
органи виконавчої влади. 

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 01 травня 2016 р. та поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу України» від 21 травня 
2014 р. № 236 в загальному розкривають правовий статус цих органів.

Так, Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів Украї-
ни сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами 
України.

Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику в одній чи декількох сферах, є:

1) забезпечення нормативно-правового регулювання;
2) визначення пріоритетних напрямів розвитку;
3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики;
4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо 

його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету 
Міністрів України;

4-1) забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;
5) здійснення інших завдань, визначених законами України [3].
До інших центральних органів виконавчої влади для виконання окремих функцій з реалі-

зації державної політики відносяться служби, агентства, інспекції. Основними завданнями таких 
органів влади є:

1) надання адміністративних послуг;
2) здійснення державного нагляду (контролю);
3) управління об'єктами державної власності;
4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд 

міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;
5) здійснення інших завдань, визначених законами України [3].
Відповідно до ч. 2 ст. 17 закону України «Про центральні органи виконавчої влади», якщо 

більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміні-
стративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворю-
ється як служба.

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції 
з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, централь-
ний орган виконавчої влади утворюється як агентство.

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають кон-
трольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самовря-
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дування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, цен-
тральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція [3].

Отже, в діяльності Державної фіскальної служби України переважають функції з надання 
адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, в тому числі і з питань оподаткування. 
Щодо цієї служби приймаються особливий порядок, який визначає механізм здійснення заходів, 
пов'язаних з утворенням, реорганізацією або її ліквідацією відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1074 «Про затвердження Порядку здійснення заходів, 
пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних орга-
нів виконавчої влади».

В Положенні «Про Державну фіскальну службу України» контрено визначаються завдан-
ня і функції цієї служби відповідно до яких будується організаційна структура фіскальної систе-
ми загалом, і податкової зокрема. 

Очолює фіскальну систему Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади 
Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі про-
позицій Міністра фінансів. Голова Державної фіскальної служби має заступників, один із яких 
здійснює безпосереднє керівництво податковою системою, призначаються він на посаду та звіль-
няється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним 
Міністром фінансів на підставі пропозицій Голови Державної фіскальної служби [2]. Відповідно 
до закону України «Про центральні органи виконавчої влади» керівники служб і їх заступники 
призначаються на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією 
Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Таким чином, до положення «Про Державну 
фіскальну службу України», яке суперечить закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади» повинні бути внесені відповідні зміни.

До складу Державної фіскальної служби для забезпечення реалізації завдань входить апа-
рат, 29 територіальних органів та спеціалізовані департаменти.

Структуру апарату ДФС України затверджує її Голова за погодженням з Міністром фінан-
сів України. Структури територіальних органів їх завдання та функції, відповідальність, порядок 
дій затверджує, у відповідних положеннях, Голова ДФС України.

Наприклад, наказом ДФС України від 27 березня 2017 р. № 202 затверджено положен-
ня про головне управління ДФС у Харківській області, відповідно до якого дане управління є 
територіальним органом ДФС України і підпорядковується їй. Головне Управління Державної 
фіскальної служби України (далі – ГУ ДФС України) в Харківській області має у своєму складі 
відокремлені структурні підрозділи перелік яких затверджується окремим наказом ДФС України. 

Основними завданнями ГУ ДФС України є: забезпечення реалізації державної подат-
кової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері 
боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного (при виконанні 
повноважень з контрольно-перевірочної, оперативно-розшукової роботи, досудового розслі-
дування, перевірок фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, 
отриманих злочинним шляхом) законодавства, здійснення в межах повноважень, передбаче-
них законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів подат-
ків і зборів та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обі-
гом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування 
єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з 
питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійс-
нення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотримання порядку 
проведенням готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на 
провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до 
закону, торгових патентів [4].

Зазначеним наказом № 202 ДФС України затверджено перелік 62 функцій ГУ ДФС в 
Харківській області, до яких віднесено, наприклад, узагальнення практики застосування зако-
нодавства з питань оподаткування, здійснення адміністрування податків і зборів інших плате-
жів, контролювання своєчасності подання платниками податків звітності, здійснення контролю 
за дотриманням податкового законодавства, реєстрування та ведення обліку платників податків, 
організація роботи та здійснення контролю за застосуванням арешту майна платника податків, 
здійснення погашення податкового боргу, здійснення у випадках, передбачених законом, скла-
дання протоколів про адміністративне правопорушення та провадження у справах про адміні-
стративне правопорушення, надання індивідуальних податкових консультацій тощо.
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ГУ ДФС України з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує здійснення, в межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо 

запобігання корупції і контроль за їх реалізацією у ГУ ДФС та державні податкові інспекції 
(далі – ДПІ) підпорядкованого регіону;

2) здійснює добір кадрів у ГУ ДФС та підпорядкований ДПІ, у межах наданих повно-
важень на підприємствах, в установах та організаціях, що належить до сфери управління ДФС 
України, організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації працівників ГУ ДФС та 
підпорядкованих ДПІ;

3) організовує планово-фінансову роботу в ГУ ДФС, підпорядкованих ДПІ, здійснює 
контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів;

4) забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому 
законодавством порядку;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, ефективне, результативне і 
цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, мобілізаційну підготовку та 
мобілізаційну готовність;

7) організовує свою роботу і роботу підпорядкованих ДПІ, підприємств, установ та орга-
нізацій, що належить до сфери ДФС;

8) надає підпорядкованим ДПІ методичну і практичну допомогу в організації роботи, про-
водить перевірку стану такої роботи;

9) координує діяльність підпорядкованих ДПІ та організовує їх взаємодію з державними 
органами та органами місцевого самоврядування;

10) забезпечує згідно із законодавством надання державним органам інформації з реє-
стрів, банків та баз даних ДФС;

11) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громад-
ськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС та інформує її про свою 
роботу;

12) організовує роботу з укомплектуванням, зберіганням, обліку та використання архів-
них документів;

13) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення ГУ ДФС, підпорядкованих ДПІ та 
автоматизацію її діяльності;

14) організовує ведення діловодства відповідно до встановлених правил.
ГУ ДФС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через підпорядковані 

йому ДПІ. ГУ ДФС очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї Голо-
вою ДФС України. Начальник ГУ ДФС України вносить Голові ДФС України пропозиції щодо 
призначення на посаду та звільнення з неї начальників ДПІ та їх заступників. 

Для погодженого вирішення питань, що належить до компетенції ГУ ДФС України, обго-
ворення найважливіших напрямків його діяльності в ГУ ДФС утворюється колегія у складі 
начальника ГУ ДФС України його заступників та начальника Митниці. На засіданнях колегії 
можуть бути присутніми у встановленому порядку і інші особи.

Структуру ГУ ДФС України затверджує Голова ДФС України за погодженням з Міні-
стром фінансів України. Організаційну структуру ГУ ДФС затверджує Голова ДФС України. 
До складу ГУ ДФС в Харківські області входить 9 Об’єднаних державних податкових інспекцій 
(далі – ОДПІ).

І остання ланка податкової системи – державні податкові інспекції. ДПІ є територіальним 
органом Державної фіскальної служби України. ДПІ забезпечує реалізацію повноважень ДФС 
України на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Завдання та повноваження ДПІ визначені Положенням про ДПІ та затвердженим нака-
зом ДФС України. Так, наприклад Положення про Центральну об’єднану державну податкову 
інспекцію в м. Харкові Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області 
затверджено наказом ДФС України 22 квітня 2016 року № 357.

ДПІ відповідно до покладених на неї завдань узагальнює практику застосування законо-
давства з питань, що належать до компетенції ДФС України, готує та вносить пропозиції щодо 
його вдосконалення до ГУ ДФС в області. ДПІ у межах повноважень, на основі і на виконання 
доручень ДФС України, ГУ ДФС в області видає накази організаційно-розпорядчого характеру, 
організовує і контролює їх виконання. Акти ДПІ можуть бути повністю чи частково скасовані 
Головою ДФС України, начальником ГУ ДФС в області.
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ДПІ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з 
місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, 
профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі потреби видає разом з міс-
цевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування спільні акти.

ДПІ здійснює свої повноваження безпосередньо та через підпорядковані підрозділи. Її 
діяльність є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом систематичного та оперативного 
оприлюднення інформації (за винятком інформації, доступ до якої обмежується законодавством) 
в офіційних друкованих виданнях, на сайті єдиного веб-порталу ДФС України, публікацій у засо-
бах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керів-
ництва ДПІ будь-яким іншим способом. Інформація про діяльність ДПІ надається громадянам, 
юридичним особам, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи, представникам засобів 
масової інформації відповідно до чинного законодавства.

Діяльність ДПІ є підконтрольною та підзвітною перед ДФС України та ГУ ДФС в області. 
ДПІ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДФС 
України у порядку, визначеному законодавством. Начальник ДПІ здійснює повноваження, визна-
чені чинним законодавством України, Положенням про державну податкову інспекцію ГУ ДФС 
в області.

Начальник ДПІ:
– призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів ДПІ та їх 

заступників за винятком керівників, посади яких віднесені до номенклатури посад начальника 
ГУ ДФС в області;

– призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про 
державну службу, державних службовців ДПІ (якщо інше не передбачено законом);

– приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством, пра-
цівників ДПІ;

– вносить начальнику ГУ ДФС в області пропозиції щодо призначення на посади та 
звільнення з посад заступників начальників ДПІ, у визначеному порядку;

– подає на погодження начальнику ГУ ДФС в області структуру ДПІ для подання на 
затвердження Голові ДФС України;

– подає на погодження начальнику ГУ ДФС в області штатний розпис і кошторис ДПІ для 
подання на затвердження Голові ДФС України;

– затверджує положення про самостійні структурні підрозділи ДПІ і посадові інструкції 
працівників;

– вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисци-
плінарної відповідальності державних службовців та працівників ДПІ;

– подає начальнику ГУ ДФС в області для затвердження плани роботи ДПІ;
– звітує перед начальником ГУ ДФС в області про виконання планів роботи ДПІ та 

покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення 
перевірок діяльності ДПІ, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних 
у допущених порушеннях;

– у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинен-
ня такого правопорушення підлеглими, у межах повноважень вживає заходів щодо припинення 
такого правопорушення та негайно письмово повідомляє про його вчинення підрозділ власної 
безпеки ГУ ДФС в області для вжиття заходів, передбачених законодавством.

Начальник ДПІ має заступників, у тому числі двох перших, які призначаються та звіль-
няються з посади Головою ДФС України у порядку, визначеному законодавством. Заступники 
начальника ДПІ підзвітні та підконтрольні Голові ДФС України, начальнику ГУ ДФС в області, 
начальнику ДПІ. Заступники начальника ДПІ забезпечують виконання завдань ДПІ у сферах, що 
закріплюються окремо за кожним із заступників.

Начальник ДПІ розподіляє обов'язки між своїми заступниками. Розподіл обов'язків між 
начальником ДПІ та його заступниками затверджується відповідним наказом ДПІ, проект якого 
готується організаційно-розпорядчим підрозділом.

Отже, підрозділи Державної фіскальної служби України, що здійснюють податкову діяль-
ність, представлені Головними управлінням Державної фінансової служби в областях та держав-
ними податковими інспекціями у районах, містах, районах у містах, об’єднанні та спеціалізовані 
державні податкові інспекції головних управлінь ДФС України. 
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Для боротьби з економічною злочинністю та контрабандою вдовж лінії зіткнення на тери-
торії здійснення АТО 30 січня 2015 р. створено спеціальний підрозділ податкової міліції Держав-
ної фіскальної служби «Фантом». Бійці спецпідрозділу здійснюють контроль, протидіють неза-
конному переміщенню вантажів й транспортних засобів через лінію розмежування між Україною 
та тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях. Податкові міліціо-
нери спільно з співробітниками інших правоохоронних органів викривають фінансові злочини в 
зоні АТО та протидіють тероризму. 

Протягом часу діяльності співробітниками спецпідрозділу ДФС «Фантом» спільно з праців-
никами Служби Безпеки України, Національної поліції та Державної прикордонної служби України 
упереджено незаконний перетин поза межами контрольних пунктів в’їзду/виїзду товарно-матеріаль-
них цінностей, яких вилучено на загальну суму понад 570 млн грн. Заходи проводилися у рамках 
роботи зведених мобільних груп по контролю за протиправним переміщенням вантажів (товарів) 
через лінію розмежування відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, тран-
спортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

В Україні податкова міліція дискредитувала себе в очах підприємців. Відтак необхідною є 
її ліквідація та утворення Служби фінансових розслідувань з посиленням аналітичної функції та 
зниженням корупційних ризиків [5].

Структурно-функціональні зміни в податкових органах мають сприяти підвищенню ефек-
тивності роботи, зменшенню можливостей корупції в результаті реорганізації та зміцненні дові-
ри з боку платників. 

Критичного обсягу підтримки в суспільстві набула пропозиція щодо ліквідації податкової 
міліції, однак також не був сприйнятий громадськістю проект створення Служби фінансових 
розслідувань. Водночас беззаперечно залишається необхідність оптимізації органів, що займа-
ються розслідуванням економічних злочинів – податкової міліції, департаментів Міністерства 
внутрішніх справ України та Служби Безпеки України. Відкритим залишається питання підпо-
рядкованості після об’єднання цієї функції в компетенції одного органу. 

Таким чином, загострюється потреба напрацювання нової моделі взаємовідносин між платни-
ками податків та податковими органами в процесі боротьби із податковими правопорушеннями [6].

Отже, з вищевикладеного видно, що податкова діяльність в Україні здійснюється потуж-
ною системою різних підрозділів, складові елементи яких при необхідній координації та упоряд-
куванні, здійснюють поставлені перед податковою сферою завдання. 

Функціонування системи податкової діяльності обумовлюється властивостями структури 
податкової системи. Тобто, важливе значення має ієрархічна побудова підрозділів податкових 
органів, формування ієрархічних податкових правовідносин між ними. 

В Положенні «Про державну фіскальну службу України» визначаються засади суборди-
нації між Державною фіскальною службою України та її територіальними органами – Головни-
ми управліннями Державної фіскальної служби в областях, між Головними управліннями Дер-
жавної фіскальної служби в областях і підлеглими їм Державними податковими інспекціями в 
містах, районах, районах у містах, об’єднаними та спеціалізованими державними податковими 
інспекціями головних управлінь ДФС України.
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СУКМАНОВА О.В. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМІСІЇ  
З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  

ЯК СУБ’ЄКТА ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті визначено адміністративно-правовий статус Комісії з питань розгляду 
скарг у сфері державної реєстрації як суб’єкта охорони права власності в Украї-
ні, що полягає в особливому правовому становищі як постійно діючого суб’єкта 
публічного адміністрування при Міністерстві юстиції України, повноваження яко-
го полягають у розгляді звернень приватних осіб щодо порушення порядку дер-
жавної реєстрації прав власності, за результатами яких, Комісія, як суб’єкт охоро-
ни права власності, може припинити порушення щодо державної реєстрації прав 
власності, а також надати консультативно-дорадчі вказівки Міністерству юстиції 
України відносно притягнення винних осіб до відповідальності за порушення 
порядку державної реєстрації прав.

Ключові слова: адміністративно-правова охорона, державна реєстрація, 
Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, Міністерство 
юстиції України, право власності, правовідносини, публічне адміністрування.

В статье определено административно-правовой статус Комиссии по рассмот-
рению жалоб в сфере государственной регистрации как субъекта охраны права 
собственности в Украине, которая заключается в особом правовом положении как 
постоянно действующего субъекта публичного администрирования при Мини-
стерстве юстиции Украины, полномочия которого заключаются в рассмотрении 
обращений частных лиц о нарушении порядка государственной регистрации прав 
собственности, по результатам которых Комиссия, как субъект охраны права соб-
ственности, может прекратить нарушения по государственной регистрации прав 
собственности, а также предоставить консультативно-совещательные указания 
Министерству юстиции Украины относительно привлечения виновных лиц к 
ответственности за нарушение порядка государственной регистрации прав.

Ключевые слова: административно-правовая охрана, государственная реги-
страция, Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной 
регистрации, Министерство юстиции Украины, право собственности, правоот-
ношения, принципы права, публичное администрирование.

The article defines the administrative and legal status of the Commission on 
complaints about state registration in the field of state registration as a subject of 
protection of property rights in Ukraine, which is in a special legal status as a permanently 
acting subject of public administration under the Ministry of Justice of Ukraine, whose 
powers are to be considered appeals of private individuals regarding violation of the 
procedure for state registration of property rights, the results of which, the Commission 
on complaints about state registration as a subject of protection of property rights, may 
terminate violations of state registration Rabbi property and provide advisory guidance 
to the Ministry of Justice of Ukraine concerning those responsible be brought to justice 
for violation of state registration of rights.

Key words: administrative law protection, state registration, Commission on 
complaints about state registration, Ministry of Justice of Ukraine, property rights, legal 
relations, principles of law, public administration.
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Вступ. Україна, прямуючи в напрямку євроінтеграції, здійснює низку вкрай потрібних 
для кожного громадянина реформ, однією з яких є реформа юстиції, спрямована на підви-
щення рівня належного взаємозв’язку держави з її громадянами та іншими особами, усебічне 
забезпечення суб’єктами публічної адміністрації прав, свобод та законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб [5, с. 4]. 

Ця сфера публічного управління охоплює вагомі чинники публічно-правового життя 
вітчизняного суспільства, включаючи також адміністративно-правове регулювання в площині 
державної реєстрації. Державна реєстрація є важливим чинником адміністративної діяльності 
органів публічної влади. Державні реєстратори є посередниками між громадянами та держа-
вою через надання публічної легітимності юридичним особам, державної захищеності праву 
власності. Тому від належного правового, нормативного та організаційного регулювання дер-
жавної реєстрації безпосередньо залежить рівень надання адміністративних послуг органами 
державної влади [5, с. 4].

Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав та законних інтере-
сів власників, користувачів нерухомого майна шляхом створення додаткових гарантій для них. 
Державна реєстрація прав зводить до мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на 
себе права, які їм не належать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з 
нерухомістю. Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, 
а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з 
дійсними документами, які відповідають вимогам законодавства [3].

Кожен громадянин повинен знати куди потрібно звернутися для захисту своїх поруше-
них прав у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. З прийняттям 01 січня 
2016 року в дію нової редакції Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень», додатково впроваджено інноваційний та дієвий механізм захисту 
власних прав у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зміст якого, перш 
за все, полягає в зверненні до Міністерства юстиції України або його територіальних органів з 
відповідною скаргою. Попередня редакція згаданого закону передбачала можливість оскарження 
таких рішень лише до суду. Однак судовий захист прав власників майна проти незаконних дій 
державних реєстраторів не завжди був ефективний [4].

Таким чином, враховуючи створення нової інституції захисту прав у сфері державної реє-
страції – Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, дослідження її адміністра-
тивно-правового статусу є досить актуальним.

Огляд останніх досліджень. Державна реєстрація була предметом дослідження у пра-
цях багатьох вчених, до числа яких входять В. Аверянов, Ю. Битяк, В. Галунько, Д. Журавльов, 
В. Ковальський, Л. Котяш, В. Курило, О. Лєтнєва, В. Нікітін, К. Чижмарь та ін.

Постановка завдання. Мета статтi полягає в тому, щоб на основі теорії права, думок 
з цієї проблематики вчених-правників і чинного законодавства розкрити адміністративно-пра-
вовий статус Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації як суб’єкта охорони 
права власності в Україні.

Виклад основних положень. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи без-
діяльності державних реєстраторів, регулюється розділом VII Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком розгляду скарг у сфе-
рі державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1128 (далі – Порядок № 1128). Відповідно до пункту 2 Порядку № 1128, для забез-
печення розгляду скарг суб’єктом розгляду скарги утворюються постійно діючі Комісії з питань 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Комісія), положення та склад яких затвер-
джуються Мін’юстом або відповідним територіальним органом. Комісії покликані захищати кон-
ституційні права та порушені інтереси фізичних та юридичних осіб у сфері державної реєстра-
ції. Адміністративне оскарження до Комісії не потребує додаткових витрат, що є відмінним від 
оскарження наведених дій в судовому порядку, де необхідно сплачувати судовий збір. У зв’язку 
з вищезазначеним, кожен громадянин, який вважає, що його права порушено має можливість 
оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних реєстраторів при реєстрації нерухомого май-
на не лише до суду, а й шляхом подання скарги до органів Міністерства юстиції України та його 
територіальних органів [6].

Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації є постійно діючим колегіаль-
ним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві юстиції України, що в межах повнова-
жень, забезпечує розгляд скарг у сфері державної реєстрації [6; 8].
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Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права порушено, що пода-
ється виключно у письмовій формі та повинна містити обов’язкові відомості та документи, що 
долучаються до скарги. Така скарга у день її надходження реєструється суб’єктом розгляду скар-
ги відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах. Скаржник 
може відкликати подану скаргу на будь-якому етапі її розгляду. У такому випадку скарга зали-
шається без розгляду. Перед розглядом скарги по суті комісія вивчає скаргу для встановлення: 
1) чи віднесено розгляд скарги відповідно до законів до повноважень суб’єкта розгляду скарги 
(належний суб’єкт розгляду скарги); 2) чи дотримано вимоги законів щодо строків подання скар-
ги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги; 3) чи наявні 
(відсутні) інші скарги у суб’єкта розгляду скарги [9].

Під час розгляду скарги по суті комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що 
обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначених у скарзі, та інші обставини, які мають 
значення для об’єктивного розгляду скарги, у тому числі шляхом перевірки відомостей, що міс-
тяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – реєстри), та у разі 
необхідності витребування документів, пояснень тощо у суб’єкта оскарження, і вирішує: 1) чи мало 
місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження, чи мала місце оскаржувана дія або 
бездіяльність суб’єкта оскарження; 2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскаржен-
ня на законних підставах, чи здійснювалася дія або вчинялася бездіяльність суб’єктом оскарження 
на законних підставах; 3) чи належить задовольнити кожну з вимог скаржника або відмовити в їх 
задоволенні; 4) чи можливо поновити порушені права або законні інтереси скаржника іншим спосо-
бом, ніж визначено ним у своїй скарзі (зокрема внесення шляхом виправлення технічних помилок 
у записах реєстрів взамін скасування рішення державного реєстратора); 5) які рішення підлягають 
скасуванню або які дії, що випливають з факту скасування рішення або з факту визнання оскаржу-
ваних дій або бездіяльності протиправними, підлягають вчиненню [9].

За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії 
приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, 
передбачених законами, у формі наказу. Якщо комісія під час розгляду скарги визнає необхідним 
проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, суб’єкт роз-
гляду скарги надсилає відповідні відомості правоохоронним органам для здійснення перевірки 
таких відомостей та вжиття в межах їх компетенції відповідних заходів реагування щодо припи-
нення порушення законодавства [9].

Рішення комісії оформляються висновком, який підписується Головою комісії, секрета-
рем та членами комісії, що брали участь у засіданні комісії. Висновок комісії повинен містити 
такі відомості: дата, час та місце його складення; перелік осіб, присутніх на засіданні комісії; 
реквізити та суть скарги, розгляд якої здійснюється комісією; відомості про наявність чи відсут-
ність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначені у скарзі, та інших 
обставин, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги; окрема думка члена комісії у 
разі її наявності та оформлення у письмовому вигляді; узагальнюючий висновок щодо відповід-
ності/невідповідності законодавству у сфері державної реєстрації рішення, дії або бездіяльності 
суб’єкта оскарження, щодо задоволення кожної з вимог скаржника або відмови в їх задоволенні з 
відповідним обґрунтуванням та посиланням на норми законодавства; відомості про необхідність 
складання протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких 
передбачена частинами першою-п’ятою статті 166-11 та статтею 166-23 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення; відомості про рішення/реєстраційні дії, що підлягають скасу-
ванню, а також про дії, що підлягають вчиненню у зв’язку зі скасуванням рішення/реєстраційної 
дії або у зв’язку з визнанням оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, та про суб’єк-
та, що буде вчиняти такі дії [8].

Таким чином, у сфері адміністративної охорони права власності функціонує спеціальний, 
інноваційний суб’єкт публічного адміністрування – Комісія з питань розгляду скарг у сфері дер-
жавної реєстрації, що створює додатковий механізм захисту права власності, шляхом безкоштов-
ного письмового звернення до постійно діючих комісій при територіальних органах Міністер-
ства юстиції України на незаконні дії державних реєстраторів, відповідно в результаті розгляду 
матеріалів комісії можуть припинити незаконні дії, відновити порушені права осіб, притягнути 
винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

Загалом, Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації наділена досить 
широкими повноваженнями, а саме: скасування реєстраційних дій та блокування доступу до дер-
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жавного реєстру для відповідного суб’єкта реєстрації, скасування акредитації суб’єкта реєстра-
ції, притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу 
Мін’юсту, направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Мін’юсті подання щодо 
анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю [1].

Щодо переваг звернення в Комісію, то безсумнівними плюсами є швидкість розгляду 
скарги, відсутність обов’язку бути особисто присутнім на засіданні Комісії, відсутність «збору» 
за звернення в Комісію, а дані у разі позитивного розгляду скарги до реєстру вносяться відразу. 
Та все ж є і недоліки. Так, рішення Комісії може бути оскаржене у суді,  обмежені строки звер-
нення в Комісію (якщо порушені вимоги щодо терміну подання скарги до Міністерства юстиції 
України (це 60 днів після вчинення незаконної реєстраційної дії, або ж 60 днів з того моменту, 
як особа дізналася про цей факт), а також перелік підстав для звернення (якщо є рішення цього 
органу з того самого питання) [1].

Діяльність Комісії є робочим і актуальним інструментом захисту прав та інтересів фізич-
них і юридичних осіб, що не погоджуються з прийнятими державними реєстраторами рішення-
ми. Зазначена процедура дозволяє ефективно і оперативно вирішувати проблемні питання без 
залучення суду, поза судовим процесом, не чекаючи набрання рішенням суду законної сили, на 
що витрачається чимало часу [1].

Отже, адміністративно-правовий статус Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації як суб’єкта охорони права власності в Україні полягає в особливому правовому стано-
вищі як постійно діючого суб’єкта публічного адміністрування при Міністерстві юстиції Украї-
ни, повноваження якого полягають у розгляді звернень приватних осіб щодо порушення порядку 
державної реєстрації прав власності, за результатами яких, Комісія, як суб’єкт охорони права 
власності, може припинити порушення щодо державної реєстрації прав власності, а також нада-
ти консультативно-дорадчі вказівки Міністерству юстиції України відносно притягнення винних 
осіб до відповідальності за порушення порядку державної реєстрації прав.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
«СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ»

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених здійснено аналізу теоре-
тичних підходів щодо розумінні таких понять, як: «суб’єкт» та «система». Надано 
авторське визначення поняття системи суб’єктів протидії тероризму. Обґрунтова-
но, що протидію тероризму у загальному вигляді необхідно розуміти як специфіч-
ний різновид унормованої правом (зокрема адміністративним) комплексної, соці-
альної, державно-владної діяльності, що здійснюється компетентними суб`єктами, 
спрямованої на забезпечення ефективного впливу на тероризм з метою мінімізації 
його проявів, інтенсивності розвитку та поширення.

Ключові слова: тероризм, протидія тероризму, суб’єкт, система, суб’єкт 
протидії тероризму, законодавство.

В статье на основе анализа научных взглядов ученых осуществлен анализ тео-
ретических подходов к пониманию таких понятий, как «субъект» и «система». 
Предоставлено авторское определение понятия системы субъектов противодей-
ствия терроризму. Обосновано, что противодействие терроризму в общем виде 
необходимо понимать как специфический вид нормированной правом (в частности 
административным) комплексной, социальной, государственно-властной деятель-
ности, осуществляемой компетентными субъектами, и направленной на обеспече-
ние эффективного воздействия на терроризм с целью минимизации его проявле-
ний, интенсивности развития и распространения.

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, субъект, систе-
ма, субъект противодействия терроризму, законодательство.

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists, an analysis 
of theoretical approaches to the understanding of concepts such as: "subject", "system". 
Author's definition of the notion of the system of subjects of counteraction to terrorism 
was given. It is substantiated that the counteraction to terrorism in general should be 
understood as a specific kind of normative (in particular administrative) law of a complex, 
social, state-power activity carried out by competent subjects aimed at ensuring effective 
influence on terrorism in order to minimize its manifestations, intensity of development 
and distribution.

Key words: terrorism, counteraction to terrorism, subject, system, subject of 
counteraction to terrorism, legislation.

Постановка проблеми. Конституція України проголосила, що Україна є суверенною та 
незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. При цьому людина, її життя та 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю [1]. На жаль, доводиться констатувати, що на сьогодні існують негативні явища, метою 
яких є посягання на проголошені Конституцією України цінності. У даному випадку мова йде 
про тероризм – здійснення суспільно небезпечної діяльності, яка полягає в свідомому, цілеспря-
мованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, 
залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні 
в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних 
цілей [2]. В Україні протидію вищенаведеному суспільно небезпечному явищу здійснюють певні 
суб’єкти цієї діяльності.

© ТРОФІМЦОВ В.А. – кандидат юридичних наук, начальник юридичного департаменту 
(Юридична компанія «Льва Толстого»)
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Стан дослідження. Варто зазначити, що проблематика протидії тероризму була пред-
метом наукових досліджень таких вчених-правознавців, як В. Б. Авер’янов, С. С. Алексєєв, 
О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, І. Л. Бородін, А. І. Берлач, І. В. Бойко, М. А. Васи-
ленко, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, В. М. Горшеньов, Є. В. Додін, Р. А. Калюжний, 
М. В. Коваль, В. К. Колпаков, Є. Б. Кубко, О. В. Кузьменко, Є. А. Лукашова, Д. В. Лученко, 
А. В. Малько, М. А. Матузов, О. В. Негодченко, В. І. Олефір, В. Ф. Опришко, Р. С. Павловський, 
Ю. С. Педько, О. П. Рябченко, А. О. Селіванов, М. М. Тищенко, В. М. Шаповал, В. К. Шка-
рупа, О. М. Якуба та інші. Наукові праці наведених вище вчених, безумовно, мають важливу 
науково-практичну цінність, а рекомендації та висновки, що містяться в них стали приводом 
для внесення змін у чинне законодавство, що визначає нормативно-правові основи протидії з 
таким негативним явищем як тероризм. Разом із тим, у наведеній сфері залишається ще багато 
дискусійних питань. Зокрема, не достатньо уваги приділено сутності системи суб’єктів протидії 
тероризму в Україні, а також системі таких суб’єктів. 

Саме тому метою статті є: розглянути сутність та надати визначення поняття «система 
суб’єктів протидії тероризму»

Виклад основного матеріалу. У адміністративно-правовому контексті протидію теро-
ризму у загальному вигляді необхідно розуміти як специфічний різновид унормованої правом 
(зокрема адміністративним) комплексної, соціальної, державно-владної діяльності, що здійс-
нюється компетентними суб`єктами і полягає у розробленні та реалізації відповідних політич-
них, правових, організаційно-управлінських, соціально-економічних, науково-дослідницьких 
та освітньо-виховних заходів, спрямованих на забезпечення ефективного впливу на тероризм 
з метою мінімізації його проявів, інтенсивності розвитку та поширення. Протидія тероризму 
передбачає: по-перше, здійснення попередження, припинення та розслідування проявів теро-
ристичної діяльності, відправлення правосуддя й виконання покарань у справах про тероризм 
та (або) інші злочини терористичного характеру; по-друге, запровадження та реалізацію низки 
запобіжних (профілактичних) заходів, орієнтованих на виявлення та нейтралізацію умов і фак-
торів, що детермінують тероризм, сприяють його розвитку та поширенню; по-третє, вдоскона-
лення організаційно-управлінської діяльності державної влади в усіх основних (перш за все у 
правоохоронній, фінансовій та інформаційній) галузях суспільного життя, підсилення контролю 
(нагляду) за законністю та прозорістю відносин і процесів, що у них відбуваються. 

Отже сьогодні, коли реально повністю викорінити таке явище як тероризм об`єктивно не 
можливо, головним завданням протидії є створення та забезпечення (підтримка) таких політи-
ко-правових, управлінських, економічних та соціокультурних умов в українській державі, які б 
максимально ускладнювали йому (тероризму) існування. Як і будь-яка інша суспільно-значуща 
діяльність, протидія тероризму має бути здійснюватись уповноваженими на те суб’єктами, які у 
своїй сукупності складають певну систему.

Варто зазначити, що визначення поняття «суб’єкти протидії тероризму в Україні» на зако-
нодавчому рівні не закріплено й задля того, щоб з’ясувати його сутність, необхідним є аналіз 
змісту складової наведеного вище поняття – слова «суб’єкт». Так, слово «суб’єкт» походить від 
латинського «subjectus», що в перекладі означає те, що лежить в основі, знаходиться в основі, від 
sub – «під» і jacio – «кидаю», «закладаю основу». Розглядаючи філософські погляди щодо сут-
ності поняття «суб’єкт», варто зазначити, що ще Аристотель використовував вищеназване слово 
для позначення як індивідуального буття, так і матерії – неоформленої субстанції [3, с. 633–644]. 
У сучасному ж значенні слово «суб’єкт» починає вживатися тільки із ХVII століття як позначен-
ня психолого-теоретико-пізнавального Я, що протиставляється чомусь іншому – не-Я, предмету, 
об’єкту, або як позначення об’єктивованого Я, тобто індивіда, котрому протистоїть, протистав-
ляється об’єкт, та котрий направляє на цей об’єкт своє пізнання або дію, – у цьому відношенні 
він виступає як «суб’єкт пізнання», «суб’єкт дії» [4, с. 441]. Окрім цього слід додати, що сучас-
не трактування поняття «суб’єкт» бере свій початок від Декарта, в якого різке протиставлення 
суб’єкта й об’єкта виступило вихідним пунктом аналізу пізнання й, зокрема, обґрунтування знан-
ня з точки зору його достовірності. Тлумачення поняття «суб’єкт» як активного початку в пізна-
вальному процесі відкрило шлях до дослідження умов і форм цього процесу, його суб’єктивних 
передумов [3, с. 633–644]. Отже, філософи поняття «суб’єкт» тлумачать як людину, як вихідне 
джерело, епіцентр життєвої та пізнавальної активності – індивідуальної або суспільної. У різних 
напрямах філософії під суб’єктом розуміють різні сутності: так, в більшості напрямів філософії 
поняття суб’єкт позначає людину як активне начало соціальних та культурних процесів, пізнан-
ня, комунікації [5, с. 199–200].
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У сучасній українській мові, використовуючи слово «суб’єкт», позначають: істоту, здатну 
до пізнання навколишнього світу, об’єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності; людину 
як об’єкт дослідження; особу, групу осіб, організацію й таке інше, яким належить активна роль 
у певному процесі, акті; особу чи організацію як носіїв певних фізичних і психічних якостей 
[6, с. 1408].

Виходячи зі специфіки дослідження, для нас найбільший інтерес представляє визначення 
поняття «суб’єкт» з юридичної точки зору. Аналіз юридичної енциклопедичної літератури пока-
зав, що в ній оперують терміном «суб’єкт права», під яким розуміють учасника правовідносин як 
носія юридичних прав та обов’язків [7, с. 860]. Таким чином, можна дійти висновку, що поняття 
«суб’єкт» розкривається за допомогою таких термінів як «особа», «учасник», «група осіб», що 
здійснюють певну діяльність задля чого наділені відповідним обсягом повноважень. При цьо-
му варто зазначити, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 
20 березня 2003 року боротьба з тероризмом – діяльність щодо запобігання, виявлення, припи-
нення, мінімізації наслідків терористичної діяльності [2]. Наведене вище надає нам можливість 
розкрити сутність поняття «суб’єкти протидії тероризму в Україні» як учасників правовідносин 
у сфері протидії тероризму, які наділенні визначеним в законодавстві обсягом прав та обов’язків 
із запобігання, виявлення, припинення та мінімізації наслідків терористичної діяльності. 

Встановивши сутність поняття «суб’єкти протидії тероризму в Україні», перейдемо до 
вирішення наступного наукового завдання – визначення системи суб’єктів протидії. Так, слово 
«система» походить від грецького слова συστημα або systema, що в перекладі означає ціле, що 
складається з частин; сполучення [4, с. 415; 3, с. 584]. Філософи зауважують, що перші уявлен-
ня про систему виникли в античній філософії, яка висунула онтологічні тлумачення системи як 
упорядкованості та цілісності буття [3, с. 584]. При цьому наголошується на тому, що система – 
це складне цілісне утворення, внутрішні зв’язки між елементами якого набагато інтенсивніші, 
ніж між цими елементами та середовищем. Існує кілька підходів до визначення системи: сукуп-
ність сталих елементів, пов’язаних між собою єдиною структурою; сукупність сталих елементів, 
пов’язаних настільки органічно, що впливаючи на окремі елементи системи, ми змінюємо й інші; 
сукупність сталих елементів, що утворює, так звану системну якість – властивості, що характе-
ризує систему як цілісне утворення, але не притаманні її окремо взятим елементам [5, с. 190]; 
сукупність елементів, що у відносинах і зв’язках один з одним, яка утворює певну цілісність, 
єдність [3, с. 584]; об’єднання деякого розмаїття в єдине й чітко розчленоване ціле, елементи 
якого по відношенню до цілого та інших частин займають відповідні їм місця [8, с. 415]. Окрім 
цього, варто зазначити, що в сучасній українській мові слово «система» вживається в наступних 
значеннях: порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком 
частин чого-небудь; форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних, господар-
ських одиниць, установ тощо); сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних 
за спільною ознакою, призначенням; будова, структура, що становить єдність закономірно розта-
шованих та функціонуючих частин [6, с. 1320–1321].

Отже, система суб’єктів протидії тероризму являє собою сукупність визначених на рівні 
законодавства суб’єктів, які взаємодіють між собою задля запобігання, виявлення, припинення 
та мінімізації наслідків терористичної діяльності. Така система може бути представлена наступ-
ними групами суб’єктів: 

1) вищі органи влади – Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів 
України;

2) органи спеціального призначення:
– для яких протидія тероризму є профільною діяльністю: Служба безпеки України та 

функціонуючий у її складі Антитерористичний центр, а також Управління державної охорони 
України; 

– органи спеціального призначення, які можуть бути залучені в якості суб’єктів проти-
дії тероризму у випадках встановлених законодавством: Служба зовнішньої розвідки України та 
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України; 

3) центральні органи виконавчої влади: 
– для яких діяльність із протидії тероризму є одним із основних завдань: МВС, Нацпо-

ліція України, Міноборони України, органи цивільного захисту Адміністрація Держприкордон-
служби України, ДПтС України; 

– які у випадках визначених законодавством можуть бути залучені до цієї діяльності: 
Держфінмоніторинг, МЗС України, МОЗ України (підконтрольні йому Держсанепідслужба Укра-
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їни, Держлікслужба України, Держслужба України соцзахворювань), Міненерговугілля України, 
Агентство держмайна України, Мінінфраструктури України (підконтрольні йому Укрзалізниця, 
Державіаслужба України, Укрморрічінспекція, Укравтодор, Укртрансінспекція), Мінфін України, 
Мінприроди України (підконтрольні йому Держекоінспекція України, ДАЗВ України, Держгео-
надра України, Держекоінвестагентство України, Держводагентство України), Мінагрополітики 
України (підконтрольні йому Держветфітослужба України, Держземагентство України, Держсіль-
госпінспекція України, Держлісагентство України, Держрибагентство України) ДФС України;

4) інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядуван-
ня, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх 
посадові особи, а також громадяни за їх згодою;

5) адміністративні суди України;
6) прокуратура.
Слід зазначити, що існуюча на сьогодні в Україні модель дворівневої системи суб`єктів 

протидії тероризму лише на перший погляд виглядає злагодженою, однак її більш детальний 
аналіз свідчить про те, що законодавче підґрунтя даної системи, не забезпечує чіткого визначен-
ня та розмежування компетенцій кожного із суб`єктів вказаної системи щодо протидії терориз-
му, не мають належної регламентації механізми (порядок, форми, напрямки, методи) взаємодії 
між ними. З цього приводу слушно наголошує С. Трофімов, який, розглянувши правовий статус 
суб`єктів антитерористичної діяльності України, відмічає, що Закон України «Про боротьбу з 
тероризмом» від 20.03.2003 р.  не містить чіткого розмежування компетенції суб’єктів антите-
рористичної діяльності, що не відповідає загальним вимогам режимної організації й потребує 
вдосконалення. За таких правових реалій досить складно встановити суб’єкта, який повинен 
виконувати ті чи інші дії, адже за невиконання або неналежне виконання необхідно буде нести 
відповідальність. Окрім цього, на думку дослідника, серед суб’єктів антитерористичної діяль-
ності необхідно визначити головний відокремлений орган, який буде здійснювати безпосереднє 
керівництво всією антитерористичною діяльністю. Усі інші суб’єкти такої діяльності повинні 
мати статус допоміжних органів з чітко визначеною компетенцією із виконання антитерористич-
ної діяльності. Це дозволить вирішити  проблеми взаємодії та координації діяльності у протидії 
тероризму, зосередити висококваліфікованих фахівців у розглядуваній сфері, підвищить ефек-
тивність та відповідальність суб’єктів антитерористичної діяльності щодо прийняття рішень та 
їх запровадження в об’єктивну реальність [9]. Схожу позицію висловлює й Л. М. Сукмановська, 
з точки зору якої наразі є очевидною є невідповідність норм Закону України «Про боротьбу за 
тероризмом» об’єктивним реаліям сьогодення. Нормативно-правове регулювання відносин між 
органами державної влади у сфері протидії тероризму значно відстає від потреб практики. Від-
ставання нормативної правової бази особливо відчувається при аналізі такого виду відносин між 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Це свідчить про відсутність 
наукової концепції нормативного правового регулювання взаємодії органів державної влади у 
контексті боротьби з тероризмом. Необхідна значна робота з визначення більш чітких і ефектив-
них параметрів спеціальної компетенції правоохоронних органів та центральних органів вико-
навчої влади на основі сучасного міжнародного права та позитивного вітчизняного досвіду [10]. 
Така ситуація обумовлює необхідність вдосконалення правових засад організації та функціону-
вання системи суб`єктів протидії тероризму в Україні. 

Висновок. Таким чином, на підставі наведеного вище видається можливим дійти вис-
новку, що суб’єкти протидії тероризму в Україні – це учасники правовідносин у сфері протидії 
тероризму, які наділені визначеним у законодавстві обсягом прав та обов’язків із запобігання, 
виявлення, припинення та мінімізації наслідків терористичної діяльності. При цьому, система 
суб’єктів протидії тероризму являє собою сукупність визначених на рівні законодавства суб’єк-
тів, які взаємодіють між собою з метою запобігання, виявлення, припинення та мінімізації 
наслідків терористичної діяльності.
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ДО ПИТАННЯ УЧАСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА  
В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття присвячена висвітленню особливостей участі судового експерта на 
окремих стадіях провадження при розгляді справ про адміністративні правопору-
шення. Автор зупиняється на питаннях щодо залучення судового експерта, вине-
сення постанови про призначення експертизи, підготовку висновку експертизи та 
оцінки її органом, який призначив експертизу.

Ключові слова: судовий експерт, провадження у правах про адміністративні 
правопорушення, стадії провадження, залучення експерта, висновок експертизи.

Статья посвящена освещению особенностей участия судебного эксперта на 
отдельных стадиях производства при рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях. Автор останавливается на вопросах о привлечении судебного экс-
перта, вынесении постановления о назначении экспертизы, подготовке заключения 
эксперта и оценки его органом, который назначил экспертизу.

Ключевые слова: судебный эксперт, производство по делам об администра-
тивных правонарушениях, стадии производства, привлечение эксперта, заключе-
ние экспертизы.

The article is devoted to highlighting the peculiarities of the participation of a 
forensic expert at certain stages of proceedings when considering cases of administrative 
offenses. The author dwells on questions concerning the involvement of a judicial expert, 
the issuance of a decision on the appointment of an expert examination, the preparation 
of an expert opinion and an assessment by the body that appointed the examination.

Key words: judicial expert, proceedings on the rights of administrative offenses, 
stages of proceedings, involvement of an expert, conclusion of examination.
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Постановка проблеми. Здійсненню адміністративного провадження у справах про адмі-
ністративні правопорушення серед інших учасників слід виділити судового експерта, який посі-
дає у цьому процесі особливе місце. Можна стверджувати, що судовий експерт виконує процесу-
альні функції допоміжного характеру, які сприяють розгляду справи та дозволяють вирішувати 
її по суті. Саме тому судовий експерт відіграє забезпечувальну роль на різних етапах адміні-
стративного провадження у справах про адміністративні правопорушення та набуває правового 
статусу у даному процесі.

Аналіз останніх досліджень. Науковим підґрунтям для дослідження проблематики пра-
вого статус судового експерта в адміністративному судочинстві послужили праці таких укра-
їнських і зарубіжних учених, як: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, 
І. П. Голосніченко, О. В. Джафарова, Є. В. Додін, А. Т. Комзюк, М. І. Корнієнко, А. Ф. Мельник, 
А. В. Панчишин, В. П. Пилипишин, Г. П. Ситник, М. П. Ткач, К. В. Шкарупа, Н. В. Янюк та ін. 

Виклад основного матеріалу. Характеристика правового статусу експерта в провадженні 
у справах про адміністративні правопорушення включає визначення особливостей стадії залу-
чення експерта до провадження. Це надає можливість окреслити найбільш суттєві етапи діяль-
ності експерта у справах про адміністративні правопорушення. Слід враховувати, що на різних 
стадіях адміністративного провадження експерт виконує одну функцію – проведення експертно-
го дослідження. Саме експертне дослідження слід розуміти як процес виявлення, фіксації, спів-
віднесення, пояснення й оцінки ознак, властивостей та якостей об’єктів експертизи з використан-
ням спеціальних знань експерта для одержання на цій підставі певних висновків [1].

При визначенні науковцями поняття «провадження у справах про адміністративні правопо-
рушення» виокремилась різноплановість його змісту, а саме – два підходи до визначення: це регла-
ментована адміністративно-процесуальними нормами діяльність державних органів, спрямована 
на розгляд справ про адміністративні правопорушення та застосування в необхідних випадках 
адміністративних стягнень; це сукупність здійснюваних компетентними суб'єктами на основі про-
цесуальних норм дій щодо вирішення справ про адміністративні правопорушення [2, с. 279].

Слід відразу відзначити, що розбіжності є, однак неможна вважати їх істотними. Прова-
дження в справах про адміністративне правопорушення складається із стадій, які мають процесу-
ально визначену послідовність. В адміністративно-правовій науці спостерігається єдність думок 
науковців стосовно стадійності провадження в справах про адміністративні правопорушення. Так, 
О. М. Бандурка та М. М. Тищенко виділяють чотири стадії: порушення справи про адміністративне 
правопорушення (адміністративне розслідування); розгляд справи і винесення у ній постанови; 
оскарження та опротестування постанови у справі (перегляд постанови); виконання постанови [3].

Судовий експерт є учасником провадження в справах про адміністративні правопорушен-
ня, однак, його участь експерта в таких провадженнях не знайшла широкого відображення у 
працях вчених-адміністративістів. Фрагментарно висвітлюється питання залучення експерта в 
провадженні у справах про порушення митних правил, коли доцільним вбачається використання 
спеціальних знань по зазначеній категорії справ на стадії розгляду справи про порушення митних 
правил. У деяких випадках, із урахуванням конкретних обставин справи, не виключається мож-
ливість участі експерта на стадії порушення справи про порушення митних правил, при перевір-
ці змісту протоколу вищестоящою посадовою особою митного органу. Також можлива участь 
експерта в ході розгляду скарги на постанову в справі про порушення митних правил [4].

Адміністративно-юрисдикційне провадження починається з виявлення факту вчинення 
адміністративного правопорушення, з'ясовуються причини та обставини його вчинення, вияв-
ляються винуваті особи, завдана шкода, його фіксація у відповідному процесуальному докумен-
ті: протоколі про адміністративне правопорушення, акті або розпорядженні (щодо юридичних 
осіб – суб’єктів господарювання). Т. О. Коломоєць та І. О. Сквірський розподілили першу стадію 
провадження на етапи: порушення провадження, встановлення фактичних обставин, процесу-
альне оформлення результатів із передачею їх до суду (адміністративне розслідування) [5, с. 101].

КУпАП у п. 1 ст. 273 визначає, що експерт призначається органом (посадовою особою), в 
провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі, коли виникає 
потреба в спеціальних знаннях [6]. У ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» зазначається, 
що судова експертиза –це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мисте-
цтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть 
предметом судового розгляду [7]. Пунктом 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень регламентується, що: відповідно до чинного законодавства 
за дорученням правоохоронних органів (у тому числі для вирішення питання про порушення 
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адміністративної чи кримінальної справи), посадових осіб Державної податкової адміністрації 
України, Державної митної служби України, Державної виконавчої служби, на замовлення адво-
катів, захисників та осіб, які самостійно захищають свої інтереси, та їх представників, нотаріу-
сів, банківських установ, страхових компаній, а також інших юридичних і фізичних осіб можуть 
виконуватись експертні дослідження, що потребують спеціальних знань та використання методів 
криміналістики й судової експертизи [8].

Аналізуючи окреслені положення законодавства, слід зазначити, що виникає протиріччя між 
КУпАП, Законом України «Про судову експертизу» та Інструкцією щодо часу допуску судового екс-
перта до провадження в справах про адміністративні правопорушення. За чинним КУпАП, Законом 
України «Про судову експертизу», аналогічно, як і за іншими процесуальними актами України,– 
експерт залучається до справи у випадку необхідності на другій, центральній стадії провадження 
у справах про адміністративні правопорушення при підготовці справи до розгляду, за рішенням 
уповноваженого органу, в провадженні якого знаходиться справа. Інструкція, у свою чергу, дозволяє 
залучати судового експерта на першій стадії провадження в справах про адміністративні правопору-
шення, для вирішення питання про порушення адміністративного провадження взагалі.

З огляду на це, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, в момент 
порушення справи, з’ясування причин і обставин вчинення правопорушення, процесуального 
оформлення результатів розслідування та направлення матеріалів для розгляду справи за підві-
домчістю, є фактично позбавленою права на дослідження певних доказових матеріалів експер-
том на першій стадії провадження у справі про адміністративне правопорушення. Ці обмеження 
потребують усунення шляхом внесення змін у законодавчі акти, щодо надання дозволу на при-
значення та проведення експертизи до порушення провадження по справі про адміністративне 
правопорушення. Внесені зміни, з одного боку, забезпечать експерту можливість реалізувати 
свої процесуальні права на першій стадії провадження у справах про адміністративні правопору-
шення. З іншого боку, змінене законодавство буде сприяти всебічному, повному й об’єктивному 
дослідженню обставин справи, постановленню законних і обґрунтованих рішень.

Друга центральна стадія провадження – розгляд справи про адміністративне правопору-
шення та винесення у ній постанови – визнана науковцями основною у зазначеному провадженні. 
Саме націй стадії реалізуються найважливіші завдання провадження, інакше кажучи, фактично 
вирішується справа. Залучення та участь експерта в провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення на даній стадії є максимальною. Регламентація діяльності експерта на даній стадії 
провадження у справах про адміністративні правопорушення знайшла своє нормативне закріплен-
ня у КУпАП. Саме Кодекс регламентує низку процесуальних дій, які включає ця стадія: підготовка 
справи до розгляду, слухання справи, прийняття рішення по справі та доведення його до відома [6].

При виконанні процесуальної дії – підготовка справи до розгляду – орган, що розглядає 
справу про адміністративне правопорушення, ретельно вивчає всі обставини справи, заслухо-
вує пояснення особи, щодо якої порушено адміністративне провадження, потерпілих, законних 
представників, а також, при необхідності використання спеціальних знань експерта, призначає 
судову експертизу.

Таким чином, саме на цій стадії органом, уповноваженим розглядати справу про адмі-
ністративне правопорушення, при необхідності використання спеціальних знань призначається 
судова експертиза. У свою чергу, експерту надається можливість реалізувати свої процесуальні 
права та обов'язки та, як результат експертних досліджень,представити висновок експертизи.

Приймаючи рішення про призначення експертизи, орган, що здійснює адміністратив-
но-деліктне провадження,вже має у своєму розпорядженні дані, які ймовірно чи достовірно, у 
повному обсязі або частково підтверджують належність до справи матеріалів, які направляються 
експерту на дослідження. Таким чином, необхідність призначення експертизи полягає в підтвер-
дженні чи спростуванні обставин, що містяться в цих матеріалах.

Крім того, на стадії розгляду справи про адміністративне правопорушення та винесення 
у ній постанови провадження у справі про адміністративне правопорушення вимагають свого 
вирішення також питання, які пов'язані з: визначенням місця проведення експертизи; виявлен-
ням обставин, які перешкоджають її проведенню; призначенням конкретного експерта.

Надаючи характеристику правовому статусу судового експерта в провадженні по справах 
про адміністративні правопорушення,науковці зазначають, що переважна більшість експертиз 
з даного провадження проводиться в державних спеціалізованих судово-експертних установах. 
Однак, залучення експертів з інших установ, що не є судово-експертними, не перешкоджає досяг-
ненню об’єктивної істини в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Так, 
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наприклад, склалась традиція, щодо залучення митними органами в якості судових експертів 
фахівців із своєї галузі. Найскоріше це пов’язано із переконанням, що саме ці фахівці володіють 
необхідними спеціальними знаннями, які дозволяють правильно вирішувати питання, що виника-
ють при розгляді справ даної категорії. Такий підхід має право на існування, його можна визнати 
цілком виправданим, оскільки вимога щодо залучення експерта тільки державної спеціалізованої 
судово-експертної установи ані в Митному кодексі України, ані в КУпАП не закріплені [4, с. 34].

Для усунення такої процесуальної прогалини в КУпАП щодо провадження у справах 
про адміністративні правопорушення необхідно законодавчо закріпити право органу (посадової 
особи), уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення, вирішувати 
питання про призначення судової експертизи на свій розсуд, керуючись інтересами своєчасного, 
всебічного, повного та об’єктивного розгляду всіх обставин по справі про адміністративне пра-
вопорушення та визначення істини у справі.

Рішення про призначення експертизи у справах про адміністративні правопорушення 
в юрисдикційній діяльності оформлюються, як правило, у вигляді постанов уповноваженого 
органу (посадової особи), в провадженні якого знаходиться справа про адміністративне пра-
вопорушення. Винесена постанова про призначення експертизи містить три частини: вступну, 
описову й постановляючу. У вступній частині вказується, який орган (посадова особа), призна-
чає експертизу, місце та час винесення постанови. Описова частина об’єднує обставини справи 
про адміністративне правопорушення і містить стислу фабулу справи, фактичні та юридичні 
підстави призначення експертизи. У постановляючій частині визначається: кому доручається 
проведення експертизи; коло питань, що мають бути вирішені експертом; перелік матеріалів 
наданих для дослідження.

При організації слухання справи орган, у провадженні якого знаходиться справа про 
адміністративне правопорушення, може викликати судового експерта, який проводив екс-
пертизу, не тільки для надання письмового висновку на поставлені питання, але й для усних 
пояснень щодо наданого висновку експертизи, який процесуальне законодавство розглядає як 
самостійний засіб доказування.

Як випливає із аналізу чинного КУпАП, на жаль, він не містить вимог щодо форми, змісту 
та структури висновку експерта, щодо провадження у справах про адміністративні правопору-
шення, тому судові експерти змушені керуватися експертною практикою, яка відпрацювала певну 
структуру висновку, а також вказівками Інструкції про призначення та проведення судових екс-
пертиз [8], що є суттєвим не недоліком, який потребує свого усунення, оскільки чинні КПК Украї-
ни, КАС України, ЦПК України містять нормативне закріплення вимог до даного процесуального 
доказового документу [9]. Складність структури висновку експерта, як процесуального докумен-
та, полягає в тому, що вона похідна від структури спеціального експертного дослідження, оскільки 
відображає його особливості. Органу, в провадженні якого знаходиться справа про адміністра-
тивне правопорушення, а він не є носієм спеціальних знань, доводиться оцінювати докази, котрі 
містяться у висновку експерта, з огляду на обставини їх спеціальної природи і можливі недоліки 
висновку. Правильне оформлення висновку експерта має велике значення для його правильної 
оцінки судом. Тому структура висновку експерта, зважаючи на значення даного процесуального 
документа для об’єктивного вирішення справи про адміністративне правопорушення, має визна-
чатись в КУпАП, а не у підзаконному нормативно-правовому акті (а саме в Інструкції).

Bисновок експерта є самостійним засобом доказування,має свої особливості, які поляга-
ють у тому, що експерт повідомляє суду фактичні дані, встановлені в процесі проведеного дослі-
дження на підставі спеціальних знань. Сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, 
необов’язково мати спеціальні знання, вони не мають права проводити дослідження для встанов-
лення доказових фактів. Експертне дослідження судовий експерт проводить автономно від орга-
ну, уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення, а потім викладає 
його результати у своєму висновку. Характер і зміст цих результатів залежать від того, які ознаки, 
властивості чи якості виділив експерт, які методи застосував, як провів дослідження та оформив 
його результати. Саме тому у висновку експерта центральне місце посідає переконання експерта 
у правильності, повноті, об’єктивності й достовірності результатів, отриманих при проведені 
ним експертного дослідження.

Поряд із цим, на відміну від інших видів доказів, у процесі доказування результати дослі-
дження, викладені у висновку експерта, відрізняються тим, що мають більше гарантій достовір-
ності. Це можна пояснити такими об’єктивними факторами, як: незацікавленістю й незалежністю 
експерта; об’єктивним і науковим характером відомостей, що містяться у висновку; відображен-
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ням у висновку всього шляху формування описаних результатів; можливістю перевірити резуль-
тати цієї експертизи призначенням повторної експертизи тощо.

Однак, висновок експерта, як джерело доказів, є рівним серед рівних, не має переваг 
перед іншими засобами доказування. Висновок також підлягає дослідженню й перевірці судом, 
а фактичні дані, що містяться у ньому, оцінюються суддею за загальними правилами, адже, 
вони є фактичними даними про ті чи інші обставини об'єктивної дійсності. Можна підтрима-
ти думку висловлену С. П. Лаптою про те, що експерт не є «науковим суддею» [10, с. 49], а 
його висновок завжди оцінюється судом, як і будь-які інші докази. У висновку експерта необ-
хідно розрізняти зміст (висновок, обґрунтований проведеним дослідженням, встановленням і 
професійною оцінкою експертом фактів) і форму (висновок як акт). Обидві складові однаково 
важливі при визначенні доказової сили фактичних даних, що містяться у висновку експерта. 
Якщо висновок експерта суд визнає недостовірним, не заснованим на науковому дослідженні, 
або не буде дотримана форма, незважаючи на обґрунтований і об’єктивний висновок, то це не 
дасть можливості визнати висновок засобом доказування, а фактичні дані, що складають його 
зміст, – доказом [11].

Стадія перегляду справи у зв’язку з оскарженням або опротестуванням постанови є 
факультативною, інакше кажучи необов’язковою, та має місце лише у випадках оскарження або 
опротестування прийнятої постанови по суті справи. Право на оскарження постанови у справі 
про адміністративне правопорушення є однією з найбільш важливих гарантій захисту прав осо-
би, яка притягується до адміністративної відповідальності. Роль судового експерта на цій стадії 
адміністративного провадження, в принципі, не змінюється у порівнянні з попередньою стадією. 
Однак, призначення додаткової та повторної експертизи є більш ймовірним саме для даної стадії 
провадження у справах про адміністративні правопорушення. Призначення таких видів експер-
тиз може відбуватись, якщо в особи, що притягається до адміністративної відповідальності, її 
законних представників, захисника є підстави для сумнівів щодо компетентності експерта чи 
достовірності, повноти й обґрунтованості висновку експертизи, яка проводилась на попередній 
стадії адміністративного провадження, або виявлені додаткові матеріали, які потребують дослі-
дження експертом.

Таким чином, залежно від якості проведеної експертизи та її повноти на стадії пере-
гляду справи, орган у провадженні якого знаходиться справа про адміністративне правопору-
шення, може призначити додаткову чи повторну експертизу. Додаткову експертизу може бути 
призначено у випадку недостатньої ясності або неповноти висновку експерта, коли ці про-
галини неможна усунути допитом експерта в суді. Додаткова експертиза доручається тому ж 
експерту або експертам.

Повторна експертиза призначається, коли є сумніви у правильності висновку експерта, 
пов'язані з його недостатньою обґрунтованістю чи з тим, що він суперечить іншим матеріа-
лам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламенту-
ють порядок призначення й проведення експертизи. Істотними можуть визнаватися, зокрема, 
порушення, які призвели до обмеження прав сторін чи інших осіб. В ухвалі про призначення 
повторної експертизи зазначаються обставини, які викликають сумніви у правильності попе-
реднього висновку експерта. Проведення зазначеної експертизи доручається тільки іншому 
експерту. Можливість призначення повторної та додаткової експертизи при здійсненні про-
вадження у справах про адміністративні правопорушення необхідно визначити в КУпАП та 
передбачити їх процесуальну регламентацію.

Стадія виконання постанови про накладення адміністративного стягнення є останньою, 
завершальною стадією провадження в справах про адміністративні правопорушення, її суть 
полягає в практичній реалізації адміністративного стягнення, призначеного правопорушнику 
постановою. На цій стадії експерт, як учасник адміністративного провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, не залучається.

Висновок. Таким чином, необхідно зазначити, що участь експерта в провадженні у спра-
вах про адміністративні правопорушення на сучасному етапі, максимально повно реалізується на 
другій центральній стадії провадження – розгляді справи про адміністративне правопорушення. 
На цій стадії виноситься постанова про призначення експертизи. Саме на даному етапі експерт 
залучається для надання висновку (на стадії підготовки справи до розгляду) та надає письмовий 
висновок експерта, що аналізується та оцінюється уповноваженим органом, який здійснює про-
вадження по справі про адміністративне правопорушення (на стадії слухання справи).
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ХАРЧЕНКО В.М. 

ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ  
ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У статті автором визначено місце правоохоронної функції серед основних 
напрямів діяльності держави, а також, на основі досліджень змістовної сутності 
правоохоронної функції держави, останню досліджено як об’єкт адміністратив-
но-правового забезпечення, зокрема запропонована авторська дефініція поняття 
«правоохоронна функція держави як об’єкт адміністративно-правового забезпе-
чення» та перелік її характерних ознак.

Ключові слова: правоохоронна функція, функції держави, об’єкт адміністра-
тивно-правового забезпечення, охорона, захист.

В статье автором определено место правоохранительной функции государства 
среди основных направлений деятельности, а также, на основе исследований сущ-
ности правоохранительной функции государства, последнюю, рассмотрено как 
объект административно-правового обеспечения, в частности предложена автор-
ская дефиниция понятия «правоохранительная функция государства как объект 
административно-правового обеспечения» и перечень ее характерных признаков.

Ключевые слова: правоохранительная функция, функции государства, объект 
административно-правового обеспечения, охрана, защита.
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In the article the author determines the place of law enforcement function of the state 
among the main directions of activity, as well as, on the basis of investigations of the 
essence of the law-enforcement function of the state, the latter is considered as an object 
of administrative and legal support, in particular, the author's definition of the concept 
"law enforcement function of the state as an object of administrative and legal support" 
is proposed and a list of characteristic features.

Key words: law enforcement function, functions of the state, object of administrative 
and legal support, protection, protection.

Постановка проблеми. Вже більше ніж чверть століття як наша держава отримала свій 
незалежний статус, разом з тим, стало очевидним те, що діюча на той момент Конституція (маємо 
на увазі Конституцію Української Радянської союзної республіки прийняту 20 квітня 1978 року) 
не сприяє розбудові сучасної самостійної, соціальної, демократичної правової держави, резуль-
татом чого стало прийняття сучасної Конституції України, затвердивши яку держава «взяла на 
себе ряд обов’язків» перед народом. Зокрема, держава визначивши у ст. 3 Основного закону жит-
тя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість і безпеку людини найвищою соціальною цінністю 
буквально взяла на себе обов’язок охороняти та захищати перелічені цінності, окрім того, дер-
жава відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є її головним обов'язком. Також, Конституція України містить схожі положення, які сто-
суються власності, у тому числі приватної: держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права 
власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки; усі суб'єкти права власності 
рівні перед законом; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приват-
ної власності є непорушним. Поза зазначеними напрямами діяльності держава здійснює і багато 
інших напрямів, наприклад, регулює економічні, політичні, соціальні та інші види відносин на 
своїй території та за її межами, забезпечує акумулювання податків на власній території, сприяє 
розвитку духовної сфери – всі вони втілюються в функціях держави, де правоохоронна функція 
займає одне з пріоритетних місць. 

У свою чергу, рівень її забезпечення залежить не тільки від реалізації конкретних захо-
дів уповноваженими суб’єктами, а й від внутрішньої організації їх роботи, тобто адміністратив-
но-правового забезпечення специфічного об’єкту – правоохоронної функції держави, який на 
сьогодні, нажаль, незважаючи на його суспільну важливість та правову значимість, не отримав 
належного доктринального висвітлення. 

Стан дослідження. Сутність правоохоронної функції держави досліджувалась багатьма 
вченими, серед яких: Бабаєва В. К., Бондаренко А. І., Джураєва О. О., Горінецький Й. І., Ков-
басюк Ю. В., Коломоєць О. В., Кріцак І. В., Мелихова А. В., Михненко А. М., Островський С. О., 
Рабінович П. М., Скакун О. Ф., Ткаченко І. М., Шай Р. Я. Незважаючи на досить детальне висвіт-
лення змістовної наповненості поняття «правоохоронна функція держави» під час визначення 
її як об’єкта адміністративно-правового забезпечення залишається багато невирішених питань, 
які неможливо з’ясувати без дослідження категорії адміністративно-правового забезпечення, 
якими займались: Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Галунько В. В., Гаращук В. М., Гиренко І. В., 
Гумін О. М., Дрозд О. Ю., Єщук О. М., Іванищук А. А., Коломоєць Т. О., Короєд С. О., Курило 
В. І., Надьон О. В., Пряхін Є. В., Риженко І. М., Саунін Р. Д., Ямкова І. М. Самі ці роботи стали 
фундаментальними у дослідженні правоохоронної функції держави як об’єкта адміністратив-
но-правового забезпечення.

Мета статті полягає у визначенні місця правоохоронної функції держави серед інших 
численних напрямів її діяльності, дослідження її сутності та розгляду поняття «правоохоронна 
функція держави» як об’єкта адміністративно правового забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Багатоманітність напрямів діяльності держави відбива-
ються у її функціях, під останніми як правило розуміють «роботу кого-, чого-небудь, обов’язок, 
коло діяльності когось, чогось» або «призначення, роль чого-небудь» [1, с. 653]. В енциклопедич-
ному словнику вказується що: «функція – (від лат. functio – виконання, здійснення) – діяльність, 
обов’язок, робота, зовнішній прояв властивостей певного об’єкта в рамках даної системи відно-
син, до якої він належить» [2, с. 1453]. 

І. М. Ткаченко розглядаючи термін «функція» у широкому розумінні зазначає, що це 
«обов’язок, роль, що її виконує відповідний інститут, чи процес стосовно цілого, характерис-
тика напряму чи аспекту діяльності тощо» [3, с. 36]. А. А. Грицанов пов’язує зазначене поняття 
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з діяльністю чи роллю «об’єкта в межах певної системи, до якої він належить; вид зв’язку між 
об’єктами, коли зміни в одному з них зумовлюють зміни і в іншому, причому другий об’єкт також 
називається функцією першого» [4, с. 783]. Як бачимо, принципових відмінностей у наведених 
дефініціях не прослідковується: вони всі зводяться до того, що даний термін, переважно у своїй 
множинності, об’єднує коло діяльності конкретного суб’єкта у постійні найзагальніші напрями. 
Категорія «функція» має у своєму роді унікальне значення та використовується не тільки юри-
спруденцією, а і іншими науками, що у свою чергу, свідчить про її універсальність та необхід-
ність тлумачення через філософську категорію. 

Для уточнення сутності даного терміну в межах здійснення такої діяльності специфіч-
ним суб’єктом – державою, в особі її органів, необхідно з’ясувати поняття «функції держави» 
та окреслити їх перелік. Правова діяльність держави в деяких сферах межує безпосередньо з 
державним управлінням, а отже, не зайвим буде з’ясувати, що саме розуміється під функціями 
держави. Так, в Енциклопедії державного управління визначено, що «функція держави» – це 
«взяті в комплексі основні напрями або види внутрішньої і зовнішньої діяльності держави, що 
виражають і конкретизують її сутність та призначення в суспільстві, цілі й завдання державного 
управління» [5, с. 955].

А. Є. Краковська у функціях держави вбачає «пов’язані між собою обов’язковими напря-
мами цілеспрямованої правомірної діяльності держави регулятивно-управлінського характеру, 
що зумовлені рівнем і специфікою розвитку суспільних відносин (включаючи й ті відносини, на 
основі яких були конституйовані сама держава та державна влада). Система функцій держави є 
сукупністю усталених і стійких зв’язків між окремими функціями держави, які видозмінюють-
ся та розвиваються залежно від стану самого суспільства, а також трансформації держави та 
державної влади (зміна форми правління, державного режиму, державної ідеології)» [6, с. 15]. 
З основними напрямами діяльності держави її функціонування пов’язує у своєму монографіч-
ному дослідженні й А. В. Мелихова зазначаючи наступне: «на сучасному етапі розвитку теорії 
функцій держави найбільшою логічно вибудувана володіє і заслуговує на увагу таке визначення: 
функції держави – це об’єктивно необхідний, цілеспрямований основний напрямок (сторона) 
діяльності держави, здійснюваний в життєво важливій сфері суспільних відносин, що виражає 
його сутність і соціальне призначення в суспільстві і має законодавчу регламентацію» [7, с. 8].

Більш лаконічне визначення можна знайти у О. Ф. Скакун: «функції держави – головні 
напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і цілями і такі, що характеризу-
ють її сутність» [8, с. 47]. Схожої думки притримується П. М. Рабінович вбачаючи у функціях 
держави «напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність і призначення в 
суспільстві» [9, с. 46].

Таким чином, розгалужена діяльність держави охоплює велику кількість сфер суспіль-
ного життя, які у загальному вигляді відображаються у її функціях і обумовлює множинність 
останніх. В правовій науці, на сьогодні, визначено багато критеріїв за якими можна поділити 
функції держави на окремі види, найпоширенішим з них є виокремлення внутрішніх і зовнішніх 
функцій держави, де до перших зазвичай відносять: політичну, економічну, функцію оподатку-
вання і фінансового контролю; соціальну; екологічну; культурну; інформаційну; правоохоронну. 
А до другого – дипломатичну, економічну, екологічну, гуманітарну, інформаційну, а також функ-
ції оборони держави та підтримання світового правопорядку [8, с. 48–49; 9, с. 51–53; 10, с. 42].

Правоохоронна функція держави відноситься до внутрішніх функцій, а отже, реалі-
зується в межах території країни та впливає на основні сфери  суспільного життя. Саме вну-
трішні функції держави покликані сприяти розвитку суспільства, підвищенню рівня життя в 
країні, добробуту, підтриманню правопорядку та забезпечення умов для прогресу суспільства 
в цілому, а власне критерієм такого поділу є загальна направленість державної активності. 
Окрім того, слід враховувати, що внутрішні та зовнішні функції держави дуже тісно пов’язані 
між собою, адже внутрішня діяльність держави впливає на зовнішню та навпаки. Слід пого-
дитись з І. М. Ткаченко з приводу того, що «правоохоронна функція займає пріоритетне місце 
серед інших функцій держави, адже вона забезпечує охорону важливих правових інститутів: 
конституційного ладу; прав і свобод громадян; законності і правопорядку; навколишнього 
природного середовища; всіх суспільних відносин, які встановлені і регулюються правом» 
[3, с. 36]. По-суті правоохоронна функція держави направлена на забезпечення тих аспектів 
без яких, а ні держава, а ні суспільство не може існувати взагалі, охороняючи найважливіші 
загальновизнані суспільні цінності держава забезпечує розвиток інших сфер – економічної, 
соціальної, духовної тощо. 
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Визначивши місце правоохоронної функції держави серед інших перейдемо до з’ясування 
сутнісної характеристики через її дефініцію. Так, Й. І. Горінецький під правоохоронною функ-
цією держави розуміє «самостійний пріоритетний напрям державної політики, який за допомо-
гою юридичних засобів здійснюється для досягання такого соціального ефекту, як захист права 
загалом, основ конституційного ладу, зокрема прав і законних інтересів людини і громадянина та 
інших об’єктів та зміцнення законності і правопорядку, і одночасно виступає правовою формою 
досягнення інших цілей суспільства і держави» [11, с. 4]. Ми не можемо повністю погодитись з 
наведеним визначенням у частині визначення правоохоронної функції держави як напряму дер-
жавної політики, зважаючи на те, що у Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» [12] зазначений напрям не виокремлено у самостійний вид діяльності держави, нато-
мість, він згадується у прикінцевих положеннях поряд з терміном «правоохоронний орган».

І. В. Крицак вважає, що правоохоронна функція держави – це «забезпечений системою 
необхідних ресурсів комплексний напрямок діяльності держави, який об’єднує низку заходів 
(в тому числі примусових), основаних на принципах справедливості та ефективності, спрямо-
ваних на безконфліктну реалізацію прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, 
забезпечення соціальної злагоди, недопущення індивідуальних, колективних і масових порушень 
законності та правопорядку» [13, с. 369].

Р. Я. Шай визначає правоохоронну функцію через поняття правопорядку, зазначаючи, що 
саме воно «охоплює найбільшу кількість об’єктів правової охорони держави, але не характеризує 
цей напрям діяльності загалом. Категорії  правопорядку, прав та свобод громадян, прав власно-
сті тісно пов’язані між собою, доповнюють одна одну й не можуть розглядатися як самостійні 
функції. Вони складають зміст єдиної функції держави, що, на нашу думку, має визначатися як 
правоохоронна функція держави» [14, с. 361]. На важливості забезпечення порядку в суспільстві 
під час реалізації правоохоронної функції наголошує також О. О. Джураєва: «функція охорони 
правопорядку, чи правоохоронна функція, – одна з основних, виникаючих відразу ж з виник-
ненням держави, тому що порядок у суспільстві є неодмінною умовою нормального існування і 
розвитку як суспільства в цілому, так і самої держави. У завдання цієї функції входить охорона 
пануючого способу виробництва і пануючої та інших форм власності. У руслі цієї функції знахо-
диться і охорона прав і свобод громадян» [15, с. 55].

С. О. Островський у власній авторській дефініції деталізує напрями діяльності держави, 
в межах здійснення останньою правоохоронної функції: «правоохоронна функція держави – це 
цілеспрямована діяльність держави, що здійснюється спеціально уповноваженими органами, 
шляхом застосування правових заходів впливу, з метою розв’язання таких проблем як: боротьба 
зі злочинами проти життя, здоров’я, свободи, гідності особи та власності; боротьба з тероризмом 
і міжнародною злочинністю; боротьба з незаконними діями, пов’язаними зі зброєю, боєприпа-
сам, вибуховими, отруйними речовинами і радіоактивними матеріалами; боротьба з незаконним 
обігом наркотичних засобів і психотропних речовин; боротьба зі злочинами у сфері економі-
ки, зокрема у сфері оподаткування, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної 
діяльності, підроблення грошей, документів та інших цінних паперів; боротьба з контрабандою 
товарів та/або інших предметів; боротьба зі злочинами, об’єктом яких є культурні та історич-
ні цінності; боротьба зі злочинами у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматних систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, охорони та захи-
сту законних інтересів громадян, державних і громадських організацій» [16, с. 47].

Достатньо ґрунтовне визначення правоохоронної функції держави наводить О. І. Безпалова: 
«це самостійний комплексний напрям діяльності держави, обумовлений її соціальним призначен-
ням, який реалізується системою суб’єктів (державних і недержавних), що уповноважені в межах 
закону з використанням відповідних форм і методів вживати юридичних заходів впливу (у тому 
числі примусових) з метою досягнення бажаного соціального ефекту – охорони права в цілому 
та забезпечення охорони законності та правопорядку, прав і свобод громадян зокрема» [17, с. 73].

Необхідно погодитись з І. С. Марочкіним і Н. В. Сібільовим, які характеризують право-
охоронну функцію наступним чином: «правоохоронна функція держави спрямована на виконан-
ня завдань і забезпечення законності та правопорядку, на боротьбу зі злочинністю та іншими 
правопорушеннями. Тобто за таким підходом, до правоохоронної системи слід відносити такі 
органи, що займаються забезпеченням законності, безпеки та громадського порядку. Правоохо-
ронна функція при цьому виконується засобом виявлення, припинення злочинів, викриття та 
встановлення винних, запобігання та профілактики правопорушень, безпосередньо впливаючи 
на криміногенні фактори. маючи на меті їх усунення або послаблення» [18, с. 10].
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В правовій науці поряд з правоохоронною функцією держави наводять ще одну – право-
захисну [19, с. 177], під якою розуміють «діяльність держави щодо захисту прав і свобод людини 
й громадянина, затвердження законності та правопорядку в усіх сферах громадського й політич-
ного життя» [20, с. 282], в особі її органів шляхом боротьби зі злочинністю та окремими її фор-
мами, різного виду правопорушеннями, а також проведення профілактичної діяльності в даному 
напрямі. Таким чином, наведена дефініція «правозахисна функція» відбиває сутність вищена-
ведених понять правоохоронної функції, а тому, необхідно з’ясувати питання про можливість 
застосування цих двох категорій як синонімів, з огляду на те, що в правовій науці, зазвичай, вони 
вживається окремо: або термін «правоохоронна функція» або «правозахисна функція». 

Для вирішення питання щодо можливості використання понять правоохоронної та пра-
возахисної функції як синонімів необхідно з’ясувати етимологію понять «охорона» та «захист». 
Перше поняття означає «оберігати від небезпеки кого-, що-небудь, забезпечувати від загрози 
нападу, замаху і т. ін.» [21, с. 825], а у друге – «1) обороняти, охороняти кого-, що-небудь від 
нападу, замаху, удару, ворожих, небезпечних і т. ін. дій; 2) пильно стежити за недоторканністю 
чого-небудь і багато робити для цього» [22, с. 380] або «заступництво, охорона, підтримка» 
[22, с. 379]. 

Хоча вищезазначені дефініції і майже однакові, на що вказує у своїх дослідженнях 
Н. В. Вітрук: «обидва поняття (як «охорона», так  і «захист») утворюють єдине ціле, яке має 
назву «охороною (захистом)» прав і обов’язків, а вказані терміни є синонімами» [23, с. 532–536], 
ми поділяємо думку вчених, які розрізняють вказані поняття. Наприклад, В. Н. Бутилін розгля-
дає захист як примусовий спосіб здійснення права, що застосовується у встановленому законом 
порядку компетентними органами з метою відновлення порушеного права [24, с. 6]. Н. І. Мату-
зов теж розрізняє охорону та захист в контексті суб’єктивного права, адже «охороняються вони 
постійно, а захищаються тільки тоді, коли порушуються. Захист є моментом охорони, однією з її 
форм, але ці поняття не збігаються» [25, c. 131].

На думку В. Ф. Цвиха  правова категорія «захист» є ширшою за категорію «охорона», 
оскільки відносить до першого «процеси зародження,  формування, розвитку, стабілізації та зга-
сання потреб, інтересів і прав. Це передбачає здійснення захисту не після того, як вчинені дії, 
що утискують права та інтереси людей, а до їх здійснення. З огляду на це більш правильніше 
захист визначати як дії, спрямовані на припинення або недопущення порушення прав та інтере-
сів людей» [26, с. 184]. Таким чином, ми переконані у тому, що правоохоронна функція передба-
чає постійне забезпечення прав і свобод людини та правопорядку, а не тільки у випадках, коли ці 
цінності здійснюється посягання, тому що в останньому випадку припинення такого посягання 
та відновлення порушеного права передбачається «автоматично». 

Враховуючи все вищенаведене та приймаючи до уваги той факт, що принципової різниці 
в правовій науці щодо визначення сутності правоохоронної функції держави не має, вважаємо за 
можливе охарактеризувати її як таку, що:

– носить постійний характер, тобто здійснюється безперервно, а не епізодично;
– здійснюється переважно державною через уповноважені органи державної влади;
– може забезпечуватись різними суб’єктами як державними (наприклад, працівниками 

органів поліції) так і недержавними (громадськими організаціями);
– досягається за допомогою спеціальних засобів і заходів, серед яких одне з важливих 

місць займають заходи примусового характеру на застосування яких держава має «монополію»; 
– гарантує існування держави та розвиток інших сфер суспільного життя;
– забезпечує «життєдіяльність» суспільства разом з його прогресом;
– має недосяжну мету, яка полягає в остаточному пануванні правопорядку, зникнення 

злочинності та відсутність випадків порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина;
– постійно прагне досягти вищезазначеної мети (утвердження правопорядку, відсутності 

злочинності та злочинних посягань, відсутність фактів порушення прав, свобод, інтересів люди-
ни та громадянина);

– пов’язана з забезпеченням прав, свобод, інтересів людини та громадянина, а також кон-
ституційного ладу, зміцненням правопорядку, протидією злочинності (можливим злочинам і пра-
вопорушенням) тощо.

Визначаючи правоохоронну функцію держави як об’єкт адміністративно-правового забез-
печення, надалі необхідно з’ясувати, що саме розуміється під поняттями «правове забезпечення» та 
«адміністративно-правове забезпечення». Для цього зернимось до Великого тлумачного словника, 
де поняття «правове забезпечення» розтлумачене як «сукупність правових норм, що регламентують 



276

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 4, 2017

правові взаємини та юридичний статус» [27, с. 375]. В. М. Плішкін та Ю. Ф. Кравченко розглядають 
правове забезпечення управління, основу якого, на їх думку, «складають формування та підтримка 
його нормативної бази як юридичного засобу досягнення реальної упорядкованості систем управ-
ління та їх ефективності» [28, с. 587]. Тобто, правове забезпечення включає в себе сукупність норм 
права, якими регулюється той чи інший суб’єкт в процесі здійснення своєї діяльності. Одночасно, 
вони (правові норми) є тією основою на підставі якої формується його юридичний статус, останній 
визначає місце суб’єкта в правовідносинах. У такому контексті адміністративно-правове забезпе-
чення виконує таку ж саму роль, але виключно в межах норм адміністративного права, останні 
визначають особливості адміністративно-правового забезпечення, яке випливає безпосередньо з їх 
змісту. У свою чергу, норми адміністративного права в науці визначаються як:

1) правило поведінки, яке «встановлене державою (Верховною Радою України, органом 
виконавчої влади) з метою регулювання суспільних відносин у сфері державного управління» 
[29, с. 32] (Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук);

2) «формальне визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, встановлене та охоро-
няєме державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і 
припиняються у сфері забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самовряду-
вання реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в 
процесі державного і самоврядного управління в сферах соціально-економічного й адміністратив-
но-політичного розвитку та охорони громадянського порядку» [30, с. 14–15] (Т. О. Коломоєць);

3) «встановлене, санкціоноване або ратифіковане державою, формально визначене, юри-
дично обов’язкове, охоронюване засобами державного примусу правило поведінки учасників 
адміністративно-правових відносин з метою забезпечення публічних прав та свобод людини і 
громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства та держави» [31, с. 36] 
(В. В. Галунько , В. І. Курило, С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Рижен-
ко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова).

Саме за допомогою норм адміністративного-права стає можливим організація та безпо-
середнє здійснення діяльності тих чи інших суб’єктів в межах державного управління або ж з 
реалізації завдань і функцій поставлених перед державою. Такі норми не регулюють порядок 
здійснення цієї діяльності, а визначають лише організаційні засади її проведення, шляхом регу-
лювання суспільних відносин, що виникають, змінюються та припиняються у процесі такої 
діяльності. Тому, необхідно погодитись і з думкою О. В. Надьон, яка вказує, що: «адміністра-
тивно-правове забезпечення» – це «безперервна діяльність суб’єктів права у сфері державного 
управління зі створення правових умов закріплення, реалізації, гарантування, охорони та захисту 
прав і свобод осіб та їх груп» [32, с. 19]. Наведена теза виглядає логічно з тієї точки зору, що пра-
вові та відповідно адміністративно-правові норми (як різновид перших), не виникають самі по 
собі – вони встановлюються та забезпечуються системою уповноважених суб’єктів. Визначаль-
ним для з’ясування правової категорії адміністративно-правового забезпечення для нас стали 
здобутки О. М Гуміна і Є. В. Пряхіна: «адміністративно-правове забезпечення варто розгляда-
ти у широкому та вузькому розуміннях. У широкому розумінні адміністративно-правове забез-
печення – це упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те державою органами, 
їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, охорона, реалізація і розвиток. Вузьке 
визначення «адміністративно-правове забезпечення» буде змінюватися залежно від того, про які 
суспільні відносини буде йти мова. До основних елементів адміністративно-правове забезпечен-
ня слід віднести: 1) об’єкт; 2) суб’єкт; 3) норми адміністративного права; 4) адміністративно-пра-
вові відносини та їх зміст; 5) гарантії, заходи, засоби, форми та методи адміністративно-правове 
забезпечення» [33, с. 49]. Об’єкт адміністративно-правового забезпечення – це безпосередньо ті 
суспільні відносини, які виникають під час діяльності конкретного суб’єкта, а також упорядкову-
ються та розвиваються за допомогою норм адміністративного права за допомогою використання 
засобів і методів, здійснення спеціальних заходів і встановлення гарантій.  

Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене можемо запропонувати таке визначення 
поняття «правоохоронна функція держави як об’єкт адміністративно-правового забезпечення» – 
це суспільні відносини, які формуються та розвиваються у процесі здійснення державою (пере-
важно в особі її органів) діяльності пов’язаної з забезпеченням прав, свобод, інтересів людини та 
громадянина, а також конституційного ладу, зміцненням правопорядку, протидією злочинності, 
застосуванням спеціальних засобів і заходів, у тому числі примусового характеру, що гарантує 
існування держави та розвиток різноманітних сфер суспільного життя, забезпечує прогресивну 
динаміку суспільства, за допомогою адміністративно-правових норм.
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УДК 342.9

ШКЛЯР С.В. 

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

У статті досліджено позиції науковців щодо розуміння поняття «форма контро-
лю», «форма діяльності», а також щодо розмежування поняття «форма діяльності» 
від поняття «метод діяльності». Також з’ясовано підходи вчених до розкриття змі-
сту і виділення різних груп форм діяльності суб’єктів контролю. Надалі на основі 
дослідженого теоретичного матеріалу запропоновано власне визначення поняття 
«форма діяльності державних суб’єктів контролю за дотриманням законодавства 
про захист економічної конкуренції», здійснено розподіл форм на загальні і спеці-
альні. Досліджено їхні особливості на основі аналізу чинного законодавства.

Ключові слова: контроль, дотримання законодавства, захист економічної 
конкуренції, Антимонопольний комітет України, перевірка, метод діяльності, 
форма діяльності.

В статье исследованы позиции ученых относительно понимания понятия «фор-
ма контроля», «форма деятельности», а также о разграничении понятия «фор-
ма деятельности» от понятия «метод деятельности». Также выяснено подходы 
ученых к раскрытию содержания и выделение различных групп форм деятельно-
сти субъектов контроля. В дальнейшем на основе исследованного теоретического 
материала предложено собственное определение понятия «форма деятельности 
государственных субъектов контроля за соблюдением законодательства о защи-
те экономической конкуренции», разграничено формы на общие и специальные.  
Исследовано их особенности на основе анализа действующего законодательства.

Ключевые слова: контроль, соблюдение законодательства, защита экономи-
ческой конкуренции, Антимонопольный комитет Украины, проверка, метод дея-
тельности, форма деятельности.

The article examines the position of scientists regarding the understanding of the 
concept of "form of control", "form of activity", as well as on the distinction between 
the concept of "form of activity" and the concept of "method of activity". It also clarified 
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the approaches of scientists to the disclosure of the content and the allocation of various 
groups of forms of activity of subjects of control. In the future, on the basis of the studied 
theoretical material, a personal definition of the notion “form of activity of state subjects 
of control over compliance with legislation on the protection of economic competition” 
was proposed, and forms were divided into general and special. Investigated their fea-
tures on the basis of an analysis of current legislation.

Key words: control, compliance with legislation, protection of economic competition, 
the Antimonopoly Committee of Ukraine, verification, method of activity, form of activity.

Постановка проблеми. Будь-яка діяльність суб’єктів правовідносин є чітко структурованою, 
організованою та полягає у здійсненні цілеспрямованого впливу на суспільні відносини. А зокрема, 
і здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції обов’яз-
ково повинне характеризуватися наведеними вище рисами. Зазначена діяльність не існує абстрактно 
та відокремлено від правової та суспільно-економічної дійсності, – вона характеризується конкрет-
ними проявами, які можна позначати такими термінами, як форми і методи такої діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оглядаючи теоретико-правові напрацювання 
наукової доктрини, слід зауважити, що форми діяльності органів державної влади у сфері конт-
ролю досліджували такі відомі науковці, як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, В. М. Гаращук, 
В. М. Горшеньов, А. П. Гуляєв, С. В. Ківалов, Є. А. Кочерін, Д. В. Лученко, О. В. Мєлкадзе, 
М. С. Студенікіна, В. І. Туровцев, В. Є. Чіркін, І. Б. Шахов, Х. П. Ярмакі тощо.

Невирішені раніше проблеми. Проте на сьогодні відсутнє єдине системне та комплексне 
дослідження форм діяльності суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист еко-
номічної конкуренції. А також недостатньо дослідженими на сьогодні являються форми діяль-
ності безпосередньо суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 
конкуренції, оскільки здебільшого наукові дослідження присвячені вивченню загальної пробле-
матики форм діяльності органів державної влади у сфері контролю. Такий стан наукових розро-
бок зумовлює актуальність та нагальність проведення нашого наукового пошуку.

Метою даної статті є визначення поняття та розкриття змісту форм діяльності державних 
суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Виклад основного матеріалу. Насамперед, перед розкриттям обраної наукової пробле-
матики слід зазначити, що до державних суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції відносимо органи державної влади (як спеціалізовані – Анти-
монопольний комітет України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг, Національна комісія регулювання природних монополій 
тощо; так і загальної компетенції – Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міні-
стрів України, судові та правоохоронні органи, місцеві органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування тощо). 

Розкриваючи та з’ясовуючи понятійно-категоріальний апарат, слід навести думку 
О. О. Репетька, який досліджуючи фінансовий контроль та аналізуючи позиції К. Г. Ловінської, 
І. Б. Стефанюк та Ф. Ф. Бутинця, зауважував наступне. Щодо розмежування поняття «форма 
контролю» та «метод контролю», вирізняються дві крайні позиції науковців. Перша у сучасній 
вітчизняній літературі представлена, зокрема, працями К. Г. Ловінської та І. Б. Стефанюк. Вони 
вважають, що специфіка здійснення фінансового контролю має розглядатися тільки крізь призму 
форм цієї діяльності. При цьому під формою фінансового контролю ці фахівці розуміють спо-
соби конкретного вираження і організації контрольних дій, спрямованих на виконання функцій 
контролю [1, с. 90]. Формами фінансового контролю, за їхнім тлумаченням, є стандартизація, 
ідентифікація (державна реєстрація), ліцензування, експертиза та моніторинг (нагляд, спостере-
ження) [1, с. 92]. Другої крайньої позиції додержується Ф. Ф. Бутинець. Він взагалі не розглядає 
таке поняття, як «форма фінансового контролю», концентруючи свою увагу виключно на визна-
ченні методів цієї діяльності. Під методами фінансового контролю цей дослідник розуміє сукуп-
ність способів і прийомів перевірки законності, достовірності та доцільності операцій суб’єкта 
господарювання [2, с. 29]. До переліку методів контролю він відносить інвентаризацію, аналіз 
господарської діяльності, перевірку, обстеження, ревізію та аудит [2, с. 30–34].

На наш погляд, відсутні будь-які передумови та підстави для підтримання радикальних 
позицій вчених щодо заперечення існування поняття «форма контролю» чи «форма діяльності», 
та, натомість, заміни його поняттям «метод контролю» та «метод діяльності». Поняття «форма 
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діяльності» та поняття «метод діяльності» мають кожен свій виражений зміст, позначають різні 
характеристики цілеспрямованої діяльності суб’єкта контролю за дотриманням законодавства 
про захист економічної конкуренції. У той час, як поняття «форма діяльності» відображає зов-
нішній вираз конкретної діяльності щодо здійснення контролю, поняття «метод діяльності» відо-
бражає сукупність прийомів провадження такої діяльності, спосіб впливу на суспільні відносини.

Щодо розмежування змісту досліджуваних понять слід навести також позицію В. А. Они-
щенка. Вчений перевірку розглядає як форму контрольної діяльності органів ДФС України, як 
вияв реалізації державного податкового контролю, обумовленого імперативністю податків, кон-
трольною функцією податків [3, с. 216]. Однак зразу ж дає й визначення методу державного 
податкового контролю як сукупності засобів і прийомів практичного здійснення цього виду 
діяльності, яке нічим не відрізняється від визначення форми контролю, і як приклад методу нази-
ває перевірку [3, с. 216].

Таку позицію можна прокоментувати наступним чином: Поняття «форма контролю 
(діяльності)» та «метод контролю (діяльності)» мають різний зміст та відображають різні сто-
рони діяльності суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної кон-
куренції. Проте окремі форми діяльності суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції (наприклад, перевірка) можуть також виступати і методами такої 
діяльності. Зазначене зумовлюється семантичними особливостями самого терміну «перевірка». 
Адже поняття «перевірка» може означати і як зовнішній вираз здійснення контролю, так і спосіб 
чи прийом його здійснення.

У свою чергу, В. М. Гаращук з цього приводу зауважує, що будь-який метод має ззов-
ні виявлятися у якійсь формі, жоден метод об’єктивно не може існувати сам по собі, тобто без 
певної форми [4, с. 164]. Щодо надання конкретного визначення поняттю «форми діяльності», 
слід зауважити, що досить слушну позицію з цього приводу висловив В. В. Іванюшенко, який 
досліджував форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування. Науковець зазначає, 
що під формою діяльності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення права людини 
і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля можна розуміти зовнішнє виражен-
ня конкретних дій, передбачених нормативно-правовими актами, що здійснюються суб’єктами 
місцевого самоврядування з метою реалізації їх завдань і функцій в межах компетенції. Серед 
форм пропонує виділяти правові та організаційні [5, с. 366]. Схожу думку висловлює також і 
М. П. Кучерявенко: форма управління – це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюють органи 
виконавчої влади для реалізації поставлених перед ними завдань. Термін «форма» означає вид, 
будь-який зовнішній вияв певного змісту [6, с. 132].

Такі позиції науковців є обґрунтованими, та ми їх підтримуємо щодо того, що форма 
діяльності є зовнішнім виразом такої діяльності. Проте для формування власного визначення 
поняття «форми діяльності суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції», слід розглянути і інші, більш спеціалізовані визначення зазначеного понят-
тя. Зокрема, у такому контексті доцільно звернути увагу на думку І. К. Дрозда та В. О. Шевчука, 
які зазначають, що категорія «форма» однозначно представляє зміст контролю – його рухливу, 
динамічну частину, окремий аспект (широкий або вужчий) як сфери охоплення контрольними 
діями об'єкту, так і його внутрішню організацію, що являє собою стійкі його сторони. З огляду 
на це, поділяють форми фінансового контролю на три групи: I. Разові, або періодичні, випро-
бування. У цій групі вони об’єднують одиничні форми контролю, які проводяться переважно 
під час випробувань щодо якісних характеристик об’єктів. Сюди відносять: сертифікацію, атес-
тацію, акредитацію, ліцензування, експертизу. II. Перевірки – це основні форми контролю, які 
використовуються під час проведення контрольних заходів, а саме: державний фінансовий аудит, 
інспектування, ревізія, перевірка і аудит. III. Безперервне відстеження діяльності економічних 
систем, що передбачає такі форми проведення безперервного контролю, як фінансовий моніто-
ринг та інші форми безперервного нагляду [7, с. 32–33].

У свою чергу, інший підхід до класифікації форм діяльності щодо здійснення контролю 
пропонує Н. Б. Гусак, яка вважає, що суттєвою ознакою класифікації податкового контролю є 
форми його здійснення, за якою виділяють попередній контроль, поточний і наступний [8, с. 7]. 
На нашу думку, остання наведена позиція щодо виокремлення форм контролю є не зовсім обґрун-
тованою, оскільки виділені такі форми контролю, як поточний, попередній та наступний не є 
тими поняттями, які позначають зовнішнє вираження конкретних дій суб’єктів контролю. Більше 
того, вони можуть вміщувати у своєму змісті декілька різних форм контролю. Тому така класифі-
кація більше властива виділенню не форм, а видів контролю.
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Вважаємо, що форми діяльності суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції слід розподілити на загальні та спеціальні. Загальні форми най-
більш притаманні діяльності суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист еко-
номічної конкуренції загальної компетенції, проте можуть характеризувати і діяльність суб’єктів 
спеціальної компетенції як допоміжні форми їхньої діяльності чи бути однією із стадій у здійс-
ненні контрольної діяльності спеціалізованого суб’єкту контролю.

До загальних форм слід віднести 1) контрольно-інформативні форми (направлення депу-
татських запитів, інших запитів органів державної влади щодо дотримання законодавства про 
захист економічної конкуренції, здійснення ініціювання проведення позапланової перевірки 
спеціалізованим органом (Антимонопольним комітетом України) шляхом надання доручення чи 
подання) та 2) юрисдикційні (розгляд судових справ про притягнення до відповідальності вин-
них у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктів у порядку адміні-
стративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства). Зокрема, щодо прояву 
юрисдикційних форм слід зауважити, що відповідно до ст. 25 Закону України «Про Антимоно-
польний комітет України» від 26.11.1993 року № 3659-ХІІ [9], з метою захисту інтересів держави, 
споживачів та суб'єктів господарювання Антимонопольний комітет України, територіальні від-
ділення Антимонопольного комітету України у зв'язку з порушенням законодавства про захист 
економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, 
позови, скарги до суду, в тому числі про: визнання недійсними нормативно-правових та інших 
актів, зокрема рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо, органів влади, органів місцевого 
самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю чи розірвання 
угоди в разі невиконання ними у встановлені строки рішень органів Антимонопольного комі-
тету України про скасування або зміну актів, прийнятих органами влади, органами місцевого 
самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, або про 
розірвання угоди; стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені; припинен-
ня порушення законодавства про захист економічної конкуренції; зобов'язання виконати рішен-
ня органів Антимонопольного комітету України; безоплатне вилучення товарів з неправомірно 
використаним позначенням та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання; вилучення, 
накладення арешту на майно, документи, предмети, інші носії інформації у місцях проживання 
та інших володіннях особи; з інших підстав, передбачених законом [9].

Спеціальні форми є характерними для діяльності спеціалізованих суб’єктів контролю за 
дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. Вони безпосередньо відобра-
жають сутність та зміст контролю за дотриманням законодавства про захист економічної кон-
куренції на усіх його стадіях. За аналогією із наведеними вище думками науковців, вважаємо 
за доцільне запропонувати наступні групи спеціальних форм контролю: 1) попередні (дозвіль-
ні) форми контролю – надання Антимонопольним комітетом України дозволів на узгоджені дії, 
концентрацію суб’єктів господарювання, погодження з Антимонопольним комітетом України 
рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та конт-
ролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції 
та антимонопольного регулювання; 2) поточні форми контролю (перевірка додержання законо-
давства про захист економічної конкуренції); 3) деліктні форми контролю – розгляд справ про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції із можливістю застосування від-
повідних заходів примусу та відповідальності до порушників.

Така форма діяльності суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист еко-
номічної конкуренції, як нормативне регулювання у зазначеній сфері також може бути віднесе-
на до важливих форм діяльності у сфері контролю. Нормативно-правове регулювання у сфері 
захисту конкуренції здійснюється цілою низкою суб’єктів: Верховною Радою України, Кабіне-
том Міністрів України, Президентом України, Антимонопольним комітетом України, місцеви-
ми органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (встановлення 
тарифів на комунальні послуги, регулювання діяльності у сфері природних монополій тощо).

Зокрема, для прикладу слід проаналізувати таку дозвільну форму діяльності спеціалізо-
ваного суб’єкта контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, 
як надання дозволу на узгоджені дії. Відповідно до Розпорядження Антимонопольного комітету 
України «Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного 
комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання» від 12 лютого 
2002 року № 26-р [10], органи Комітету розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії 
протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Комітету. 
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Дозвіл на узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи 
обмеження конкуренції може бути надано, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що ці дії 
не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині 
і сприяють відповідно: удосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару; техні-
ко-технологічному, економічному розвитку; розвитку малих або середніх підприємців; оптиміза-
ції експорту чи імпорту товарів; розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або 
стандартів на товари; раціоналізації виробництва. Державний уповноважений Комітету, голова 
територіального відділення Комітету може надати можливість заявнику подати додаткові докази 
про відсутність негативних наслідків, або пропозиції щодо зобов'язань, які готові взяти на себе 
учасники таких узгоджених дій, що усувають негативний вплив узгоджених дій на конкурен-
цію та дозволяють органу Комітету прийняти рішення про надання дозволу на узгоджені дії. 
Зобов'язання, взяті на себе учасниками узгоджених дій, мають бути пропорційними обґрунто-
ваним загрозам негативного впливу на конкуренцію заявлених узгоджених дій, а вимоги щодо 
забезпечення контролю за виконанням учасниками узгоджених дій взятих на себе зобов'язань не 
повинні бути надмірними. З метою узгодження необхідних зобов'язань та вимог, якими обумов-
люватиметься рішення органу Комітету про надання дозволу на узгоджені дії, органи Комітету та 
учасники узгоджених дій проводять відповідні консультації [10].

Погодження Антимонопольним комітетом України рішень органів державної влади, орга-
нів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядуван-
ня також є однією із дозвільних форм здійснення контролю за дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції. Зокрема, погодженню з Антимонопольним комітетом України 
підлягають проекти наказів, розпоряджень, інструкцій, положень, правил та інших актів, що при-
ймаються органами влади, органами адміністративно-господарського управління та контролю, 
органами місцевого самоврядування; проекти рішень нормативного характеру сесій обласних, 
районних, міських, районних у місті, селищних Рад, інші рішення, які можуть призвести до недо-
пущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках [11].

Висновки. Підсумовуючи усе наведене вище, слід зазначити, що поняття «форми діяль-
ності державних суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної кон-
куренції» – це зовнішній прояв тих конкретних передбачених законодавством дій державних 
суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, які харак-
теризують його зміст та вчиняються і спрямовані на досягнення поставлених цілей контролю за 
дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
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МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ:  
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Статтю присвячено методам публічного адміністрування в сфері освіти. Нада-
ється визначення поняття методів публічного адміністрування в сфері освіти, 
робиться їх класифікація. Аналізуються окремі проблемні питання реалізації мето-
дів публічного адміністрування в сфері освіти.

Ключові слова: освіти, адміністрування, публічне адміністрування, методи, 
методи публічного адміністрування, реалізація.

Статья посвящена методам публичного администрирования в сфере образова-
ния. Дается определение понятия методов публичного администрирования в сфере 
образования, делается их классификация. Анализируются отдельные проблемные 
вопросы реализации методов публичного администрирования в сфере образования.

Ключевые слова: образования, администрирования, публичное администриро-
вание, методы, методы публичного администрирования, реализация.

The article is devoted to methods of public administration in the field of education. 
The definition of the concept of methods of public administration in the field of education 
is given, their classification is made. The author analyzes some problematic issues in 
implementing the methods of public administration in the field of education.

Key words: education, administration, public administration, methods, methods of 
public administration, realization.

Постановка проблеми. Освіта – багатоаспектний складний об’єкт управління, керована 
система, яка поділяється на безліч самостійних, цілісних підоб’єктів керуючого впливу. Ними 
виступають освітні установи, освітні програми, освітній процес і його результати. Специфіка 
предмета впливу, обумовлена змістом освітніх відносин і соціальним значенням галузі освіти та 
діючі нормативно-правові акти у галузі освіти, визначають особливості державного регулюван-
ня освіти, серед яких: суспільно-державний характер освіти; нетипове розмежування компетен-
ції; особливий метод правового регулювання; автономія навчальних закладів; багатосуб’єктний 
склад органів, що оказують регулюючий вплив, та багато інших (зміна змісту освіти, експери-
менти в галузі освіти тощо) [1].

Державне регулювання сфери освіти можна визначити як сукупність форм, методів та 
інструментів за допомогою яких органи публічного адміністрування впливають на правовідно-
сини у сфері освіти, на діяльність освітніх закладів та суб’єктів освітньої діяльності з метою 
створення умов для нормального функціонування відповідних суспільних відносин, створення 
рівного доступу всіх верств населення до освіти, забезпечення високої якості надання освітніх 
послуг, а також інтеграції вітчизняної системи освіти у європейський освітній простір.

© ЩОКІН Р.Г. – кандидат юридичних наук, докторант (Міжрегіональна академія управ- 
ління персоналом)
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Актуальність дослідження. Проблема адміністративно-правових методів публічного 
адміністрування у сфері освіти надзвичайно актуальна що обумовлено потребами їх зміни, пошу-
ку шляхів ефективних засобів, прийомів та способів публічного адміністрування в сфері освіти. 
Крім того, хоча й проблематика методів публічного адміністрування і привертала багатьох вче-
них-адміністративністів серед яких варто виділити В. Б. Аверянова, Ю. П. Битяка, В. К. Колпа-
кова, О. В. Кузьменко, М. Н. Курка, Т. О. Коломоєць, Р. С. Мельника, Т. П. Мінку, О. П. Рябченко 
та інших, питання методів публічного адміністрування в сфері освіти комплексно не вивчалося.

Мета статті – на основі чинного законодавства та наукових поглядів дослідити зміст 
сучасних методів публічного адміністрування в сфері освіти та визначити проблеми їх реалізації.

Виклад основного матеріалу. Існують різні підходи до визначення поняття «метод». 
В юридичній науці найбільш уживаними термінами є «методи управління», «методи регулювання», 
«методи управлінської діяльності», «методи публічного управління», «методи публічного адміні-
стрування». Словник іншомовних слів визначає метод як: 1) спосіб пізнання, дослідження явищ 
природи та суспільного життя; 2) прийом, спосіб або образ дії [2, с. 307]. Теоретико-правовий підхід 
до визначення поняття методу сфокусований на його розумінні як способу правового регулювання 
суспільних відносин [3, с. 326]. Виділяються наукові дослідження, які наголошують на необхідності 
поєднання основних та допоміжних методів правового регулювання для досягнення їх найбільшої 
ефективності застосування (М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.) [4, с. 215]. 

У науці адміністративного права під методами розуміються способи дії на людей, засоби, 
прийоми досягнення якої-небудь мети.

Методами публічного адміністрування є певні способи практичного виконання суб’єк-
тами публічної адміністрації своїх адміністративних зобов’язань, що відповідають характеру й 
обсягу наданої їм компетенції. Метод публічного адміністрування, будучи способом безпосе-
реднього владного впливу з боку публічної адміністрації на певний об'єкт, несе у своєму змісті 
юридично владні повноваження, сукупність яких безпосередньо обумовлена змістом адміністра-
тивно-правового регулювання [5, с. 175].

Отже, методи публічного адміністрування в сфері освіти це способи та засоби практично-
го виконання органами публічного адміністрування освітою своїх адміністративних зобов’язань, 
здійснення регулювання суспільних відносин у сфері освіти. 

Сьогодні набувають поширення такі методи публічного адміністрування, що мають 
потужний і ефективний потенціал впливу на поведінку людей (державний контроль (нагляд), 
диференційоване оподаткування, антимонопольне регулювання, видача ліцензій на право здійс-
нення тієї чи іншої господарської діяльністю та ін.). Ці методи спрямовані на захист публічних 
інтересів, посилення ролі публічної адміністрації у здійсненні заходів, спрямованих на забезпе-
чення прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб [5, с. 175].

Система державного регулювання освітньої діяльності повинна будуватись за ієрархіч-
ним принципом, за яким спочатку встановлюються функції системи, далі визначаються напрями 
проведення економічної політики, що спрямовуються на реалізацію цих функцій, потім здійс-
нюється підбір інструментів втілення в життя цієї політики, і, нарешті, розробляються заходи 
регулювання конкретних процесів .

Методологія публічного адміністрування у сфері освіти враховує дію економічних зако-
нів та охоплює сукупність підходів, цілей, принципів, форм і методів впливу органів публічної 
адміністрації на систему освіти через комплекс засобів, регуляторів, способів, стимулів тощо. 
У ст. 6 Закону України «Про освіту» викладені принципи, на яких ґрунтується державна політика 
в сфері освіти, шляхи її реалізації та інструментарій, за допомогою якого держава має можли-
вість впливати на функціонування освітньої сфери. Використання того чи іншого методу визна-
чається рядом факторів, проте вбачається доцільним розширювати використання непрямих мето-
дів регулювання, а саме економічних, донорських, морально-етичних з одночасним скороченням 
адміністративних.

Сукупність засобів, методів і прийомів систематичного, послідовного і науково обґрунто-
ваного державного регуляторного впливу на систему освіти складає методику публічного адміні-
стрування у сфері освіти. Об’єктами державного регулювання в сфері освіти виступають соціаль-
но-економічні процеси навчання та виховання молоді, правила здійснення освітньої діяльності, 
умови прийняття рішень суб’єктами ринку освітніх послуг. 

В науковій літературі методи публічного адміністрування класифікують по різному. Роз-
глянемо таку класифікацію методів публічного адміністрування в сфері освіти: організаційні, 
педагогічні, соціально-психологічні, економічні. 

Організаційні методи передбачають систему організаційних розпорядчих впливів, спрямо-
ваних на досягнення поставленої мети. Це інструктаж, нормування, різні розпорядчі акти. Метод 
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інструктування полягає в ознайомленні з умовами праці, в роз’ясненні змісту роботи і можливих 
труднощів, у попередженні характерних помилок. Інструктування може мати наочну форму (керів-
ник навчально-виховного закладу сам проводить роз’яснення) чи існувати у формі спеціально роз-
робленої документації (наприклад, інструкція про порядок звільнення від перевідних та випускних 
екзаменів учнів загальноосвітніх шкіл України). Регламентування виявляється в штатному розкладі 
працівників для даного навчального закладу або окремо виданим нормативним документом. Метод 
нормування чітко визначає нормативи навчального навантаження, нормативи витрат (наприклад, 
сировини, заготовок), чисельності педагогічного і обслуговуючого персоналу та ін. До педагогічних 
методів управління відносять проведення науково-практичних конференцій педагогічних працівни-
ків, серпневих нарад учителів, семінарів, диспутів, педагогічних читань і ін. Соціально-психологічні 
методи управління. До цієї групи відносять методи формування суспільної свідомості, морального 
стимулювання (заохочення і покарання), методи впливу на педагогічних працівників на основі вико-
ристання традицій педагогічного колективу (посвячення молодого педагога, звіти творчих учите-
лів), створення нормального психологічного клімату в колективі тощо, а також методи соціологічних 
досліджень (анкетування, інтерв’ю, тестування, використання різноманітних соціометричних мето-
дик і ін), які дозволяють визначити сформованість громадської думки, рівень задоволення роботою. 
Економічні методи управління – це методи матеріального стимулювання (преміювання, підвищення 
зарплати за результатами атестації), економічного планування, бюджетного управління і ін. [6].

За формою впливу методи публічного адміністрування в сфері освіти можна класифікува-
ти на методи прямого та опосередкованого впливу. Методи прямого впливу безпосередньо діють 
на суб’єктів освітньої діяльності, на систему освіти в цілому. До цих методів можна віднести: 
правове регулювання суспільних відносин в сфері освіти; регулювання державної монополії, 
виражені у формі ліцензування, акредитації та атестації; державне замовлення; пільги, вста-
новлення стандартів; державні інвестиції тощо). Методи прямого впливу покликані чітко регла-
ментувати суспільні відносини в сфері освіти, забезпечувати функціонування цієї сфери згідно 
вимог, які встановлені державою. 

До методів опосередкованого впливу ми можемо віднести ті методи завдяки яким таким 
чином регламентується поведінка суб’єктів освітніх відносин, створюються такі умови, що вони 
змушені діяти у потрібному державі напрямку. До таких методів можна віднести моніторинг 
якості освіти, створення умов для автономії закладів освіти, альтернативні форми фінансування, 
податкове регулювання освіти; регулюванню ціноутворення та ринку товарів і послуг освітніх 
установ. Саме завдяки останнім методам публічного адміністрування в сфері освіти відбувають-
ся процеси лібералізації цієї сфери.

Говорячи про співвідношення методів прямого впливу та опосередкованого не можна не 
звернути увагу на питання, а які саме методи мають бути домінуючими в здійсненні публічно-
го адміністрування сферою освіти? Методи прямого та опосередкованого впливу спрямовані на 
досягнення однієї мети: впорядкування соціальних об’єктів та соціальних процесів в сфері осві-
ти, переведення їх з одного стану в інший. Проте ці методи мають суттєві відмінності, пов’язані 
з використанням специфічних засобів (методів) впливу. 

Завдяки методам опосередкованого впливу створюються умови для діяльності функціо-
нування суб’єктів освітньої діяльності та об’єктів у сфері освіти в напрямі, який є бажаним для 
держави і за яким відбуватиметься розвиток системи освіти в цілому. Причому завдяки викорис-
танням методів опосередкованого впливу створюються умови, що передбачають декілька варіан-
тів майбутньої діяльності керованих об’єктів, створюючи можливість діяти найбільш ефективно.

Однак, домінуюче чи виключне використання тільки методів опосередкованого впливу не 
може здійснюватися без застосування методів безпосереднього впливу на сферу освіти. Пробле-
мою є те, які методи мають бути домінуючими.

Незважаючи на процеси реформування сфери освіти, що тривають в нашій державі, ситу-
ація розвитку цієї галузі така, що саме держава, яка регламентує всі аспекти освітнього проце-
су, визначає форму функціонування освіти та методи адміністрування нею. Так склалося, що 
переважне застосування методів прямого(адміністративного) впливу органами публічної адмі-
ністрації в сфері освіти вже не тільки не відповідає викликам часу, але й гальмує розвиток цієї 
галузі. Очевидним є потреба не тільки в реформуванні сфери освіти, але й модернізації методів 
публічного адміністрування нею. Це дозволить вітчизняній освіті перетворитися на фактор кон-
курентоспроможності, отримувати громадянам високоякісні освітні послуги.

Роль держави в сфері освіти є визначальною. Вона  створює умови для функціонування 
освітньої галузі, здійснює заходи щодо недопущення й усунення негативних проявів ринкових від-
носин, вирішує проблеми, які не можуть бути вирішені через ринкові механізми. Сьогодні держава 
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у сфері освіти виконує роль законодавця, частково фінансиста та перевіряючого, чого є недостат-
ньо для забезпечення потреб суспільства у високоякісних освітніх послугах. Держава продовжує 
керувати освітою, застосовуючи переважно методи планово-адміністративного розподілу ресур-
сів,проте вбачається доцільним розширювати використання непрямих методів регулювання, а саме 
економічних, донорських, морально-етичних з одночасним скороченням адміністративних [7]. 

Для того, щоб процес становлення і розвитку конкретних форм механізму регулювання 
освіти був найбільш успішним, необхідно зосередити вплив держави лише на таких напрямках, 
які забезпечать найбільшу результативність. Серед таких напрямків можна виділити: стимулю-
вання впровадження нових освітніх технологій на основі інформатизації освіти, реструктуриза-
цію галузі освіти і розвиток нового економічного механізму. З метою забезпечення ефективності 
функціонування галузі освіти необхідно разом з обов’язковою державною підтримкою зберегти 
державно-громадський характер управління, розвивати самоврядування в галузі освіти, відобра-
зити організаційно та нормативно створення регіональних освітніх комплексів [1]. 

Сенсом трансформації командного управління освітою в регулювання освіти має стати 
перехід від спускання навчальним закладам директив для виконання будь-яких рішень відом-
чого органу щодо створення економічних умов функціонування всіх суб’єктів сфери освіти. 
Вони мають сприяти досягненню тих або інших результатів, оптимальних як з позицій індиві-
дів і колективів, так і з державних позицій. Тому, публічне адміністрування в сфері освіти має 
здійснюватися оптимальному поєднанні та використанні методів прямого та опосередкованого 
впливу, серед яких варто зупинити увагу на таких, як моніторинг забезпечення якості освіти, 
підвищення автономії навчальних закладів та фінансово-економічне регулювання. 

Для дійсного розвитку механізму регулювання, на відміну від командного управління, необ-
хідне здійснення лібералізації галузі освіти. При цьому звільнення галузі освіти має здійснюватися не 
через процес приватизації освітніх установ, а на основі роздержавлення управління, позбавлення від 
зайвої, дріб’язкової опіки над ними з боку Міністерства освіти і науки України. Для того, щоб подіб-
ні зміни стали реальними, необхідна зміна статусу, функцій і повноважень освітнього державного 
органу – з відомчого міністерства він має перетворитися на міжвідомчий координуючий комітет [1].

На думку В. Д. Філліпової, лібералізація галузі освіти повинна здійснюватись не через 
процес приватизації освітніх установ, а на основі роздержавлення управління, позбавлення від 
зайвої, дріб’язкової опіки з боку Міністерства освіти і науки України, необхідна зміна статусу і 
функцій – з відомчого міністерства має перетворитись на міжвідомчий координуючий центр [1]. 

Висновки. Отже, методи публічного адміністрування в сфері освіти це способи та засоби 
практичного виконання органами публічного адміністрування освітою своїх адміністративних 
зобов’язань, здійснення регулювання суспільних відносин у сфері освіти. 

Аналіз сучасного стану методів публічного адміністрування в сфері освіти та їх застосу-
вання органами публічного адміністрування виявив наявність низки проблем, які потребують 
вирішення, з врахуванням потреб громадян у якісній освіті та європейського досвіду. У зв’язку 
з цим домінуючими методами публічного адміністрування в сфері освіти мають стати не адміні-
стративні методи, а методи опосередкованого, непрямого впливу на сферу освіти, впроваджен-
ня яких сприятиме децентралізації суспільних відносин в сфері освіти, підвищенні автономії 
навчальних закладів та зміни механізмів фінансування освітою.
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ДОЗВІЛ НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОРІЧЧЯ

У статті автором досліджуються питання надання дозволу на заняття адвокат-
ською діяльністю за законодавством Російської імперії другої половини ХІХ сто-
річчя, розглянуті деякі питання кадрового забезпечення адвокатури. 

Ключові слова: адвокат, адвокатура, судова реформа, кадри адвокатури, 
адвокатський іспит.

В статье автором исследуются вопросы предоставления разрешения на заня-
тие адвокатской деятельностью по законодательству Российской империи второй 
половины XIX века, рассмотрены некоторые вопросы кадрового обеспечения 
адвокатуры.

Ключевые слова: адвокат, адвокатура судебная реформа, кадры адвокатуры, 
адвокатский экзамен.

In the article the author investigates the issues of granting permission to practice 
law in accordance with the legislation of the Russian Empire of the second half of the 
nineteenth century, some issues of staffing of the advocacy are considered.

Key words: lawyer, advocacy, judicial reform, lawyer's staff, lawyer's exam.

Російська адвокатура своєю появою завдячує ліберально-демократичній судовій реформі 
1864 р., яка в комплексі з іншими реформами проводились за імператора Олександра ІІ. Замість 
неосвічених і напівграмотних стряпчих дорога в адвокатуру відкрилась для прогресивно налаш-
тованих, високопрофесійних юристів, об’єднаних у самоврядну організацію. Згодом структурно 
адвокатура почала включати дві категорії осіб. Адвокатами вищої категорії були присяжні пові-
рені, які об’єднувались у корпорацію по округах судових палат. Слово «присяжний» означало 
«пов’язаний присягою», тобто той, хто зобов’язався чесно і сумлінно виконувати покладені на 
нього обов’язки, поважати суд і владу. А «повірений» − це особа, яка офіційно мала діяти від 
імені довірителя, представляти його права і захищати інтереси. 

Безпосереднім формуванням професійного адвокатського корпусу в Російській Імперії 
займалися РПП. «Турбуючись про те, щоб цей стан являв собою запоруку моральності, знання й 
чесності переконань, а також для того, щоб він приніс усю передбачувану й очікувану від нього 
користь, закон з особливою строгістю поставився до порядку добору осіб, які могли б отримати 
таке звання» [1, с. 1].

Право на отримання звання присяжного повіреного мали лише ті особи, які відповідали 
закріпленим у законі позитивним умовам. У ст. 354 УСУ зазначалося, що присяжними повіре-
ними могли бути особи, які мали атестати університетів чи інших вищих навчальних закладів 
про закінчення курсу юридичних наук. Вводилось також поняття стажу, який розумівся на той 
час двояко: або як служба не менше п’яти років на посадах, що дають навички здійснення судо-
чинства, або як спеціальна підготовка під керівництвом присяжних повірених як їх помічників − 
теж протягом п’яти років. Обов’язковою умовою для отримання статусу присяжного повіреного 
було досягнення особою віку не менше двадцяти п’яти років [2]. Усі ці вимоги встановлювалися 
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для усунення з юридичної практики професійно непридатних стряпчих і ходатаїв і, як наслідок, 
створення нової, професійної, на зразок західноєвропейської організації адвокатури в особі при-
сяжних повірених [3, с. 353]. 

Щодо стажу кандидата у присяжні повірені, то для порівняння необхідно звернути увагу 
на те, що відповідно до ст. 203 УСУ для призначення на посаду члена окружного суду вимагався 
стаж лише три роки. І це свідчило про те, що укладачі Статутів приділяли велике значення якості 
юридичної допомоги, що надавалась присяжними повіреними. Проте встановлений законом п’я-
тирічний строк практичної підготовки ради повірених вважали надто тривалим і неодноразово 
звертались до влади із проханнями про його скорочення. Із цього приводу К. Арсєньєв писав: 
«Скорочення строку є можливим, оскільки досвід і знання ростуть пропорційно не з кількістю 
років, проведених у відомому званні, а з числом і характером справ, які проходять через руки 
кандидата у присяжні повірені, з працею, що витрачається ним на вивчення своїх обов’язків» 
[4, с. 18]. Але вказані звернення залишались без уваги.

Оскільки ліберально-демократичні реформи, зокрема, й судова носили обмежений характер, 
тому вони закріплювали відносну свободу адвокатської професії, яка полягала ось у чому: в адво-
катуру допускалися не всі бажаючі, а лише за наявності позитивних умов, що визначені в законі. 
Держава, допускаючи до зайняття адвокатською діяльністю лише осіб, які наділені високими розу-
мовими та моральними якостями, гарантувала рівною мірою як правильне здійснення правосуддя, 
так і забезпечення інтересів приватних осіб. Відносна свобода професії призводила до необмеже-
ної конкуренції в адвокатському середовищі, а конкуренція примушувала їх з більшою уважністю і 
сумлінністю ставитися до своїх обов’язків. З іншого боку, конкуренція здешевлювала адвокатську 
працю і робила юридичний захист більш доступним малозабезпеченим клієнтам [5, с. 12]. 

Після проведення правової реформи в Російській імперії відчувалась нестача адвокат-
ських кадрів. У зв’язку з цим з 19 жовтня 1865 р. до лав присяжних повірених стали прийма-
тися також особи, які закінчили вищі навчальні заклади, якщо вони прослужили чотири роки у 
судовому відомстві або ж займалися не менше п’яти років веденням справ у судових місцях як 
повірені та особи, які закінчили курс у вищих навчальних закладах, хоча й не на юридичному 
факультеті, або ж особи, які не отримали освіту у вищих навчальних закладах, якщо вони про-
служили у судовому відомстві не менше п’яти років і протягом цього часу обіймали не менше 
року посаду секретаря Сенату, або інші посади не нижче VII класу, перебуваючи на яких могли 
отримати практичні навички щодо здійснення та вирішення судових справ [6, с. 2−3]. Але прак-
тика одночасного застосування положень двох актів діяла лише до 1871 року, коли Мін’юст роз-
порядився припинити дію полегшувальних правил, встановлених ст. 44 Положення від 19 жовтня 
1965 р. [7, с. 124]. Перших 27 присяжних повірених у Росії було затверджено 17 квітня 1866 р., у 
день урочистого відкриття нових судів [8, с. 49]. Згодом присяжні повірені повинні були повні-
стю відповідали вимогам ст. 354 УСУ.

У Статутах було встановлено перелік осіб, які не могли стати присяжними повіреними. 
Закріплювалося вісім категорій можливих претендентів в адвокати, які не допускалися до ста-
ну [9, с. 31]. Серед них особи, які не досягли двадцятип’ятирічного віку; іноземці; особи, які 
займали посади на державній службі, та ті, що займали виборні посади, за винятком осіб, які 
обіймали почесні чи громадські посади безоплатно; оголошені боржниками чи банкрутами; 
зганьблені [10, с. 13−14]. Крім того, укладачі Статутів настільки ревно оберігали незалежність 
стану присяжних повірених, що заборонили його членам брати на себе будь-які інші обов’язки, 
пов’язані з державною службою. Підставою для цього була необхідність заснувати стан присяж-
них повірених з осіб, абсолютно незалежних за своїм статусом від будь-якого адміністративного 
керівництва. І дійсно, така залежність є украй небажаною. Так, будучи чиновником якої-небудь 
адміністративної установи, присяжний повірений міг отримати від свого керівника розпоряджен-
ня, виконання якого могло легко поставити повіреного в суперечність з його переконаннями. Ця 
заборона не поширювалась на осіб, які обіймали почесні чи громадські посади безоплатно. Хоча 
в законі не надавався перелік посад, які визнавалися почесними, але на думку РПП, суспільно 
корисна робота із надання допомоги бідним та нужденним без отримання винагороди і мала 
розцінюватись як почесна [11, с. 52–53, 55]. Професори вищих навчальних закладів також не 
допускалися до стану присяжних повірених, оскільки прирівнювались до чиновників, які під-
порядковані своєму керівництву. Укладачі Статутів були переконані: якщо професор, замість 
того, щоб слідкувати за успіхами науки, готуватися до читання лекцій й удосконалювати систему 
викладання, буде займатися участю в судових справах як присяжний повірений, то він буде не в 
змозі задовольнити потреби студентів в університеті [1, с. 27–28]. 
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Вважаємо помилковою заборону розробників Статутів щодо поєднання викладацької і 
адвокатської діяльності, адже діяльність практикуючого викладача, який володіє не лише теоре-
тичними, а й практичними знаннями в сфері застосування права дозволить сформувати у май-
бутніх фахівців практико-зорієнтоване сприйняття явищ державно-правової дійсності, а не лише 
теоретичне їх розуміння. Прикладом тому є сучасна діяльність адвоката кандидата юридичних 
наук, доцента кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» Н. Бакаянової, яка вдало поєднує викладацьку діяльність з 
адвокатською практикою. Завдяки цьому їй вдалося успішно вирішити низку справ, виховати 
плеяду досвідчених фахівців своєї справи, взяти активну участь у роботі органів адвокатського 
самоврядування.

Для осіб нехристиянського віросповідання вступ у присяжні повірені було ускладнено і 
обмежено низкою додаткових умов, і прийнято їх могло бути лише з дозволу Міністерства юсти-
ції. Боротьба, яка була спрямована на недопущення до числа присяжних повірених осіб нехрис-
тиянського віросповідання, передусім євреїв, привернула до себе суспільну увагу. У «Журналі 
цивільного і кримінального права» відстоювалася така думка щодо збільшення числа євреїв в 
адвокатурі: «… євреї створили негативну репутацію адвокатурі, але саме вони є найбільш тала-
новитими, уважними адвокатами, що усіма засобами відстоюють інтереси довірителя. Але невже 
росіяни винні, що історичні причини завадили виробити в них спритність і, що конкуренція з 
євреями для них є небезпечною і навіть просто неможливою» [8, с. 72]. 

Низка обмежень щодо заняття адвокатською діяльністю стосувалась і жінок, які не могли 
бути присяжними повіреними та їх помічниками. Їм також заборонялося відвідувати лекції з пра-
ва в університетах і, як наслідок, жінки не могли отримати юридичної освіти, що було основною 
вимогою до кандидата у присяжні повірені. Що ж стосується приватних повірених, то спочатку 
у ставленні до осіб жіночої статі жодних законодавчих обмежень не існувало. Тому в окремих 
судових округах Росії були випадки отримання жінками свідоцтв приватного повіреного. Так, 
приватними повіреними у Томську була Армаулова, в Іркутську − Кічєєва, в Казані, Нижньому 
Новгороді − Кузьміна [12, с. 146]. Загалом заборона вступу до присяжних повірених жінок була 
очевидним напівфеодальним пережитком і дискримінацією за статевою ознакою. Для її розумін-
ня слід сказати, що на теперішній час в Україні жінки активно займаються адвокатською діяль-
ністю, без будь-яких обмежень. Рівень їх професійної майстерності був доволі високим, вони на 
паритетних засадах конкурували з адвокатами-чоловіками, інколи перевершували їх.

Другу, нижчу, категорію адвокатури становили приватні повірені. Під приватною адво-
катурою розумілося «виконання адвокатських функцій особами, які не входять до корпорації 
адвокатів» [13, с. 56]. Дефіцит кваліфікованих кадрів призвів до появи інституту приватних пові-
рених, і, як стверджував І. Фойницький створювався «для відмежування населення від ходотаїв, 
діяльність яких ніким не контролювалась» [14, с. 525]. 

Правовий статус приватних повірених регулювався «Правилами про осіб, які мають право 
бути приватними повіреними у судових справах», затвердженими 25 травня 1874 р. Приватні 
повірені діяли при мирових та повітових з’їздах, окружних судах і судових палатах. На відміну 
від присяжних повірених, до приватних повірених закон не пред’являв ніяких особливих вимог, 
не вимагалася вища освіта і надавати правову допомогу вони мали право лише в тих судах, до 
яких були приписаними [15, с. 15−17].

Особа, яка бажала стати приватним повіреним, мала подати прохання відповідному суду з 
додатком документів, що засвідчували її особу, і заявою про відсутність перешкод, передбачених 
ст. 246 СЦС [16, с. 11]. На рішення про відмову могла бути подана скарга особою, якій відмов-
лено у прийнятті до стану приватних повірених, або протест прокурора до вищестоящого суду. 

При підготовці правил, що стосувалися приватних повірених, передбачалося, що 
вони займатимуться лише цивільними справами. Але у подальшому, керуючись положенням 
ст. 565 СКС, приватні повірені були уповноваженими і на ведення кримінальних справ [10, с. 21].

Отже, поряд із присяжними повіреними, людьми, з належною теоретичною і практичною 
підготовкою, утворився особливий стан судово-патентованих адвокатів, які у більшості випадків 
або мали первинні ознаки юридичної підготовки, або взагалі не володіли елементарними засада-
ми і поняттями права і судочинства. При цьому вони претендували на статус присяжних повіре-
них і ставили перед своїми клієнтами настільки високі вимоги, зокрема, щодо розміру гонорару, 
на які навряд чи зважувалися кращі з присяжних повірених [17, с. 104]. Таким чином, утворення 
інституту приватних повірених вело до зниження загального рівня адвокатури.



290

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 4, 2017

Порядок вступу до лав присяжних повірених у дореволюційній Росії передбачав 
зазначення у проханні обране кандидатом місце проживання. До заяви додавалися необхідні 
документи, що підтверджували відповідність кандидата вимогам, установленим для вступу 
до стану присяжних повірених. У тих округах, де не було рад, заяви про прийняття до числа 
присяжних повірених подавалися до окружного суду. Стаття 380 УСУ надала раді право при 
розгляді документів, поданих кандидатом у повірені, враховувати «усі відомості, які визнає 
важливими» та відмовляти у прийомі до присяжної адвокатури особам, які не відповідали 
високим моральним якостям, тобто закон надавав право раді проводити «моральну» оцінку 
кандидата, шляхом збирання даних про нього. Водночас Урядуючий Сенат роз’яснив, що 
рада не має права мотивувати свою відмову у прийнятті до стану присяжних повірених на 
підставі так званих неформальних підстав [18, с. 40]. 

На підставі норм, закріплених в указаній статті, ради, враховуючи дані про моральні якості 
особи, часто відмовляли у прийнятті до стану тим, відносно кого мали відомості про непристой-
ну поведінку, незважаючи на те, що такі особи формально відповідали всім вимогам, закріпле-
ним у законі. «Лише за 1866–1873 рр. Санкт-Петербурзька рада відмовила у прийомі двадцяти 
чотирьом особам на підставі їх моральної характеристики» [9, с. 48].

Підтримуючи необхідність у практичній підготовці осіб, які бажають вступити до стану 
адвокатури, Є. Васьковський ще в ХІХ ст. писав: «Університет дає лише теоретичну підготовку, 
тому що він готує не адвокатів, а юристів взагалі. Тому дозволити займатися адвокатською діяль-
ністю усім юристам з університетською освітою буде рівнозначним тому, щоб дозволити особам, 
що закінчили математичні факультети, право будувати нарівні з інженерами мости і залізні доро-
ги» [5, с. 16].

До відбору кадрів помічників присяжних повірених у РПП ставились доволі відповідаль-
но, і зважали на необхідність поповнення стану не лише професіоналами своєї справи, а й висо-
коморальними людьми. Такі вимоги знайшли своє втілення в Положенні про організацію стану 
помічників присяжних повірених, прийнятому Московською РПП.

Ще автори Судових статутів розуміли, що комплектування корпусу професійних адво-
катів буде відбуватися в основному «з нуля», а тому передбачили обов’язкове стажування для 
майбутніх членів корпорації. Запозичивши досвід зарубіжних країн, російський законодавець 
утворив інститут помічників присяжних повірених, основним завданням якого було професійне 
стажування адвокатів [8, с. 17]. За імперським законодавством інститут помічника включав у 
себе і підготовку до майбутньої професії присяжного повіреного і, власне адвокатську діяльність, 
оскільки з часом помічники присяжних повірених діяли як представники і захисники в судах. 
Але Статути 1864 р. не визначили ані статусу цього інституту, ні віковий, освітній ценз, трудовий 
стаж, права й обов’язки помічників, про яких у Статутах навіть не згадувалося [9, с. 32]. Дану 
прогалину на своєму рівні долали адвокатські корпорації, коли розробляли правила, що стосува-
лися помічників присяжних повірених.

У дореволюційній Росії отримання статусу помічника присяжного повіреного відбувалося 
після його прийняття на цю посаду. Організацією прийому займалась РПП. Адвокат, до якого 
прикріплювався помічник, мав написати відповідну заяву. Зазвичай такі прохання не зустрічали 
відмови. Спочатку кількість помічників, що стажувалися в одного присяжного повіреного, не 
було визначено. Проте, пізніше столичні ради стали обмежувати число стажистів [19, с. 147]. 
Можна підсумувати, що згодом, спираючись на набутий досвід, РПП визначила більш суворі 
вимоги до кандидатів у помічники присяжних повірених. 

25 травня 1874 р. змінився статус помічників присяжних повірених. Закон зрівняв їх з при-
ватними повіреними і поставив їх у неоднозначне становище: з одного боку, згідно із ст. 354 Уря-
дження судових установ вони, будучи кандидатами в адвокати, мали займатися практикою під 
керівництвом присяжного повіреного, а з іншого, − щоб вести справи в судах, вони фактично 
ставали приватними повіреними. При цьому вони були під керівництвом і присяжного повірено-
го; і ради; і суду, який видавав свідоцтво; і Міністерства юстиції, яке мало право усувати їх від 
ведення справи.
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ЖУВАКА С.О. 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УСРР  
У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті досліджено витоки й особливості розвитку функцій прокуратури  УСРР 
упродовж 20-х років ХХ століття. Автором всебічно опрацьовано історико-право-
ву, спеціально-юридичну, загально-історичну літературу, висвітлено раніше неві-
домі історико-правовій науці архівні документи і матеріали, а також інші джерела 
з досліджуваної проблематики. Встановлено, що контрольні функції прокурату-
ри в перші 10 років існування радянської влади полягали у: нагляді за дотриман-
ням законів органами влади, господарськими установами, спілками, приватними 
організаціями та приватними особами; присутності під час проведення засідань 
адміністративними установами по справам, які потребували надання висновку 
про відповідність застосування законів. Автором доведено, що із проголошенням 
радянським керівництвом наприкінці 1920-х років курсу на колективізацію та роз-
верненням широкої кампанії хлібозаготівель прокуратура в Україні значним чином 
була переорієнтована на забезпечення аграрної політики держави.

Ключові слова: функції прокуратури, прокурор, повноваження прокуратури, 
процесуальне керівництво, нагляд за дотриманням законності.

В статье исследованы истоки и особенности развития функций прокуратуры 
УССР на протяжении 20-х годов ХХ века. Автором проведено всестороннее изучение 
историко-правовой, специально-юридической, общеисторической литературы, ранее 
неизвестных историко-правовой науке архивных документов и материалов, а также 
других источников из исследуемой проблематики. Установлено, что контрольные 
функции прокуратуры в первые 10 лет существования советской власти заключались 
в: надзоре за соблюдением законов органами власти, хозяйственными учреждениями, 
союзами, частными организациями и частными лицами; присутствии вовремя прове-
дения заседаний административными учреждениями по делам, которые нуждались в 
предоставлении заключения о надлежащим применении законов.

Автором доказано, что с провозглашением советским руководством в конце 
1920-х годов ХХ века курса на коллективизацию и розверстки широкой кампании 
хлебозаготовок прокуратура в Украине была переориентирована на обеспечение 
аграрной политики государства.

Ключевые слова: функции прокуратуры, прокурор, полномочия прокуратуры, 
процессуальное руководство, надзор за соблюдением законности.

In the article researched the origins and characteristics of the development of the 
functions of the procuracy of the Ukrainian SSR during the 20s of the twentieth century. 
The author has conducted a comprehensive study of the historical and legal, special 
legal, general historical literature, archival documents and materials previously unknown 
to the historical and legal science, as well as other sources from the studied subject 
matter. The achievements of domestic and foreign scientists are taken into account, 
which summarizes the historical national experience of reorganization of the prosecutor’s 
office in the post-revolutionary period that is relevant for modern rule-making and law-
enforcement practice. It was established that the control functions of the prosecutor's 
office in the first 10 years of the existence of the Soviet government consisted of: 
supervision of the observance of laws by the authorities, economic institutions, unions, 
private organizations and individuals; presence during meetings of administrative 
institutions in cases that need to provide an opinion on the proper application of laws.

© ЖУВАКА С.О. – детектив (Національне антикорупційне бюро України)



293

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

The author proved that with the proclamation by the Soviet leadership in the late 
1920s of the twentieth century, the course towards collectivization and expansion of the 
broad campaign of grain procurement in Ukraine was reoriented to ensure the state's 
agrarian policy.

Key words: the functions of the prosecutor's office, the prosecutor, the powers of the 
prosecutor's office, procedural guidance, supervision of compliance with the rule of law.

Вступ. Концептуальні зміни законодавства в частині реалізації функцій прокуратури 
потребують об’єктивного осмислення процесу їх становлення та розвитку. У зв’язку з цим осо-
бливої актуальності набуває всебічне дослідження розбудови органів прокуратури на теренах 
України в 20-ті роки ХХ століття. В означений період створення правоохоронних інституцій 
Української Соціалістичної Радянської Республіки (далі – УСРР) відбувалося під впливом низки 
соціально-економічних, ідеологічних, політичних та інших чинників, що визначило її функціо-
нальну структуру в майбутньому.  Зазначений досвід є вкрай важливим для сучасної нормотвор-
чої і правозастосовчої практики, що і зумовлює актуальність наведеної тематики. 

Постановка завдання. Мета наукової статті полягає в розкритті правової інституціоналі-
зації функцій прокуратури радянської України в 20-ті роки ХХ століття. 

Серед вітчизняних науковців функції прокуратури УСРР досліджували М. Бортун, 
Л. Р. Грицаєнко, В. М. Власенко, О. М. Литвак, В. І. Малюга, В. В. Мурза, В. Т. Маляренко, 
М. І. Мичко, О. Р. Михайленко, В. М. Раннєв, В. К. Семенов, В. В. Сухонос, Д. А. Тихоненко, 
М. К. Якимчук та інші. Водночас слід зазначити, що висвітлення діяльності контрольно-наглядо-
вих органів в 20-ті роки ХХ століття крізь призму сучасної функціональної моделі прокуратури 
ніким не здійснювалося.

Результати дослідження. Після остаточної окупації українських земель більшовиками 
принципово важливим було негайно розпочали побудову нової структури органів влади для забез-
печення державного механізму та централізованого управління, зокрема судовою системою, під 
гаслом революційної законності. Один із перших відомих радянських правників М. В. Криленко, 
в майбутньому Народний комісар юстиції СРСР, сформував таку тезу: «революційна законність – 
є певний метод боротьби пролетаріату в визначених умовах, абсолютно необхідний і єдиний 
метод в історичних умовах перехідного періоду, коли забезпечити цю диктатуру виявилося єдино 
можливим шляхом твердого дотримання законів, шляхом жорсткого їх дотримання та жорсткої 
кари всіх тих, що їх порушить», «революційна законність в цю епоху – є ні що інше, як стратегіч-
ний план, за допомогою якого здійснюється диктатура робітничого класу, що це – є ні що інше, 
як єдиний метод проведення диктатури пролетаріату» [1, c. 11, 37]. Продовжуючи розвивати цю 
думку, М. В. Криленко додав: «необхідно висунути тверде гасло щодо забезпечення революцій-
ної законності, запровадити установу, яка відповідним ударом відповідала на удар змовників» 
[1, c. 9]. Сумним фактом є те, що автора цього твердження 15 січня 1938 року було засуджено 
до розстрілу за участь у так званій «контрреволюційній фашистсько-терористичній організації 
альпіністів і туристів».

Після скасуванням інституту прокуратури відповідно до декрету Раднаркому УСРР «Про 
суд» від 19 лютого 1919 року, більшовики намагалися власними силами вибудувати систему 
державного нагляду для збереження радянської влади. В кожній губернії функції обвинувачен-
ня виконувалися членами спеціальних колегій обвинувачів при революційних трибуналах, які 
здебільшого діяли за революційним переконанням. Головним чинником для відбору таких обви-
нувачів, як слушно зазначив В. В. Мурза, було власне розуміння ними класових інтересів проле-
тарської держави та певність у класовій зрілості й свідомості особисто як обвинувача. Адже на 
офіційному рівні відзначалось: «При розгляді справ революційний трибунал не зв’язаний ніяки-
ми обмеженнями щодо способів викриття істини”. Автор зауважив, що особливо це помітно в 
Україні, де радянська влада була менш стабільною й перебувала в стані кількарічної збройної 
боротьби для її остаточного встановлення [2, с. 38].

Зауважимо, що «імпровізоване» виконання наглядових функцій наркоматами радян-
ської соціалістичної інспекції та робітничо-селянського контролю стало кроком, завдяки якому 
8 березня 1919 р. було опубліковано циркуляр Наркомату юстиції УСРР щодо нагляду юридич-
них відділів губвиконкомів за законністю вироків і рішень підвідомчих їм судових установ. 
До компетенції юридичних відділів губвиконкомів на місцях відносилися, зокрема, питання, 
пов’язані з відправленням їхніх представників для участі в процесі, оскарженням вироків та 
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рішень до вищої інстанції, вимагали перегляду їх за нововиявленими обставинами. Втім, така 
діяльність виявилася малоефективною. Цього факту не заперечували навіть радянські авто-
ри. Зокрема А. Й. Рогожин стверджував, що перші спроби створити спеціальні органи наг-
ляду за законністю в УСРР мали місце в період громадянської війни, однак жодним успіхом 
вони не увінчалися [3, с. 75]. На думку першого очільника прокуратури радянської України 
М. О. Скрипника, в той час давно вже виникла нагальна потреба в створенні органів, які мали 
би своїм завданням нагляд за правильним виконанням норм, за здійсненням директив і поста-
нов верховних органів влади [4, с. 4].

Звісно, в умовах відсутності єдиної системи державного контролю за дотриманням закон-
ності, не могло бути ефективного механізму державного управління. У зв’язку з цим 23 грудня 
1921 року В. І. Ленін на Всеросійському з’їзді Рад проголосив тверде гасло про забезпечення 
«більшовицької революційної законності» [2, с. 40]. Вважаємо, це було однією з перших переду-
мов для побудови єдиної централізованої системи судочинства та прокуратури в СРСР загалом, 
і, зокрема, – в Україні. Адже в умовах більшовицької диктатури та воєнного комунізму виникала 
нагальна потреба у поновленні системи прокурорського нагляду, підтриманні публічного обви-
нувачення та представництва інтересів держави в судах. 

Зрештою 28 червня 1922 року постановою Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету (далі – ВУЦВК) було утворено Державну прокуратуру УСРР і затверджено Положення 
про прокурорський нагляд в УСРР. У документі йшлося, що прокуратура засновується в інтере-
сах правильної постановки боротьби зі злочинністю і здійснення нагляду за дотриманням зако-
нів. Прокуратура входила до складу Народного комісаріату юстиції як окремий відділ, що під-
порядковувався безпосередньо Народному комісару юстиції, і здійснювала нагляд за законністю 
усіх народних комісаріатів, а також адміністративний і судовий нагляд, що передбачав нагляд за 
діяльністю всіх органів слідства і дізнання, участь у розпорядчих засіданнях судів, підтримання 
обвинувачення у кримінальному процесі й участь у цивільному процесі [5, с. 91–92].

Проте, навіть після того, як уже була створена прокуратура, великою проблемою зали-
шалась невизначеність повноважень. В умовах, що склалися на початку 1920-х років, на думку 
Д. Т. Яковенка, місцеві радянські депутати отримували певну можливість тиснути на нову про-
куратуру. І дійсно, вважає автор, губвиконкоми зловживали цим. Очевидно, це не могло сприяти 
успішному виконанню завдань прокуратури і вимагало прийняття відповідних заходів щодо її 
зміцнення [6, с. 7].

Функції прокурорів на місцях не були чітко деталізовані. На них покладалося право вхо-
дження з поданням до виконкомів про скасування, або зміну виданих ними, або підпорядковани-
ми їм органами, неузгоджених із законом розпоряджень і постанов, а також право опротестовува-
ти вищезазначені розпорядження і постанови через прокурора УСРР в Раду Народних Комісарів 
або Президію Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету [7].

Основною функцією прокуратури на офіційному рівні було визнано нагляд за дотриман-
ням законності. На думку М. В. Криленка, межі загального нагляду визначаються основною 
функцією прокуратури – спостерігати за дотриманням законів, в цілях боротьби з тими пору-
шеннями законів, які загрожують збитками, або вже спричинили матеріальну чи політичну шко-
ду державі, або окремим особам, і які межують, з одного боку, із злочином, з іншого боку – з 
матеріальною невигодою, матеріальною шкодою для держави, причому не всяким матеріальним 
збитком [1, с. 40–41]. У межах прокурорського нагляду прокуратурі необхідно було виявляти 
лише ту шкоду, яка межує зі злою волею, з прямим чи непрямим умислом проти держави. Якщо ж 
хтось через невміле керування підлеглими або за відсутністю досвіду вчинив проступок, цим би 
мали займатись вищі органи відповідної вертикалі влади. За цією концепцією функція прокурора 
зводилась до виявлення лише «злісних» порушників законності.

В офіційних документах неодноразово зустрічається такий термін як «політична шкода», 
яку прокуратура мала виявляти та кваліфікувати на рівні із матеріальною шкодою. Очевидно 
йшлося про загрозу радянській владі. Наприкдад, у справі про антирадянську агітацію по обви-
нуваченню І. М. Лопухова, розпочатій 6 березня 1923 року [8, арк. 34], а також у справі проти 
М. Равнінда про створення нелегальної організації сеоністів Миколаєва, розпочатій 22 лютого 
1923 року [8, арк. 52] в основу обвинувачення ставилося умисне та злісне спричинення політич-
ної шкоди диктатурі пролетаріату. У наглядовій справі за обвинуваченням агронома земельного 
відділу М. Левенштама в контрреволюції, через неналежну якість сіна, підставою для притягнен-
ня до відповідальності була злісна недбалість та безгосподарність, що особливо компроментує 
радянську владу [8, арк. 292].
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Крім прокурорського нагляду за дотриманням законності слід розкрити окремий блок 
завдань, пов᾽язаних з контролем за діяльністю органів правопорядку. У літературі 1920-х років 
наводилися три функції, які були похідними загального прокурорського нагляду: 1) слідчий наг-
ляд (прокурорське керівництво) та нагляд за діяльністю слідчого апарату; 2) нагляд за в’язниця-
ми; 3) нагляд за виконанням покарання [1, с. 43]. Цілком очевидно, що ці положення зберегли 
свою актуальність і до нашого часу, адже містять певну аналогію з положеннями нинішнього 
законодавства.

Становлення прокуратури на місцях у перші роки радянської влади відбувалося у над-
складних умовах. Засвідчує це звіт прокурора Миколаївської повітової прокуратури Шостака 
Георгія Костянтиновича прокурору Одеської губернії за період з 27 квітня по 8 липня 1923 року. 
У результаті інспектування роботи підрозділу Г. К. Шостаком, одразу ж після його призначення 
на посаду прокурора, ним було виявлено факт повного занепаду внутрішньої організації праці 
місцевої прокуратури. У звіті говорилося дослівно: «…попереднього прокурора ніхто з праців-
ників органів правопорядку не бачив. Самі ж працівники прокуратури зустрічали його декілька 
разів, бо він хворіє і увесь час знаходиться вдома на лікуванні. У приміщенні брудно, справи 
розкидані, матеріальне забезпечення ганебне». Наглядових проваджень з 1 січня по 1 квітня 
1923 року заведено 178, з урахуванням залишку – 234 справ, з яких закінчено лише 36, решта 
198 залишились не розглянутими. Не ліпша ситуація у слідчих та судових органах – з урахуван-
ням справ, заведених до 1917 року, у середньому на дільниці знаходиться близько 1000, тобто 
по 400 на одну особу. З 21 листопада 1922 року по 21 квітня 1923 року закінчено лише 29 кримі-
нальних справ. Опротестовано 14 рішень народних судів [9, арк. 8].

Стосовно прокурорського нагляду за діяльністю органів дізнання, у звіті зазначалося таке: 
«Зв’язок з прокуратурою повністю відсутній. Попередній прокурор за все існування прокурату-
ри відвідав установу всього 2-3 рази. Маються факти перевищення терміну тримання під вар-
тою і навіть незаконні арешти». Щодо нагляду за пенітенціарною системою, зокрема будинку 
примусових робіт, у тій же доповіді зазначалося: «Були випадки, коли арештанти без всякого 
дозволу ходили в місто». Водночас прокурор Г. К. Шостак з винятковим завзяттям звітував про 
налагодження ним особливого контролю за діяльністю духовенства Миколаєва та боротьбою із 
зграями розбійників-контрреволюціонерів [9, арк. 8].

Для посилення чіткої вертикалі радянської влади на місцях прокуратурою здійснювався 
адміністративний контроль, або, як його ще називали, – адміністративний догляд. Проаналізу-
вавши звіти місцевих прокурорів цього часу, можемо визначити дві основні складові їх діяль-
ності: а) нагляд за датриманням законів органами влади, господарськими установами, спілками, 
приватними організаціями та приватними особами; б) присутність під час проведення засідань 
адміністративними установами по справам, які потребують надання висновку про правильність 
застосування законів [9, арк. 80].

Для забезпечення першої функції була передбачена обов’язкова участь начальника відділу 
адміністративного нагляду прокуратури у податкових комісіях Губернських кооперативних комі-
тетів, які були запровадженні в умовах Нової економічної політики. Таким чином, за прокурату-
рою для реалізації державної політики у сфері оподаткування було визначено повноваження з 
елементами фіскальних функцій.

З метою визначення з’ясування специфіки адміністративного контролю ми проаналізува-
ли статистичну звітність Миколаївської повітової прокуратури з 1 квітня по 1 липня 1923 року, за 
якою наводиться кількість правопорушень, вчинених службовцями: розтрати – 22, перевищення 
влади – 11, незаконні ревізії – 10, безгосподарність – 7, недбальство – 6, невиконання рішення 
суду – 5 [9, арк. 24].

У межах адміністративного контролю здійснювалися систематичні виїзди для проведення 
рейдових перевірок до населених пунктів на території, що обслуговувалась даним прокурором. 
Така діяльність іменувалася як «зв’язок з масами». Наприклад, за статистичною відомістю Мико-
лаївської окружної прокуратури з 1 жовтня 1927 року по 1 квітня 1928 року прокурорами відвіду-
валися: підприємства 6 разів, сільські сходки – 8, з виїздом по селах – 8, по районах – 16. Всього 
на цю діяльність було затрачено 215 робочих днів [8, арк. 2].

Продуктивність цих зустрічей демонструється прийнятими та розглянутими скаргами 
громадян : у селах – 18; у районах – 41 [8, арк. 2].

З приводу виконання функцій прокуратури, пов’язаних із розглядом заяв і повідомлень 
громадян, цікавим є те, що ці відомості диференціювалися за класовим критерієм. Так, протягом 
звітного періоду від робочих надійшло у першому кварталі 457 звернень, а у другому – 435; від 
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селян: у першому кварталі – 524, в другому – 258; від службовців: у першому кварталі 213, у дру-
гому – 256; інших категорій населення (яких саме не уточнюється): у першому кварталі – 1465,  
а у другому – 1408 [8, арк. 10]. Порівняємо ці показники з попередніми роками. Так, наприклад,  
у 1924 році на цьому ж окрузі за увесь рік надійшло лише 262 звернень громадян, з них: від 
селян – 59, червоноармійців – 8, установ – 3, інших – 95, кулаків – 33, торговців – 22 [10, арк. 48].

Із наведених даних помічаємо, що функція прокуратури щодо адміністративного контро-
лю значно покращилася, оскільки було належним чином оптимізовано роботу місцевих прокура-
тур через встановлення чіткої системи контролю та підзвітності.

Окремо слід навести дані з приводу результатів розгляду звернень громадян. Так, з 1 жовт-
ня 1927 року по 1 квітня 1928 року прокуратурою Миколаєва було прийнято 598 скарг, з них 
задоволено – 316 (52%), відмовлено у задоволені – 12. Скарги надходили на дії: приватних осіб – 
151 (18,6%), сільської ради – 79 (10,5%), судових виконавців – 64 (8,6 %), окружної міліції – 
42 (6,8 %) [8, арк. 10]. Оскаржували в основному факти щодо: невиплати аліментів – 20, неви-
плати заробітної плати – 5, адміністративного виселення – 10, невиплати пенсій – 13, невиплати 
соціальної допомоги – 13 тощо [8, арк. 14]. Протягом наведеного періоду прокуратурою було 
проведено 17 ревізій [8, арк. 9].

Прокурорський контроль практично поширювався на всі сфери суспільного життя. Щодо 
участі в соціальній сфері, наприклад, у Миколаєві збереглися матеріали наглядового провадження 
1924 року помічника Одеського губернського прокурора по Миколаївському округу, за якими роз-
глядалось питання про виселення дітей сиріт з притулку на підставі рішення УЦВК від 12 вересня 
1922 року «Про соціальне забезпечення воєнних інвалідів та сімей військовослужбовців». Із мате-
ріалів слідує, що прокурору доводилося вирішувати питання здебільшого побутового характеру. 
Водночас у його роботі майже не вбачається правозастосовчої діяльності [10, арк. 185].

У статистичній звітності з 1 жовтня 1927 року по 1 квітня 1928 року малися дані про участь 
у засіданнях місцевих органів: окружних виконавчих комітетів – 10; районних виконавчих коміте-
тів – 4; сільських рад – 6, бюро громадських виробних кооперацій – 13, з’їзду жінок – 2, пленуму 
окружного суду – 7, біржі праці – 2. До того ж у звіті йшлося, що у межах нагляду за місцями поз-
бавлення волі було здійснено 32 перевірки тюремних установ, 13 окружної поліції [8, арк. 2].

У межах функції нагляду за дотриманням законності прокурори зобов’язувалися переві-
ряти протоколи виконавчих комітетів. Так, протягом звітного періоду ми помітили тенденцію до 
різкого зменшення кількості перевірки прокуратурою документів. Зокрема з 1 жовтня 1927 року 
по 1 січня 1928 року розглянуто 1276 протоколів, із внесенням коректив – 126. Тоді як з 1 січня 
1928 по 1 квітня 1928 року розглянуто лише 242, з поправками – 26. Поясненням цьому є те, що 
з початку 1928 року за вказівкою Генерального прокурора УРСР було дозволено перевіряти про-
токоли рішень комітетів за вибірковим методом, що суттєво знизило завантаженість прокуратури 
[8, арк. 3]. Це – крок до викорінення бюрократизму у роботі прокуратури. Однак, вносилися 
вказівки про обов’язкові постанови прокуратури щодо санітарного утримання подвір’я, з питань 
благоустрою, роз’яснення законодавства тощо [8, арк. 5].

У КПК УСРР 1927 року було виокремлено функцію прокуратури щодо здійснення опера-
тивного і методичного керівництва органами слідства, а також прокурор наглядав за законністю 
оперативно-службової діяльності. Водночас знята функція нагляду за проведенням дізнання, яка 
перейшла до слідчих. Відповідно до статей 223 та 224 КПК УСРР 1927 року встановлювалося, 
що за матеріалами попереднього слідства прокурор або закривав справу, або віддавав обвинува-
ченого до суду.

Проаналізуємо показники роботи відразу після вступу в дію цього нормативно-правового 
акта. Так, прокуратурою м. Миколаєва з 1 жовтня 1927 року по 1 квітня 1928 року було розслі-
дувано 78 кримінальних справ, з яких направлено до суду 71 справу. Безперечно, це – високий 
показник роботи, однак усі справи розслідувалися за наявності очевидних злочинів за наявністю 
особи обвинуваченого [8, арк. 36]. Щодо участі прокурорів у судах, тобто підтримання державно-
го обвинувачення та представлення інтересів держави: у цивільних справах – 232, у криміналь-
них – 79 [8, арк. 42].

Не менш вагомою функцією прокуратури був нагляд за діяльністю органів правопорядку. 
Так, із доповіді прокурору Одеської губернії повітовий прокурор Миколаєва вказував на такі 
недоліки: тяжке засвоєння співробітниками революційної свідомості; незаконне затримання і 
тримання під вартою, незаконна конфіскація майна. У наведеному документі засвідчується факт 
того, що один із співробітників Єлисаветградської прокуратури займався покриванням злочинів. 
А співробітники УгРо (скорочена назва – карного розшуку) самі чинили розбійні напади.
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Окрему групу повноважень органів прокуратури складали питання нагляду за утриман-
ням під вартою осіб в усіх, без винятку, місцях ув’язнення. До її компетенції належало також 
звільнення з-під варти осіб, що «неправильно» (тобто незаконно) утримуються. Це стосувало-
ся і тих, хто був позбавлений волі у справах, розслідуваних ДПУ [2, с. 58]. Так, у Миколаєві з 
1 жовтня 1927 по 1 квітня 1928 року у ході перевірок місць позбавлення волі було виявлено факти 
голодувань ув’язнених – 32; втечі з в’язниць – 27, кількість втікачів складала 29 осіб [8, арк. 2].

Важливим моментом для подальшого визначення функціональної спрямованості прокура-
тури стало те, що Народний Комісаріат юстиції УРСР своєю постановою від 1 жовтня 1928 року 
змінив підпорядкування слідчих від судових органів до прокуратури. Відтак за прокуратурою 
визначалося здійснення перевірки діяльності органів дізнання, а стаж самостійне розслідування 
злочинів та підтримання обвинувачення в суді.

З проголошенням тодішнім радянським керівництвом курсу на колективізацію та розвер-
ненням широкої кампанії хлібозаготівлі, прокуратура в Україні була особливо переорієнтовано 
на забезпечення аграрної політики. На місцях почали діяти судово-земельні комісії, якими займа-
лася земельна прокуратура.

З цього моменту функціональна складова органів прокуратури зазнала серйозних змін, 
що особливо спостерігаємо у документах місцевих прокуратур. Відтак почали створюватися 
спеціальні ліквідаційні комісії по «розкуркуленню» села, до складу яких входили прокурори. 
У звіті такої комісії у м. Миколаєві за 1928 рік наводилися дані про вилучене майно селян, а саме: 
319 будинків, 75 поголів’я скота, 12 млинів та іншого майна – всього 383 одиниці. Через тоталь-
ний відомчий контроль та постійний тиск з боку партійного керівництва з кожним наступним 
роком ці показники невпинно зростали.

Після цього (починаючи з кризи хлібозаготівель 1928 р.) розвиток прокуратури перей-
шов у «горизонтальну площину» – тобто вона як підсистема державного механізму, зберігаючи 
в цілому компетенцію та структуру, перенацілювалась на певні завдання партії, що відійшли від 
НЕПу по суті до «старих”, воєнно-комуністичних методів. Органи прокуратури повинні були 
шляхом застосування державного примусу, каральних заходів забезпечувати волюнтаристські 
й не ґрунтовані на об’єктивних передумовах заходи з форсованої індустріалізації, примусової 
колективізації та ін. [2, с. 184].

Висновки. Після остаточної окупації українських земель більшовиками, на теренах Укра-
їни в 20-ті роки ХХ століття контрольні функції прокуратури полягали у: а) нагляді за дотриман-
ням законів органами влади, господарськими установами, спілками, приватними організаціями 
та приватними особами; б) присутності під час проведення засідань адміністративними устано-
вами по справам, які потребували надання висновку про належність застосування законів.

Із проголошенням радянським керівництвом наприкінці 1920-х років курсу на колективі-
зацію та розверненням широкої кампанії хлібозаготівель прокуратура в Україні була переорієн-
тована на забезпечення аграрної політики держави. На місцях діяли судово-земельні комісії, які 
безпосередньо контролювала земельна прокуратура. Відтак створювалися спеціальні ліквідацій-
ні комісії по «розкуркуленню” села, до складу яких також входили прокурори. Реалізація функції 
по забезпеченню законності в аграрному секторі полягала в наступному: а) нагляд за районними 
виконавчими комітетами щодо перевірки наявних фондів у колгоспах; б) виявлення випадків 
незаконного витрачання фондів сільськогосподарської продукції; в) притягнення до криміналь-
ної відповідальності осіб, винних за невиправдану розтрату продуктових фондів; г) встановлен-
ня фактів несвоєчасної або неправильної перевірки фондів у колгоспах, які незадовільно викона-
ли план хлібозаготівлі, а також притягнення до кримінальної відповідальності за це винних осіб.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ  
ЯК ПІДРОЗДІЛУ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

У статті міститься комплекс питань, пов’язаних з дослідженням правового 
статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як підрозділу Генеральної 
прокуратури України. Проаналізовано позиції науковців щодо визначення поняття 
правового статусу, запропоновано авторське визначення правового статусу Спе-
ціалізованої антикорупційної прокуратури. Визначено основні складові елементи 
правового статусу антикорупційної прокуратури. 

Ключові слова: правовий статус, Спеціалізована антикорупційна прокурату-
ра, відповідальність, прокурор, права, закон. 

В статье содержится комплекс вопросов, связанных с исследованием правового 
статуса Специализированной антикоррупционной прокуратуры как подразделения 
Генеральной прокуратуры Украины. Проанализированы позиции ученых относи-
тельно определения понятия правового статуса, предложено авторское определе-
ние правового статуса Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 
Определены основные составляющие элементы правового статуса антикорруп-
ционной прокуратуры.

Ключевые слова: правовой статус, Специализированная антикоррупционная 
прокуратура, ответственность, прокурор, права, закон.

The article contains a set of issues related to the study of the legal status of the 
Specialized Anti-Corruption Prosecutor as a unit of the General Prosecutor's Office 
of Ukraine. The positions of the scientists concerning the definition of legal status 
are analyzed, and the author's definition of the legal status of the Specialized Anti-
Corruption Prosecutor's Office is proposed. The basic components of the legal status of 
anticorruption prosecutor's office are determined.

Key words: legal status, specialized anti-corruption prosecutor's office, responsibility, 
prosecutor, law, law.
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Постановка проблеми. Прийняття Законів України «Про прокуратуру», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційно-
го бюро України та Національного агентства запобігання корупції» (12.02.2015) та «Про запобі-
гання корупції» (14.10.2014) доводить прагнення України впевнено виконує вимоги міжнародних 
організацій та крокує до Європейського Союзу з новою системою спеціально уповноважених 
антикорупційних органів, де важливу роль відведено органам прокуратури. Так, органи прокура-
тури в цілому та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, зокрема, посідають важливе в сис-
темі уповноважених суб’єктів у протидії та боротьбі з корупцією. Водночас питання правового 
статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як підрозділу Генеральної прокуратури 
України залишається недостатньо чітко вивченим та визначеним в силу реформування прокура-
тури та законодавства щодо боротьби з корупцією. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового статусу Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури досліджувалося В. В. Долежаном, П. М. Каркачем, М. В. Косютою, 
О. М. Литваком, І. Є. Марочкіним, О. І. Медведько, А. М. Мудровим, М. В. Руденко, Г. П. Середою, 
П. О. Шумським, Н. Я. Якимчук та іншими.

Невирішені раніше проблеми. Проте, правовий статус прокурорів Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури досліджувалося мало та фрагментарно.

Метою дослідження є комплексний аналіз правового статусу Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури, формування на основі проведеного аналізу уточненого визначення правого 
статусу досліджуваного органу. 

Виклад основного матеріалу. З юридичної точки зору, правовий статус є особливим ста-
новищем певної особи, яку наділено комплексом прав та свобод, певних обов’язків людини і 
громадянина. Реалізація правового статусу особи забезпечується системою конституційних та 
інших нормативних гарантій [1, с. 44]. Також правовий статус визначають як сукупність прав та 
обов’язків фізичних та юридичних осіб [2, с. 717]. Як відображення правового положення люди-
ни, яке показує фактичний стан взаємовідносин суспільство–держава; сукупність прав та свобод, 
якими наділено суб’єкта правовідносин визначають правовий статус особи В. М. Корельський та 
В. Д. Перевалов [3, с. 506]. 

Розглядаючи спеціальний правовий статус (посадової особи, депутата чи військовослуж-
бовця) правники визначають його як загальний правовий статус особи, доповнений спеціаль-
ними правами та обов’язками, вимогами чи обмеженнями протягом певного проміжку часу [4]. 
На нашу думку, правовий статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури слід розглядати 
як спеціальний правовий статус. Г. П. Середа в своїх дослідженнях зазначає, що процес форму-
вання юридично-правової легітимності прокуратури, правового статусу, обсягу та змісту повно-
важень і нині реформується, перебуваючи у стані перманентного реформування [5, с. 9]. Отже, 
під правовим статусом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури слід розуміти узагальнену 
правову категорію, що характеризує правове становище суб’єкта, наділеного певними правами та 
обов’язками відповідно до діючого законодавства. 

Зазначимо, що поняття правового статусу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури законодавчо не визначений. Зокрема, в чинному Законі України «Про прокура-
туру» від 14.10.2014 дефініція «статус прокурора» не наведено, як і в Конституції України 
[6] та попередньому Законі «Про прокуратуру» від 05.11.1991. Законодавчо відповідні норми 
закріплення правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури були внесені 
до Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 та доповнено відповідними положен-
нями вже після факту прийняття нормативів. Це призвело до фактичної неузгодженості пра-
вового статусу та недотримання автономності Спеціалізованої прокуратури іншим органам в 
системі прокуратури. При цьому сам правовий статус врегульовано ч. 5 ст. 8-1 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру». 

Зауважимо, що правовий статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встанов-
люється Конституцією країни, Законом України «Про прокуратуру» та іншими законами Украї-
ни, чинними міжнародними договорами, на які надана згода Верховної Ради України. 

Однією з ключових проблем визначення правового статусу визначимо її організаційну 
самостійність. Так, за ч. 3 ст. 7 Закону «Про прокуратуру» Генеральний прокурор України має 
погодити утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з Директором Національного 
антикорупційного бюро, що є порушенням незалежності та автономії правового статусу органу. 
Також відокремлене розміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може становити 
загрозу цілісності та єдності системи прокуратури України.
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Спеціальними законодавчими актами щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
є Закон України «Про державну службу», «Про прокуратуру». Даними законами регламентують-
ся вимоги до осіб, які приймаються на посади прокурорів, порядок відбору, проведення іспи-
тів, спеціальної перевірки, підготовки, конкурсу, а також процедури призначення та звільнення; 
обмеження за посадою та вимоги до несумісництва; призначення та звільнення осіб, що призна-
чені на посади прокурорів антикорупційної прокуратури; юридична відповідальність; соціальне 
та матеріально-побутове забезпечення працівників прокуратури тощо. 

В розрізі питання правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
варто звернути увагу на дослідження В. В. Остапчука. Правник в своїх дослідженнях про-
понує розглядати правовий статус прокурорів як невід’ємне поняття правового статусу осо-
би [7, с. 25]. Якщо розглядати правовий статус працівників Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури розглядати як їх соціальний статус, оскільки позаслужбова роль прокурорів ана-
логічна будь-якій ролі члена суспільства [8, с. 40–42]. Проте, слід звернути увагу на те, що 
прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нормативно обмежено у вчиненні 
дій, які можуть завдати шкоди репутації чи авторитету прокурору, безпосередньо, чи прокура-
турі, в цілому [9, с. 12–14], а статус прокурора антикорупційної прокуратури варто розглядати 
як спеціальний. Прокурора законодавчо наділено спеціальним статусом, що пов’язано з наяв-
ними лише йому правами та обов’язками, додатковими гарантіями та особливими вимогами 
для набуття правового статусу. 

Відмітимо, що особливий правовий статус Спеціалізованої антикорупційної прокурату-
ри, частіше за все, застосовується за умови порушення вимог законодавства суб’єктами держав-
но-публічних відносин [10]. При цьому підставою для виникнення спеціального статусу проку-
рора є акт призначення особи на посаду. 

Прокуратура України є центральним органом у боротьбі з корупцією у системі право-
охоронних органів. При цьому реалізація правового статусу, функцій та завдань здійснюється 
шляхом процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримці державного обви-
нувачення, координації дій правоохоронних органів у сфері протидії корупції. Зміст правового 
статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як підрозділу Генеральної прокуратури 
України включає в себе права, обов’язки, гарантії, обмеження та юридичну відповідальність. 

Обмеження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нормовані Кодексом професій-
ної етики та поведінки працівників прокуратури. Вони полягають у тому, що працівник прокура-
тури зобов’язаний виконувати визначені службові повноваження неупереджено, не використову-
вати своє службове положення та знання на користь політичних партій, політиків, громадських 
об’єднань чи особистих інтересах; не повинен допускати конфлікт інтересів та бути неупере-
дженим; дотримуватись загальноприйнятих правил моралі та етикету; порушення трудової дис-
ципліни та непристойна поведінка є неприпустимими та призводять до юридичної відповідаль-
ності; дотримуватись правил поведінки поза межами служби; не можуть використовувати свій 
службовий стан з метою уникнення відповідальності за правопорушення тощо [11]. 

Елементи правового статусу – права та обов’язки – закріплені законодавчо за кожною з 
функцій. Так, працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повинні дотримувати-
ся Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури (28.11.2012), порушення 
вимог якого тягне за собою настання встановленої законами відповідальності; вимог Законів 
України «Про прокуратуру» (14.10.2014), «Про оперативно-розшукову діяльність» (18.02.1992), 
«Про Національне антикорупційне бюро України» (14.10.2014); Кримінального процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України тощо.

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992, «Про прокурату-
ру» від 14.10.2014 та Кримінальний процесуальний кодекс України регламентує правовий ста-
тус прокураторів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури при здійсненні функції нагляду 
за додержанням Національним антикорупційним бюро України (дізнання, досудового слідства) 
оперативно-розшукової діяльності щодо питань запобігання та викриття корупції. Перелічені 
законодавчі норми регламентують процесуальний статус Спеціалізованої антикорупційної про-
куратури України, повноваження прокурорів та правові засоби їх реалізації. 

Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 регламентуються загальні права та 
обов’язки прокурорів антикорупційної прокуратури. Цікавим нововведенням Закону є необ-
хідність проходження щорічно таємної перевірки на доброчесність. Також Законом визначено 
необхідність підтримки державного обвинувачення Спеціалізованою антикорупційною прокура-
турою державного обвинувачення у відповідних провадженнях. Серед обов’язків антикорупцій-
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ної прокуратури варто відзначити представництво інтересів громадян або держави в судовому 
процесі у випадках, що передбачені Законом України «Про прокуратуру». 

Важливим елементом правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є 
громадянство прокурора. Даний елемент регламентується ст. 27 Закону України «Про прокура-
туру» від 14.10.2014. Зокрема, в Законі акцентовано увагу на особливості статусу прокурорів та 
вимогах до них, зокрема, і громадянстві. При цьому до кандидатів на посаду прокурорів Спеці-
алізованої антикорупційної прокуратури висуваються вимоги до вищої юридичної освіти, стажу 
роботи у відповідній галузі не менше п’яти років, а також претендент має вільно володіти дер-
жавною мовою; особа має бути дієздатною та несудимою. 

Юридична відповідальність як елемент правового статусу Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури настає за порушення норм чинного законодавства та службової дисциплі-
ни, невиконання (неналежне виконання) службовцем своїх службових обов’язків. Зважаючи на 
важливість відповідальності як елементу правового статусу, слід зазначити, що прокурори Спе-
ціалізованої антикорупційної прокуратури несуть кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 374, 
ч. 2 ст. 387 Кримінального кодексу України та дисциплінарну відповідальність за ст. 43 Закону 
України «Про прокуратуру». 

У межах визначених правовим статусом функцій Спеціалізована антикорупційна про-
куратура як підрозділ Генеральної прокуратури України здійснює міжнародне співробітництво. 
Нині існує достатня кількість нормативних актів Генеральної прокуратури України та міжна-
родних меморандумів (угод, протоколів про спільні наміри країн) щодо регламентації повно-
важень, функцій та інших елементів правового статусу прокурорів. Серед таких актів можна 
виділити наступні: 1) Меморандум взаємопорозуміння між Генеральною прокуратурою України 
та Міністерством юстиції Канади (від 25 вересня 1992 р.); 2) Угода про правову допомогу та спів-
робітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Литовської 
Республіки (від 8 грудня 1992 р.); 3) Спільний протокол українсько-німецьких переговорів про 
співробітництво в галузі правової допомоги у кримінальних справах 22–24 січня 1996 р. в Гене-
ральній прокуратурі України в м. Київ (від 5 квітня 1996 р.); 4) Протокол про наміри між Гене-
ральним прокурором України і Генеральною прокуратурою Литовської республіки (від 1 березня 
2000 р.); 5) Про додержання вимог міжнародно-правових актів при розслідуванні кримінальних 
справ (Лист Генеральної прокуратури від 20 серпня 1999 року номер 14-2-136-99), та інші, які 
містять норми, що передбачають повноваження Генерального прокурора у вирішенні питань про 
передачу на час допитів закордонним правоохоронним органам осіб, котрі перебувають під вар-
тою на території України, а також правила стосунків органів прокуратури з цими органами у 
зв'язку з виконанням різноманітних процесуальних та інших дій та ін.

Висновки. Отже, статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як підрозді-
лу Генеральної прокуратури закріплено в Законі України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. 
В Законі статус прокурорів антикорупційної прокуратури розглядається як правовий та включає 
в себе сукупність визначених норм щодо прав та обов’язків прокурорів як владних суб’єктів під 
час реалізації своїх функцій, а також гарантії їх діяльності та вимоги до осіб, які призначені на 
посаду прокурорів, юридична відповідальність за правопорушення тощо. Визначено, що право-
вий статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури регламентується Кодексом професійної 
етики та поведінки працівників прокуратури (28.11.2012), порушення вимог якого тягне за собою 
настання встановленої законами відповідальності; вимогами Законів України «Про прокурату-
ру» (14.10.2014), «Про оперативно-розшукову діяльність» (18.02.1992), «Про Національне анти-
корупційне бюро України» (14.10.2014); Кримінального процесуального кодексу України, Кодек-
су адміністративного судочинства України; чинними міжнародними договорами, на які надана 
згода Верховної Ради України тощо. 
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ЧАПЛИНСЬКА Ю.А. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ  
СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

У статті, на основі аналізу норм чинного законодавства України, розглянуто 
ключові засади адміністративно-правового забезпечення оптимізації системи орга-
нів прокуратури. Визначено основні шляхи оптимізації системи органів прокурату-
ри. Наголошено, що оптимізація органів прокуратури має виражатися через усунен-
ня термінологічних неточностей, колізій, прогалин і невизначеностей, а властивості 
прокуратури не повинні дублювати властивості інших правозастосовних органів.

Ключові слова: прокуратури, система органів прокуратури, адміністратив-
но-правове забезпечення, норма права.

В статье, на основе анализа норм действующего законодательства Украины, 
рассмотрены ключевые принципы административно-правового обеспечения опти-
мизации системы органов прокуратуры. Определены основные пути оптимизации 
системы органов прокуратуры. Отмечено, что оптимизация органов прокуратуры 
должна выражаться путем устранения терминологических неточностей, коллизий, 
пробелов и неопределенностей, а свойства прокуратуры не должны дублировать 
свойства других правоприменительных органов.

Ключевые слова: прокуратуры, система органов прокуратуры, администра-
тивно-правовое обеспечение, норма права.

In the article, on the basis of analysis of the norms of the current legislation of 
Ukraine, the key principles of the administrative and legal provision of optimization 
of the system of prosecutor's offices are considered. The basic ways of optimization of 
the system of prosecutor's offices are determined. It is stressed that the optimization of 
the prosecutor's office should be expressed through the elimination of terminological 
inaccuracies, collisions, gaps and uncertainties, and the properties of the prosecutor's 
office should not duplicate the properties of other law enforcement agencies.
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norm of law.

© ЧАПЛИНСЬКА Ю.А. – кандидат юридичних наук, докторант (Науково-дослідний 
інститут публічного права)

5. Середа Г. Особливості сучасного етапу реформування прокуратури в Україні. Вісник 
прокуратури. 2014. № 5. С. 9–14.

6. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. 
№ 30. Ст. 141.

7. Остапчук В. Правовий статус прокурора: сутність і проблеми удосконалення. Вісник 
Національної академії прокуратури України. 2007. № 1. С. 25–29. 

8. Судебная власть / под ред. И. Л. Петрухина. М.: ООО «ТК Велби», 2003. 274 с. 
9. Москвич Л. М., Подкопаєв С. В., Прилуцький С. В. Статус судді: питання теорії та 

практики: монографія. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. 360 с. 
10. Кравчук В. Владні повноваження прокурора: теоретико-правовий аспект. Вдоскона-

лення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції: матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. 2010. С. 68–72

11. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури: Наказ Генераль-
ного прокурора України від 28.11.2012 № 123. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/kodet.html?_
m=publications&_t=rec&id= 113992



303

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Постановка проблеми. Оптимальна організація системи органів прокуратури є найважливі-
шою умовою її ефективного функціонування. Як і будь-який інший орган державної влади, прокура-
тура являє собою певну організацію, тобто стійку систему спільно працюючих індивідів на основі 
ієрархії рангів та займаних посад. Органи прокуратури на сьогоднішній день представлені розга-
луженою мережею не тільки самих прокуратур різних рівнів та предметної компетенції, а й нау-
кових і освітніх установ, інших організацій, які є юридичними особами, організаційно між собою 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених єдністю вирішуваних завдань щодо забезпечення режиму 
законності і правопорядку в державі. 26 травня 2015 року Президентом України було затверджено 
Указ, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 
2015 року «Про Стратегію національної безпеки України». Ця Стратегія спрямована на реалізацію 
до 2020 року визначених нею пріоритетів державної політики національної безпеки, а також реформ, 
передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованою Законом України від 
16 вересня 2014 року № 1678-VII, і Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», схваленою Указом 
Президента України від 12 січня 2015 року № 5 [1]. Серед основних напрямів державної політики 
національної безпеки України було, зокрема, сформовано положення про необхідність завершення 
реформування органів прокуратури відповідно до норм і стандартів Європейського Союзу.

Стан дослідження. Окремим проблемним аспектам правового забезпечення оптимізації 
системи органів прокуратури у своїх наукових працях присвячували увагу: А. М. Бойко, М. Ю. Івчук, 
О. В. Агєєв, Т. Д. Момотенко, В. В. Логоша, В. М. Корецький, І. І. Тупельняк, Т. Є. Мироненко, 
М. В. Руденко, Т. О. Дунас В. В. Молодик, І. Б. Факас, О. В. Мельник та багато інших. Однак, 
незважаючи на велику кількість наукових робіт, єдиного комплексного дослідження адміністра-
тивно-правового забезпечення оптимізації системи органів прокуратури так проведено і не було.

Саме тому метою статті є: розглянути адміністративно-правове забезпечення оптимізації 
системи органів прокуратури.

Виклад основного матеріалу. Організаційна система органів прокуратури та її єдність 
неодноразово ставала наріжним каменем процесу проведення ряду реорганізаційних дій в її 
межах. Досвід розвитку цієї державної інституції показує, що даний процес не втрачає своєї дина-
міки і сьогодні. Досить слушно з цього приводу висловився Президент України П. Порошенко під 
час урочистостей з нагоди Дня працівників прокуратури та зазначив, що процес реформування 
органів прокуратури України має досить тривалу історію, а саме: «реформа прокуратури – най-
важливіше зобов’язання, яке наша держава взяла ще в 1995 році перед Радою Європи. В 1996 році 
ці зобов’язання увійшли до нашої Конституції. З того часу ПАРЄ, інші європейські інституції не 
втомлювалися нагадувати про необхідність реформування. Та якщо раніше про цю реформу тіль-
ки говорили, то ми з вами перейшли від слів до діла і, нарешті, втілюємо цю реформу в життя» [2]. 

Але, аналіз міжнародної нормотворчої практики продовжує показувати, що зобов’язань 
багато, а реальних результатів мало. Адже, певна річ, як зазначив Президент України, входження 
України до Ради Європи викликало нові бачення перспектив побудови й функціонування органів 
прокуратури. У Рекомендаціях Парламентської Асамблеї Ради Європи 1604 (2003) 1 «Про роль 
прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права», прийнятих на 
870 зустрічі заступників міністрів 4 лютого 2004 р., підкреслюється її роль у забезпеченні безпе-
ки та свободи в європейських суспільствах. У подальшому ПАРЄ у своїх резолюціях і рекоменда-
ціях постійно нагадувала українській владі про зобов’язання перед Радою Європи змінити роль 
і функції прокуратури відповідно до зазначених положень Рекомендацій 1604 (2003) 1 [3, с. 63]. 
Проте, як влучно зазначив І. Назаров, європейську спільноту турбує більше не наявність у про-
куратури України функцій не притаманних демократичним країнам, а ті повноваження, якими 
наділені органи прокуратури для реалізації своїх функцій, та випадки зловживання ними [4].

Тож можемо говорити про ті випадки, коли матеріальна норма є, а процесуальна відсутня, 
тобто немає механізму реалізації та досягнення поставлених цілей. Відтак, потрібен, насамперед, 
науково обґрунтований організаційний системно-функціональний підхід до процесу трансфор-
маційних процесів в органах прокуратури, який надасть змогу вдосконалити діяльність її струк-
турних підрозділів шляхом оптимізації їх завдань та функцій, структури й чисельності, фінансо-
вого, матеріально-технічного, організаційно-правового та кадрового забезпечення.

Та незважаючи на хід реформи маємо досить жваві обговорення на рівні самих співробіт-
ників органів прокуратури, громадськості та органів державної влади. Більше того, варто наго-
лосити на тому, що в самому процесі реформи прокуратури задіяні різні державні суб’єкти, адже 
формування прокуратури як ефективної інституції це загальнодержавна справа. Це і Верховна 
Рада України, яка 14 жовтня 2014 року прийняла Закон України «Про прокуратуру», і Кабінет 
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Міністрів України, що організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності пра-
воохоронних органів, і звичайно це органи прокуратури України. Відповідно кожен із суб’єктів у 
рамках компетенції є відповідальним за свою ділянку роботи, а спільна злагоджена робота є запо-
рукою її успішності [5]. Та не всі суб’єкти процесу державотворення виступають конструктивно. 
Так, громадськість активно закликає зменшити загальну чисельність і штат співробітників органів 
прокуратури, скоротити кількість регіональних прокуратур, обмежити повноваження прокурор-
ського самоврядування тощо. При цьому самі співробітники органів прокуратури та, навіть, окре-
мі представники депутатського корпусу закликають відновити та, в окремих, випадках збільшити 
штатну чисельність окремих органів прокуратури. Таке протистояння мало своїм наслідком цілу 
низку нормотворчих змін до чинного законодавства, а саме: за встановленим статтею 14 Закону 
України «Про прокуратуру» правилом загальна чисельність працівників прокуратури становить 
15 000 осіб [6]. Проте з прийняттям 2 липня 2015 року Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про прокуратуру» щодо удосконалення та особливостей застосування окре-
мих положень», було штучно зменшено існуючу чисельність прокурорів, які можуть входити до 
загальної чисельності працівників прокуратури, до 10 тис. осіб починаючи з 1 січня 2018 року [7].

Станом же на жовтень 2017 року частка прокурорів та слідчих органів прокуратури у 
загальній чисельності працівників органів прокуратури 15 000 осіб становила 11 313 осіб. До 
вказаної кількості входили всі прокурорсько-слідчі працівники, незалежно від профілю їх діяль-
ності. Але навантаження на співробітників органів прокуратури надало можливість стверджу-
вати, що зменшення загальної чисельності є неприпустимим кроком. Тому 7 грудня 2017 року 
Верховна Рада внесла зміни до Закону, залишивши чисельність на колишньому рівні. 

Так, створення нових органів досудового розслідування, які вже утворено у складі Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України, а також планується створити у складі фінан-
сової поліції, вимагає від прокуратури додаткового кадрового ресурсу для забезпечення здійс-
нення належного нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування. 
Крім того, при встановленні такої кількості до уваги бралася виключно необхідність приведення 
середньої чисельності прокурорів на душу населення у відповідність до показників європей-
ських країн, не враховуючи при цьому реального стану злочинності, економічну ситуацію та інші 
процеси, що відбуваються в Україні.  

Не можна механічно скорочувати кількість прокурорів в Україні базуючись лише на порів-
нянні співвідношення кількості прокурорів на душу населення в Україні та країнах Європи і з тієї 
причини, що в Україні наявна функція «процесуального керівництва», яка не притаманна для про-
куратур більшості зарубіжних країн. Зокрема, на відміну від прокуратур європейських країн про-
куратура в Україні виконує й інші конституційні функції поза межами кримінального процесу, які 
відсутні в прокуратурах більшості держав Європи, а тому прокурор в Україні має у рази більше 
повноважень та обов’язків у кримінальному судочинстві та поза його межами, аніж прокурор за кор-
доном, повноваження якого зводяться лише до підтримання державного обвинувачення у суді [8].

На сьогоднішній день, враховуючи усі трансформаційні процеси, систему прокуратури Укра-
їни становлять: 1) Генеральна прокуратура України – організовує та координує діяльність усіх орга-
нів прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури; 2) регіональні 
прокуратури, до яких належать прокуратури областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і 
Севастополя. Зокрема у структурі регіональної прокуратури утворюються підрозділи – управління 
та відділи; 3) місцеві прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається в Додат-
ку до Закону України «Про прокуратуру». У структурі місцевої прокуратури в разі необхідності 
утворюються такі підрозділи, як відділи; 4) військові прокуратури; 5) спеціалізована антикорупційна 
прокуратура, яка є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України [6].

З викладеного можемо говорити про ієрархію та спеціалізацію в системі органів про-
куратури. За ієрархією можемо побачити чітку субординацію та підпорядкування в діяльності, 
а спеціалізовані прокуратури – діють за предметно-галузевим принципом і в окремих сферах 
життєдіяльності. Використання вертикальних і горизонтальних зв’язків структурних елемен-
тів прокуратури визначають лінійно-функціональний тип побудови її організаційної структури. 
Передбачений законодавством централізм і самостійність прокурорської системи, забезпечення 
нею єдності і законності на всій території країни об’єктивно диктують особливий характер орга-
нізації та структурування прокуратури. В основі побудови системи органів прокуратури лежать 
жорстка ієрархія та визначеність об’єму прокурорських повноважень, імперативний порядок 
взаємовідносин усіх ланок прокуратури, процесуальна та службова дисципліна, гарантом яких 
виступає Генеральний прокурор України, поєднання єдиноначальності з колегіальністю [9, c. 6].
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Характер же взаємозв’язків органів прокуратури між собою, по вертикалі та всередині влас-
ної структури по горизонталі, дають підстави для віднесення прокурорської системи за структур-
ною побудовою до лінійно-функціонального типу. Це означає, що в структурах цього типу ланки 
нижчого рівня перебувають у безпосередньому (лінійному) підпорядкуванні керівника вищого 
рівня. При цьому кожен працівник прокуратури підлеглий і підзвітний лише одному керівникові 
та, відповідно, пов’язаний з вищими за рівнем органами прокуратури лише через нього. Лінійний 
керівник згідно з принципом єдиноначальництва несе відповідальність за весь обсяг діяльності 
ввірених йому органів, підрозділів і працівників [9, с. 7–8]. Лінійна структура досить ефективна, 
оскільки ґрунтується на чітких і простих взаємозв’язках підлеглості. За таким принципом в про-
куратурі будуються взаємовідносини, розподіляються повноваження, компетенція та функції.

Важливим організаційно-структурним рішенням стало утворення спеціалізованих про-
куратур для забезпечення законності в специфічних сферах правових відносин, що мають осо-
бливу важливість для функціонування суспільства і держави, а також вимагають нестандартних 
заходів забезпечення організаційно-структурного характеру. Ними стали військові прокуратури 
та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. При цьому, в Законі України «Про прокурату-
ру» в переліку засад діяльності прокуратури зазначено, що діяльність прокуратури ґрунтується 
принципі територіальності. Зміст цього положення означає, що побудова системи органів про-
куратури відображає адміністративно-територіальний устрій України. Така побудова обумовлена 
реалізацією покладених на прокуратуру завдань і функцій на всій території України і доступності 
її для всього населення. Засада територіальності передбачає: 1) рівномірне поширення мережі 
органів прокуратури на всі адміністративно-територіальні одиниці України; 2) відсутність тери-
торій, на які б не поширювалася юрисдикція органів прокуратури, з метою повного охоплення 
системою прокуратури території України; 3) існування достатньої чисельності прокуратур і про-
курорів на території держави з метою забезпечити вирішення всіх питань, які перебувають у 
компетенції прокуратури; 4) територіально зручне розміщення прокуратур з метою забезпечення 
кожній особі реальної можливості дістатися до прокуратури, щоб реалізувати свої права, а про-
курорам – безперешкодно і оперативно виконувати покладені на них повноваження [10, с. 25]. 

При цьому Генеральна прокуратура України поширює свою дію на всю територію Украї-
ни, тому її функціонування виключається з-під дії принципу територіальності та, зокрема. Прин-
цип територіальності не поширюється на військові прокуратури та Спеціалізовану антикорупційну 
прокуратуру. Але в той же час вони співпрацюють в межах своїх повноважень з територіальними 
прокуратурами. Варто відмітити ту обставину, що незважаючи на принцип територіальності, який 
направлений на оптимізацію системи органів прокуратури, об’єднання кількох прокуратур міськра-
йонного рівня в одну місцеву прокуратуру, яка поширює юрисдикцію в середньому на 5–7 адміні-
стративно-територіальних одиниць рівня міста та/або району, негативно впливає на їх доступність 
для громадян. Унаслідок цього, враховуючи проблеми транспортної інфраструктури, територіальна 
віддаленість місцевої прокуратури для мешканців населених пунктів, які вона охоплює, іноді ста-
новить 70–100 км. Крім того, це ставить під загрозу належне виконання покладених на прокуратуру 
функцій, передусім у сфері кримінального провадження, яке передбачає тісну і повсякденну взає-
модію прокурорів зі слідчими і слідчими суддями, здійснення координаційної діяльності тощо. За 
таких умов практично неможливо буде забезпечити оперативний розгляд і погодження прокурорами 
процесуальних клопотань слідчих, участь прокурорів у процесуальних діях та судових засіданнях, 
надання вказівок і доручень органам досудового розслідування та контроль за їх виконанням. У цьо-
му вбачається деяка загроза порушення засади територіальності діяльності прокуратури [10, c. 26]. 

Висновок. Таким чином, оптимізацію системи органів прокуратури необхідно здійснювати 
шляхом: критичного перегляду структури та штатів органів прокуратури; дотримання тієї позиції, 
що процес реформування має відображати вимоги сформованих світовою практикою засад функ-
ціонування органів прокуратури та правосуддя; чіткого визначення функціональних обов’язків і 
повноважень усіх структурних підрозділів органів прокуратури; усунення дублювання та пара-
лелізму в роботі окремих структурних підрозділів органів прокуратури; наукового забезпечення 
діяльності органів прокуратури; визначення оптимальної та обґрунтованої штатної чисельності 
співробітників органів прокуратури та рівня їх матеріально-фінансового забезпечення; поступо-
вого запровадження диференційованих нормативів штатної чисельності та навантаження залежно 
від характеру покладених завдань на співробітників органів прокуратури; запровадження механіз-
му забезпечення реалізації норм соціального захисту співробітників органів прокуратури; виро-
блення та закріплення гарантій професійної діяльності органів прокуратури; підвищення рівня 
довіри до органів прокуратури, зниження рівня корупції в її структурних підрозділах.
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При цьому не має порушуватися єдність системи прокуратури України, яка забезпечуєть-
ся: 1) єдиними засадами організації та діяльності прокуратури; 2) єдиним статусом прокурорів; 
3) єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів; 4) фінансуванням про-
куратури виключно з Державного бюджету України; 5) вирішенням питань внутрішньої діяль-
ності прокуратури органами прокурорського самоврядування [6]. Тобто, коли ми говоримо про 
оптимізацію системи органів прокуратури, ми маємо на увазі необхідність їх переформатування 
в інституційну систему з такою кількістю особового складу, яка здатна виконувати основні функ-
ції держави щодо захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. 
Оптимізація системи органів прокуратури та більш чітка регламентація їх діяльності сприятиме 
подальшому розвитку правосуддя в державі. Удосконалення ж організаційної структури полягає 
в перегляді штатних розкладів і укрупнення окремих прокуратур, що, на наш погляд, сприятиме 
поліпшенню діяльності досліджуваних. 

Але оптимізація – це не просто бездумне та механічне скорочення особового складу та 
структурних елементів системи. Це, перш за все, перерозподіл обсягу повноважень між конкрет-
ними, чітко визначеними структурними елементами, а також між різними рівнями таких струк-
тур. До того ж, очевидним є той факт, що в епоху електронних технологій частина функцій, які 
сьогодні виконують співробітники органів прокуратури, повинна перейти в сферу електронних 
повноважень. Оптимізація органів прокуратури має, зокрема, виражатися через усунення тер-
мінологічних неточностей, колізій, прогалин і невизначеностей. А властивості прокуратури не 
повинні дублювати властивості інших правозастосовних органів.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАНННЯ 
СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ

У статті проаналізовано адміністративно-правове регулювання органів полі-
ції зарубіжних країн. Відповідно до нормативно-правових актів, які регулюють 
діяльність поліції досліджуваних країн визначено структуру та основні функції. 
З’ясовано, що структурам поліції зарубіжних країн притаманна розгалуженість та 
різноманітність поліцейських систем, а їх функції є подібними до функцій служби 
дільничних офіцерів України, метою  яких є забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, нормальне функціонування громадянського 
суспільства і держави. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, дільничний офіцер полі-
ції, поліція, структура, нормативно-правовий акт, правове регулювання, функція.

В статье проанализированы административно-правовое регулирование органов 
полиции зарубежных стран. Согласно нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность полиции исследуемых стран определена структура и основные функ-
ции. Выяснено, что структурам полиции зарубежных стран присуща разветвлен-
ность и разнообразие полицейских систем, а их функции аналогичны функциям 
службы участковых офицеров Украины, целью которых является обеспечение 
прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, нормальное 
функционирование гражданского общества и государства.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, участковый 
офицер полиции, полиция, структура, нормативно-правовой акт, правовое регу-
лирование, функция.

The article analyzes the administrative-legal regulation of police agencies of foreign 
countries. In accordance with the regulations that regulate the activities of the police of 
the studied countries, the structure and main functions are defined. It is revealed that the 
structures of the foreign police forces are characterized by the branching and diversity of 
the police systems, and their functions are similar to the functions of the service of district 
officers of Ukraine, whose purpose is to ensure the rights, freedoms and legal interests of 
individuals and legal entities, the normal functioning of civil society and the state.

Key words: administrative law, district police officer, police, structure, normative 
legal act, legal regulation, function.

Актуальність дослідження. На сьогодні Україна перебуває в складних політичних , еко-
номічних та соціальних умовах, у зв’язку з проведенням АТО на сході країни, що тягне за собою 
загострення криміногенної ситуації. Беззаконня та антисоціальні настрої ставлять під загрозу 
національну безпеку нашої держави. Важливу роль в попередженні та недопущенні ускладнень у 
сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб відіграє Наці-
ональна поліція, в тому числі і служба дільничних офіцерів. Тому з метою покращення діяль-
ності української поліції було проведено реформу, але в сучасних реаліях її дія є недостатньо 
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результативною, а поліцейськими органами  європейських країн після реформ були досягнені 
істотні ефективні результати в попередженні та профілактиці правопорушень. У зв’язку з цим, 
важливим є вивчення і глибокий аналіз зарубіжного досвіду в сфері адміністративно-правового 
регулювання, організації і функцій поліції, якій відводиться головна роль у сфері забезпечення 
внутрішньої безпеки та охорони громадського порядку будь-якої країни.

Аналіз останніх досліджень. Науково-практичною основою для дослідження в цьо-
му напрямі стали загальнотеоретичні наукові праці й розробки А. І. Біласа, В. О. Заросило, 
В. О. Ільницького, Д. П. Калаянова, А. М. Клочко, С. С. Коломойцева, В. О. Січкар, М. П. Пихтіна, 
О. Ю. Прокопенко, О. С. Проневича, В. І. Ратушняка, Є. Ю. Соболя, Д. В. Швеця та інших учених.

Мета статті – на основі теорії сучасного адміністративного права, аналізу відповідних 
нормативно-правових вітчизняних і зарубіжних актів, праць вчених та інших джерел, проаналі-
зувати досвід зарубіжних країн у сфері адміністративно-правового регулювання служби дільнич-
них офіцерів .

Виклад основних положень. Україна знаходиться на шляху інтеграції до Європейської 
спільноти. У зв’язку з цим наша держава провела низку реформ у політичній, соціальній, еко-
номічній, фінансовій та правоохоронній сферах, і першочергово – в органах внутрішніх справ. 
В останній час країни Європейського Союзу суттєво змінили правові підстави діяльності полі-
цейських служб. Наразі вони чітко розмежовані на норми, правила та стандарти, обов’язкові для 
організації поліцейських служб усіх членів цієї спільноти, та національне поліцейське законо-
давство, яке притаманне кожній країні Євросоюзу з урахуванням її специфіки. До першої гру-
пи належать документи, що регламентують створення європейського поліцейського відомства 
(рішення Ради від 06 квітня 2009 року про створення Європейського поліцейського відомства 
(Європол), рішення Ради від 28 лютого 2002 року про створення Євроюсту з метою посилення 
боротьби з тяжкою злочинністю та ін.). До другої групи належить національне законодавство, 
що регулює діяльність поліцейських служб кожної країни Європейського Союзу. На підставі цих 
та інших актів поліція країн Євросоюзу досягла значних успіхів щодо захисту прав громадян, 
боротьби зі злочинністю, тероризмом та іншими правопорушеннями, використовуючи при цьому 
різноманітні форми діяльності, головним чином – адміністративно-правові, оскільки службам 
поліції країн ЄС належать поліцейські (адміністративні) повноваження [1].

В. Ільницький вказав, що початок міжнародного або світового зародження поліції роз-
почався з прийняттям Кодексу поведінки службовців органів правопорядку прийнятого затвер-
джений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 34/169 від 17 грудня 1979 року, яка зазначає 
у статті 1: службовці органів правопорядку повинні завжди виконувати обов’язки, покладені на 
них законом, служачи суспільству та захищаючи всіх людей від протиправних діянь, відповідно 
до високого рівня відповідальності, якої вимагає їх професія. Ці положення можна вважати пер-
шим міжнародно закріпленим фундаментом для розвитку поліції та співпраці цих органів між 
багатьма державами. Стаття 2 зазначає, що при виконанні своїх обов’язків службовці органів 
правопорядку повинні поважати і захищати людську гідність, підтримувати та захищати пра-
ва людини стосовно всіх осіб. Стаття розкриває захист тих права людини, які визначені і захи-
щені національним і міжнародним правом . Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 
№ 690 (1979) «Про Декларацію про поліцію» у своїй роботі дійшла висновку, що повна реаліза-
ція прав людини і основоположних свобод, гарантованих Європейською конвенцією про права 
людини та іншими національними та міжнародними документами, має за необхідну основу існу-
вання мирного суспільства, яке користується перевагами порядку та публічної безпеки [2, с. 582].

В. Січкар дослідив, що поліція в зарубіжному світі є одним з найстарших державних 
інститутів, значення якого завжди було і залишається величезним як для суспільства в цілому, 
так і для всіх без винятку політичних режимів, а термін «поліція» передбачав сукупність справ 
світського управління (res роlіtісае), на відміну від res есеlеsіаstісае – справи церковні. Спочатку 
термін «поліція» у цьому широкому значенні ввійшов до офіційної мови законодавства. Згодом 
вчені застосовували його для характеристики певного напряму, який протягом тривалого часу 
панував в історії різних держав. Лише протягом останніх менш ніж двох століть в організації 
та діяльності поліції відбуваються досить суттєві зміни. Спочатку суспільна свідомість не виді-
ляла адміністративної і поліцейської функції держави, ототожнювала їх, згодом у межах управ-
лінських функцій, що покладалися на державу, відбувалася диференціація, і поняття «поліція», 
(поліцейська функція, діяльність) розглядалося у широкому та вузькому значеннях. Під впливом 
праць вчених-адміністративістів поліцейська функція у широкому значенні стала іменуватися 
функцією державного управління (адміністративною функцією держави) [3].
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О. Проневич підкреслив, що поняття «поліція» є полісемантичним явищем та базовою 
категорією сучасної поліцейсько-правової теорії. На різних етапах еволюції середньовічної дер-
жави ця категорія вживалася для позначення «стану упорядкованого суспільства», «управління 
державними справами», «доброго порядку» тощо. Сучасне її розуміння сформувалося в умовах 
ствердження буржуазної держави під впливом прецедентного за характером «Кройцберг-рішен-
ня» Вищого адміністративного суду Пруссії від 14 червня 1882 року, внаслідок чого діяльність 
поліції як «інструменту примусу, контролю і самостійної державної установи» була обмеже-
на сферою захисту від небезпеки (загрози) для охоронюваного державою суспільного блага, а 
основним завданням визнано забезпечення публічної безпеки і порядку. Виокремив три основ-
ні кваліфікуючі ознаки поліції (міліції), а саме: належність до інститутів державної виконавчої 
влади (зумовлює її «виконавчу» природу); інтегративний характер, що зумовлює включення до 
її складу окремих об’єднаних родовим поняттям «поліція» («міліція») спеціалізованих служб 
(органів) у структурі відповідального за забезпечення внутрішньої (публічної) безпеки профіль-
ного міністерства (визначає організаційний аспект); належність до правоохоронної системи, 
суб’єкти якої уповноважені державою на примусове припинення посягань на права і свободи 
громадян, а також чинний правопорядок («силовий» компонент) [4].

Д. Калаянов з’ясував, що в сучасному розумінні термін «поліція» почали вживати 
порівняно недавно. Етимологічно слово «поліція» пов’язане із грецьким «polis» тобто місто, а 
термін «politia» означає уряд міста й порядок, що воно повинне забезпечувати. Тривалий час 
термін «поліція» використовувався у французькій мові для позначення комплексу адміністратив-
но-управлінських заходів уряду. Перетворення поліції на орган забезпечення й охорони правопо-
рядку в державі відбулося в епоху абсолютизму [1].

Адміністративно-правове регулювання діяльності дільничного офіцера поліції – це сукуп-
ність нормативно-правових актів, які регламентують діяльність дільничного у сфері запобігання 
правопорушенням, виявлення, припинення правопорушень, притягнення винних до адміністра-
тивної, кримінальної відповідальності, розгляду звернень громадян, а також виявлення й усунен-
ня причин та умов, що сприяють правопорушенням [5].

Основним документом адміністративно-правового регулювання діяльності дільничного 
офіцера поліції в Україні виступає Конституція України, де зазначається , що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю [6]. Основні функції дільничного офіцера поліції регламентуються Наказом Міністерства 
Внутрішніх Справ України «Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офі-
церів поліції», а саме: 1) здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню 
кримінальних та інших правопорушень; 2) виявлення причин та умов, що призводять до вчинен-
ня кримінальних та адміністративних правопорушень, ужиття у межах компетенції заходів для їх 
усунення; 3) ужиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і 
публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопору-
шення; 4) здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміні-
стративні правопорушення або події; 5) у випадках, визначених законом, здійснення провадження 
у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішення про застосування адміністра-
тивних стягнень та забезпечення їх виконання; 6) доставляння у випадках і порядку, визначених 
законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які 
вчинили адміністративне правопорушення; 7) ужиття всіх можливих заходів для надання невід-
кладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок криміналь-
них чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, особам, які опинилися в ситуації, 
небезпечній для їхнього життя чи здоров’я, а також особам, які постраждали від торгівлі людьми; 
8) ужиття заходів для запобігання вчиненню насильства в сім’ї та його припинення; 9) здійснення 
контролю за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку збе-
рігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, 
боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поши-
рюється дозвільна система; 10) взаємодія відповідно до законодавства у межах контрольованих 
прикордонних районів з дільничними інспекторами прикордонної служби щодо проведення пре-
вентивних заходів з протидії нелегальній міграції та іншій протиправній діяльності на державному 
кордоні, отримання інформації про шляхи проникнення та накопичення контрабандних товарів, а 
також мешканців населених пунктів, розташованих поблизу державного кордону, які здійснюють 
незаконні операції з переміщення товарів; 11) вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і 
порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), 
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а також заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, при-
ватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснення приводу 
у виконавчому провадженні; 12) участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні 
заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі [7]. 
Також адміністративна діяльність дільничних офіцерів поліції урегульована Законом України «Про 
національну поліцію» та низкою інших нормативно- правових актів тощо.

Наразі Україна має брати до уваги міжнародні стандарти адміністративно-правового регу-
лювання у сфері діяльності поліцейських та використовувати досвід зарубіжних країн, які мають 
позитивний розвиток та успішне реформування правоохоронних органів, таких як:

Польща. Єдиним нормативно-правовим актом, де регламентовані основні питання орга-
нізації та діяльності поліції є Закон «Про поліцію» прийнятий Сеймом 6 квітня 1990 року. Згід-
но статті 2 поліція складається з таких блоків: кримінальна поліція, слідча поліція, внутрішня, 
профілактична і допоміжна поліцію в організаційній, матеріально-технічній та технічній сферах. 
Поліція включає в себе судову поліцію. Детальний обсяг завдань та принципів організації судо-
вої міліції визначається міністром, відповідальним за внутрішні справи, за погодженням з міні-
стром, відповідальним за правосуддя. Поліція також включає: вища поліція, навчальні центри та 
поліцейські школи; окремі департаменти та підрозділи антитерористичної профілактики; науко-
во-дослідні інститути. Функціями поліції відповідно до статті 1 є: 1) захист життя та здоров’я 
людей та майна від незаконних нападів, що порушують ці товари; 2) охорона громадської безпеки 
та порядку, в тому числі забезпечення миру в громадських місцях та засобах громадського тран-
спорту та громадського транспорту, у дорожньому русі та в водах, призначених для загального 
користування; 3) ініціювання та організація заходів, спрямованих на запобігання вчиненню пра-
вопорушень і злочинних явищ і співробітництва в цій галузі з державними органами, органами 
місцевого самоврядування та громадськими організаціями; 3а) проведення антитерористичної 
діяльності в сенсі Закону від 10 червня 2016 року про антитерористичну діяльність (Журнал 
законів, пункт 904 та 1948); 4) виявлення злочинів та правопорушень та переслідування їх вико-
навців; 4а) охорона об’єктів, що становлять місце членів Ради міністрів, за винятком приміщень 
для міністра національної оборони і міністра юстиції, призначеного міністром, відповідальним за 
внутрішні справи; 5) нагляд за спеціалізованими збройними захисними формуваннями в межах, 
визначених окремими нормативними актами; 6) контроль за дотриманням порядку та адміні-
стративних положень, пов’язаних із громадською діяльністю, або в силі у громадських місцях; 
7) співробітництво з поліцією інших держав та їх міжнародних організацій, а також з органами 
та установами Європейського Союзу на основі міжнародних угод та угод та окремих положень; 
8) збір, обробка та передача кримінальної інформації. Поліція також виконує завдання, що випли-
вають з положень законодавства Європейського Союзу, а також міжнародних угод та домовлено-
стей на умовах і в межах, визначених у ній. Поліція виконує завдання, що випливають із Закону 
від 9 березня 2017 року про систему моніторингу дорожнього і залізничного транспорту [8].

Швеція. Відповідно до Конституції 1975 року, влада у Швеції поділяється на законодавчу 
(в особі короля і парламенту), виконавчу (в особі короля через його міністрів) та судову (суди). 
Парламент відповідає за законодавчу діяльність і таким чином встановлює рамки діяльності 
поліції. В свою чергу поліція підпорядковується міністру юстиції, який наділений повноважен-
нями у сфері організації її діяльності. Вказані функції він реалізує через головного комісара 
національної поліції Швеції, Комісара поліції у м. Стокгольм та начальників поліції на містах. 
Крім того, поліція Швеції тісно взаємодіє з місцевою владою та громадянами з метою виконання 
покладених на неї завдань [9] 

Згідно з Положенням про національну поліцію і національну службу безпеки 1998 року 
поліцейський апарат складається з: начальника національної поліції, начальника служби безпе-
ки поліції, заступника начальника служби безпеки поліції, начальника поліції, суперінтенданта 
поліції, старшого суперінтенданта, співробітника поліції, комісара поліції, інспектора поліції і 
констебля поліції [10].

Основні завдання та функції регламентує «Поліцейський акт» 1997 року є: 1) запобігання, 
запобігання та виявлення злочинних дій та інших порушень громадського порядку або порушень 
безпеки; 2) моніторинг громадського порядку та безпеки та втручання в разі порушення; 3) роз-
слідування та судове переслідування злочинів, які підлягають державному обвинувачуванню; 
4) забезпечення громадського захисту, інформації та іншої допомоги, коли така допомога може 
надаватися поліцією; 5) завершення заходів, які надходять до поліцейського відділення відповід-
но до спеціальних положень [11].
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Естонія. Однією з ефективних реформ органів поліції на пострадянському просторі є 
досвід реформування поліції Естонської Республіки. Національні поліцейські органи тут були 
сформовані у процесі розпаду СРСР, коли був прийнятий Закон «Про поліцію» від 20 вересня 
1990 року [12].

Структура поліції Естонії складається з: відділів поліції; поліцейської ради; поліцейські пре-
фектури; національні спеціалізовані поліцейські органи (центральна кримінальна поліція, поліція 
безпеки, центр криміналістики та криміналістики). Поліція відповідно до їх функцій: 1) допомагає 
громадянам у межах своєї компетенції; 2) захищає життя, здоров’я, честь і гідність громадян, майно 
та майно від незаконних нападів та інших загроз; 3) забезпечує процедуру в громадських місцях: у 
разі правопорушень вони повинні бути негайно припинені та вживати відповідних заходів; 4) отри-
мує та реєструє вхідну інформацію про правопорушення та інші події, негайно вживає заходів для 
попередження, стримування та виявлення правопорушень; 5) ініціює кримінальні справи, прово-
дить досудове слідство та виконує інші обов’язки, що випливають із кримінально-процесуального 
законодавства; проводить експертні та криміналістичні дослідження; 6) виконує рішення та судові 
накази в межах своєї юрисдикції, здійснює затримання, короткочасне позбавлення волі та вислан-
ня, спостерігачів та засуджених та затриманих; 7) забезпечує права та законні інтереси осіб, які 
були передані в міліцію, при необхідності надає медичну допомогу, забезпечує попереднє пояснен-
ня щодо призначення та реагування поліції; 8) бере участь у запобіганні правопорушенням, нарко-
манії, вживання алкоголю та іншої антисоціальних проявів; 9) сприяє соціальній адаптації засудже-
них осіб; 10) веде провадження у справах про адміністративні правопорушення; 11) шукає зниклих 
осіб, осіб, незаконно присутніх в Естонії, та інших осіб у порядку, встановленому законами та 
іншими законодавчими актами; 12) захищає резиденції іноземних посольств та послів; контролює 
об’єкти, призначені урядом Республіки; 13) регулює рух та здійснює моніторинг руху, перевіряє 
стан доріг, вулиць, пристроїв контролю руху та транспортних засобів; 14) перевіряє дотриман-
ня встановлених правил при відкритті та експлуатації об’єктів під його наглядом; 15) перевіряє 
паспорта та дотримання правил реєстрації та виїзду громадян; 16) контролює законність перебу-
вання та роботи в Естонії іноземними громадянами та особами без громадянства; 17) інформує 
органи державної влади та місцевого самоврядування про становище злочинів, нещасних випадків, 
пожеж, катастроф, стихійних лих та інших надзвичайних подій та вживає необхідних заходів для 
усунення їх наслідків, для порятунку та допомоги людям; надає допомогу особам, які постраждали 
внаслідок правопорушень або які перебувають у непридатному стані; 18) забезпечує, щоб предме-
ти та документи передані поліції, були збережені і повернуті законному власнику; 19) бере участь 
у охороні природного середовища, природних ресурсів та об’єктів; 20) виконує інші обов’язки, 
покладені на неї відповідно до закону чи законодавства [13].

Угорщина. В Угорщині питання щодо структури та функцій поліції врегульовані законом 
про поліцію, прийнятим 19994 року, де організаційно угорська поліція поділена на такі служби: 
основні – кримінальна поліція; поліція охорони громадського порядку; дорожня поліція; адміні-
стративна поліція; поліція охорони осіб і власності; спеціальні підрозділи боротьби з терориз-
мом, безпеки аеропортів, вибухотехнічна служба; поліцейські війська, служба фельд’єгерсько-
го зв’язку; допоміжні підрозділи – економічний, інформаційних технологій, кадрової роботи, 
офіційних послуг, юридичний, медичний, секретаріат [12]. А функціями угорської поліції є: 
1) запобігання злочинності, моніторинг злочинної ситуації в Угорщині, виявляє ризики вчинення 
злочинів, аналізує, оцінює, контролює та передає інформацію, необхідну для запобігання злочи-
нам; 1a) виявлення злочинів в економічній сфері та повернення доходів, одержаних злочинним 
шляхом; 2) запобігання та виявлення правопорушень; 3) виконує офіційні обов’язки, пов’язані 
з виробництвом, розповсюдженням та використанням певних пристроїв та матеріалів, небезпеч-
них для громадської безпеки; 4) здійснює державні повноваження та правоохоронні обов’язки; 
5) забезпечення виконання правоохоронних завдань, пов’язаних із підтримкою громадського 
порядку; 6) забезпечує надання особистих завдань захисту; 6а) захищає життя та фізичну недо-
торканність статутних осіб, які особливо важливі в Угорщині; 7) уповноважує та контролює 
діяльність особистого та майнового захисту та приватних детективів; 7а) уповноважує ввезення 
в країну служби вогнепальної зброї та боєприпасів за відсутності іншого міжнародного договору; 
8) виконує обов’язки щодо виконання покарань; 9) забезпечує надзвичайні заходи, надзвичай-
ні ситуації, загрози тероризму, непередбачені напади, а у випадку надзвичайної ситуації та у 
випадку несподіваного нападу сприяють витісненню державної кордону збройними чи збройни-
ми особами, а також захоплення та роззброєння його; 10)запобігає, виявляє, перериває незаконне 
перетинання державного кордону, бере участь у запобіганні нелегальній імміграції; 11) контро-
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лює транзит осіб та транспортних засобів, що проходять через державний кордон,  включаючи 
митний контроль, забезпечує порядок пунктів пропуску та здійснює роботу пунктів пропуску , а 
також виконання завдань, пов’язаних з їх підтримкою та розвитком [14].

Чехія. Національна поліція Чеської Республіки – єдина в країні служба, у винятковому 
віданні якої знаходяться всі питання громадської безпеки та розслідувань кримінальних злочи-
нів. Входить в систему Міністерства внутрішніх справ. Регіональні або міські поліцейські органи, 
перед якими стояли б подібні завдання, у нас відсутні. Виняток становлять муніципальні інспекто-
ри поліції, відповідальні за дорожній рух і правопорядок в окремих муніципалітетах. Однак слід 
зазначити, що інспектора поліції в муніципалітетах не володіють правами на арешт і розслідування 
злочинів. Структура чеської поліції знаходиться в повній відповідності з адміністративним поділом 
країни. Вона має в своєму розпорядженні 8 регіональних та 86 окружних управлінь. Очолює цю 
найважливішу службу з охорони і забезпечення правопорядку Президент поліції. У його прямому 
підпорядкуванні 4 заступники і 8 регіональних управлінь. Кожне управління у своєму розпоря-
дженні власні оперативним центром, судової лабораторією, а також відділами кадрів, постачання та 
охорони здоров’я. Регіональним управлінням підпорядковане 86 названих вище окружних управ-
лінь. Останні в свою чергу об’єднують в собі 620 місцевих поліцейських підрозділів [15].

Відповідно до закону про поліцію Чехії від 17 липня 2008 року чеська поліція має такі 
функції: 1) співробітники поліції повинні дотримуватися правил ввічливості та поважати честь 
і гідність як самих осіб, так і їх власних; 2) у разі загроз або порушень внутрішнього порядку 
та безпеки, працівник поліції зобов’язаний здійснювати дії в межах своєї юрисдикції або вжи-
вати інших заходів, що не суперечать закону; 3) гарантувати, що внаслідок дій поліцейських 
ніхто не постраждав; 4) поліція, виконуючи свої завдання, співпрацює з збройними силами, сила-
ми безпеки та іншими державними органами, а також з юридичними та фізичними особами; 
5) забезпечення безпеки об’єктів, приміщень та осіб, що охороняються; 6) запобігання злочинам 
та соціально патологічним явищам; 7) освітня діяльність у сфері внутрішнього порядку та безпе-
ки; 8) надання підтримки, догляду та допомоги жертвам злочинності; 9) запобігання та врегулю-
вання наслідків кризових ситуацій; 10) здійснюють роботу з правопорушниками та особами, що 
мають соціально патологічну або подібну поведінку з ризиком [16]. 

Як бачимо, у структурі правоохоронних органів вищевказаних країн складно виокремити 
саме службу дільничних офіцерів поліції, адже назви різних служб здебільшого асоціюються з 
різноманітними правоохоронними функціями. Так, наприклад, у Польщі це кримінальна полі-
ція, слідча поліція, внутрішня, профілактична і допоміжна поліція, судову поліція; в Естонії є 
центральна кримінальна поліція, поліція безпеки; в Угорщині – поліція охорони громадського 
порядку, дорожня поліція, адміністративна поліція, поліція охорони осіб і власності, спеціаль-
ні підрозділи боротьби з тероризмом, безпеки аеропортів, вибухотехнічна служба, поліцейські 
війська, служба фельд’єгерського зв’язку.

Висновки. Отже, в ході дослідження ми з’ясували, що: між структурами поліції в країнах, 
які були представлені в нашому дослідженні є спільні риси, а саме багатоманітність поліцей-
ських систем та наявність поліцейських органів у різних міністерствах і відомствах; функції які 
виконують дільничні офіцери поліції в Україні є подібними до функцій правоохоронних органів 
досліджуваних країн, всі вони спрямовані, на запобігання вчиненню кримінальних та інших пра-
вопорушень та здійснення превентивної та профілактичної діяльності, захист життя та здоров’я 
фізичних осіб і публічній безпеці тощо. Вважаємо за необхідність й надалі вивчати досвід роз-
винутих, правових, демократичних зарубіжних країн у сфері адміністративно-правового регулю-
вання діяльності органів поліції з метою покращення здійснення адміністративної діяльності та 
належного виконання правоохоронних функцій Національною поліцією України, в тому числі і 
служби дільничних офіцерів. 
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Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів правового регулюван-
ня публічної служби в органах судової влади в світлі аналізу зарубіжного досві-
ду. Розглядається вплив різних факторів на ефективність правового регулювання 
проходження публічної служби в органах судової влади. Аналізується законодавче 
закріплення та особливості проходження окремих етапів публічної служби суддею 
в інших країнах. 
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Статья посвящена исследованию отдельных аспектов правового регулирова-
ния публичной службы в органах судебной власти в свете анализа зарубежного 
опыта. Рассматривается влияние различных факторов на эффективность правового 
регулирования прохождения публичной службы в органах судебной власти. Ана-
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The article is devoted to the study of certain aspects of the legal regulation of public 
service in the judiciary in the light of the analysis of foreign experience. The influence 
of various factors on the effectiveness of legal regulation of the passage of public service 
in the judicial authorities is considered. The legislative consolidation and peculiarities of 
passing certain stages of public service to a judge in other cranes are analyzed.

Key words: judge, service, judiciary, public service, legislation.

Постановка проблеми. Цивілізаційний розвиток, зміни в політичному, економічному, 
культурному, соціальному житті країни вимагають від влади належного на це правового реагу-
вання, корегування внутрішньої та зовнішньої політики, внесення змін до діючого законодав-
ства. У рівній мірі стосується це і сфери правосуддя, у тому числі проходження публічної служби 
в органах судової влади. 

У ході нашої наукової роботи ми вже неодноразово звертали увагу на те, що протягом 
всього часу незалежності Україна продовжує шукати найоптимальнішу форму функціонування 
судової влади, напрацьовувати ефективний та об’єктивний механізм припинення правового ста-
тусу судді. Навіть після прийняття змін до Конституції України в частині правосуддя та нового 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» низка елементів нормативно-правого регулю-
вання звільнення судді з посади та припинення його повноважень все ще потребує подальшого 
уточнення та вдосконалення. Відтак актуальним та важливим є питання формування конкретних 
пропозицій, рекомендацій, змін до нормативно-правових актів, спрямованих на подолання цих 
недоліків. Вивчення цього питання буле доцільним шляхом дослідження зарубіжного законодав-
ства, яке регулює проходження публічної служби в судовій владі.

Стан дослідження. Окремі аспекти проблеми адміністрування публічною службою в 
органах судової влади досліджували такі вчені, як А. Л. Борко, В. Д. Бринцев, М. Й. Вільгушин-
ський, І. В. Дем’яненко, М. М. Григорович, Т. Є. Кагановська, М. І. Логвиненко, Л. М. Москвич, 
М. Є. Марочкін, А. О. Селіванов та багато інших. Але ми вважаємо, що останні зміни до чинного 
законодавства стосовно організації судової системи та правосуддя, потребують  додаткового нау-
кового аналізу, а саме в аспекті дослідження зарубіжного досвіду стосовно публічної служби на 
посаді судді, можливості його імплементації для України.

Метою статті є висвітлити актуальні питання проходження публічної служби в органах 
судової влади зарубіжних країн та визначити перспективи формування сучасної моделі її регу-
лювання для України.

Виклад основного матеріалу. Європейські стандарти у сфері правосуддя визначені і 
ухвалені європейськими інституціями. Узагальнену їхню систематизацію представлено у Допо-
віді Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) від 03 жовтня 
2008 р. CDL-JD (2008) 002 «Європейські стандарти в сфері судочинства – систематичний огляд» 
[1]. Аналіз вказаного документу свідчить, що основний акцент європейським співтовариством 
робиться на незалежність суду. Цьому механізмові підпорядковані усі інші засади організації 
роботи судових органів. Він є базовим: механізм незалежної судової інстанції спроможний забез-
печити неупередженість та об’єктивність судочинства. Водночас незалежність судової гілки вла-
ди сприяє утвердженню діяльності суду як самостійної інституції.

У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.), більш відомій 
як Європейська конвенція прав людини, в переліку перших, фундаментальних прав визначено 
право на справедливий суд (ст. 6 Конвенції) [2]. Функціонування судової системи у країнах об’єд-
наної Європи стало об’єктом постійного моніторингу європейських владних інституцій. Належ-
ний стан правосуддя розглядається європейською спільнотою як критерій ступеня практичного 
втілення принципу верховенства права і, відповідно, демократичного устрою управління дер-
жавою. Європа з її традиційними підходами до забезпечення високих правових стандартів була 
пріоритетним орієнтиром для України. 

Угода про асоціацію стала логічним завершенням багаторічної роботи, проведеної Украї-
ною в напрямку тісної співпраці з ЄС на перспективу повноцінного входження до Європейського 
співтовариства. Україна, відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адап-
тації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 1629-IV від 18.03.2004 р. 
взяла зобов’язання проводити консультації з європейськими інституціями в процесі впроваджен-
ня структурних реформ. Основними установами були Парламентська асамблея Ради Європи та 
Європейська комісія «За демократію через право» (більш відома як Венеціанська комісія) Від-
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повідно до законодавчого процесу, проведення судової реформи є однією із важливих складо-
вих загальної конституційної реформи в Україні і ретельно вивчається Європейською комісією 
«За демократію через право». Україна повинна булла продемонструвати прогрес у напрямку 
удосконалення національної системи правосуддя та удосконалення механізмів управління: 1) на 
законодавчому рівні потрібно було чітко визначити статус судової гілки в механізмі розподілу 
влади; 2) забезпечити її відхід від командно-адміністративних засад діяльності; 3) визнати пріо-
ритетність прав і свобод людини; 4) нормативно закріпити нову модель управління судоустрою 
як демократичної інституції. Парламентська асамблея Ради Європи у п. 2 своєї резолюції від 
27.09.2001 р. Щодо дотримання обов’язків та прийнятих Україною зобов’язань нагадала про 
необхідність розробки концептуального документу про судову реформу [3]. 

Прийнятими 02 червня 2016 р. Верховною Радою України Законами «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)» та «Про судоустрій і статус суддів» враховано заува-
ження Венеціанської комісії:

– усунуто Верховну Раду України від процесу призначення суддів;
– передбачено вирішення питань створення і ліквідації судів винятково шляхом прийнят-

тя відповідних законів парламентом;
– зведено до суто церемоніальної функцію Президента України у призначенні суддів на 

посади;
– ліквідовано вищі спеціалізовані суди;
– відновлено статус Верховного Суду як суду касаційної інстанції;
– надано нові повноваження Вищій раді правосуддя [4; 5].
Вищенаведені концептуальні документи є векторами розвитку законодавства про 

судоустрій та статус суддів, адже визначають не тільки європейські стандарти правосуддя, але й 
засади проходження публічної служби в судах.

Поряд з цим, окремі положення законодавства інших країн можуть стати корисними для 
України в аспекті їх подальшого впровадження у вітчизняне законодавство. 

Наприклад, заслуговує на увагу процес відбору кандидата на посаду судді, що буде назна-
чатися вперше. Так, у Австрії кандидат на посаду судді проходить трьохрічне навчання, яке скла-
дається із семи самостійних етапів: 1) судова практика з одночасними заняттями на підготовчих 
курсах; 2) практика як судді–стажиста; 3) навчання протягом двох років при суді, прокуратурі, 
адвокатурі, Міністерстві юстиції, в органах, що виконують судові рішення; 4) навчання в Судовій 
академії; 5) судова практика; 6) іспит на посаду судді при вищому суді землі; 7) призначення на 
посаду [6, с. 257]. Крім того, в Австрії також застосовується такий засіб підготовки на посаду 
судді як стажування кандидатів. Попереднє стажування кандидата на посаду судді також перед-
бачене законодавством таких країн як Франція, Російська Федерація, Республіка Молдова, Рес-
публіка Білорусь [7, с. 158–159; 8, с. 102].

У зв’язку з тим, що в Україні відсутній інститут стажування на посаді судді, ми вважаємо 
доцільним його введення у вітчизняне законодавство, саме для тих кандидатів, які будуть при-
значатися суддею вперше.

Цікавим є досвід щодо вибору кандидата на посаду судді. Наприклад, у Виснов-
ку № 1 (2001 р.) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради 
Європи щодо стандартів незалежності та незмінюваності суддів йдеться про  те, що там, де суд-
дей обирає населення, як це відбувається у Швейцарії на кантональному рівні, мета, без сумніву, 
полягає в тому, щоб надати судовій владі при здійсненні її функцій певну пряму демократичну 
основу. Водночас висловлюється застереження про недопустимість підпорядковування призна-
чення або підвищення на посаді суддів вузьким партійним політичним міркуванням, бо коли 
існує який-небудь ризик того, що це відбудеться або може відбутися  саме подібним чином, такий 
метод скоріше небезпечний, ніж ефективний [9]. Як зазначає Є. В. Васьковський у Швейцарії, де 
в шести кантонах застосування виборів суддів населенням практикувалось щодо всіх суддів, а 
в десяти – тільки щодо нижчих, зловживань не спостерігалося з огляду на умови, які сприяють 
розумному застосуванню виборного начала, серед яких: обмеженість території, постійний склад 
населення, прив’язаного до своїх національних установ, заможного, культурного і такого, що 
звикло спокійно пожинати плоди своєї політичної волі [10, с. 23]

Варто також звернути увагу на те, що законодавством деяких європейських країн додат-
ково до перевірки достовірності поданих документів передбачена спеціальна психологічна пере-
вірка кандидата на посаду судді. Наприклад, в Португалії після іспитів відбувається розмова з 
психологом. Причому, якщо психолог вважає людину такою, що не може обіймати посади судді, 
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він зазначає про це у звіті. Кандидат може поспілкуватися з іншим психологом, однак, якщо і дру-
гий психолог дотримується такої ж думки, то подальша участь в конкурсі абітурієнта неможлива 
[8, с. 102]. У зв’язку з тим, що посада судді є дуже відповідальна, на нашу думку, доцільним буде 
впровадити окрему психологічну перевірку кандидатів на посаду судді.

В. М. Мартиненко, досліджуючи формування суддівського корпусу в інших державах, дій-
шов висновку, що ефективним видається механізм створення окремих ланок загальних судів за 
принципом розподілу різних категорій справ. В якості прикладу автор наводить досвід Німеччи-
ни, де, крім судів загальної юрисдикції, існує система адміністративних, соціальних, фінансових, 
судів з трудових спорів, тощо [11, с. 3]. 

Підтримуємо пропозицію А. Л. Борко про необхідність запровадження механізму комп-
лексного медичного обстеження у спеціально відібраних медичних установах всіх суддів, за 
результатами якого й має вирішуватись питання продовження виконання ними суддівських 
повноважень; у такий спосіб можна реально гарантувати відправлення правосуддя в Україні суд-
дями, які є для цього достатньо здорові [123, c. 22].

О. П. Іщенко та М. М. Самофал провели ґрунтовне дослідження всіх аспектів притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності за законодавством Литви і відмітили, що в законодав-
стві цієї країни гармонійно поєднано інтереси судді, необхідність захисту його незалежності з 
суворістю заходів дисциплінарного стягнення, включаючи звільнення з посади [143, с. 165–166]. 
На нашу думку такий підхід має бути врахований і нашими правниками та суб’єктами, що наді-
лені повноваженнями застосування до судді заходів дисциплінарної відповідальності.

Особливої уваги потребує вивчення питання підстав та порядку звільнення судді.
Наприклад, у Великобританії практично виключена можливість звільнення судді до 

настання граничного віку перебування на посаді, який коливається в межах сімдесят – сімдесят 
п’ять років у залежності від виду суду, де суддя здійснює свої обов’язки. Винятковими випадками 
дострокового припинення повноважень є усунення судді з посади за негідну поведінку або в разі 
доведення недієздатності особи.. Згідно із загальним правом підставами для порушення питання 
можуть бути аморальна поведінка судді в особистому житті, вчинення тяжкого злочину (але не 
незначного), серйозне і навмисне зловживання посадою, пов’язане, як правило, з підкупом. При 
доведеності «поганої поведінки» вони можуть бути звільнені монархом за поданням обох палат 
парламенту Стосовно суддів середнього (окружні судді) та нижчого (мирові судді) рівнів, то їх 
дострокове звільнення практично повністю залежить від волі лорда-канцлера, а не від парла-
менту чи монарха. Підставами такого звільнення можуть бути недієздатність, негідна поведінка, 
недотримання умов тимчасового призначення [14, с. 130–133]. У Болгарії після трирічного пере-
бування на посаді всі судді стають незмінними і можуть бути звільнені з посади лише в разі вихо-
ду на пенсію, відставки, вступу в силу вироку про позбавлення волі за умисний злочин, а також 
при стійкій фізичній неможливості виконувати обов’язки протягом строку, який триває більше 
одного року [15, с. 194]. Припинення суддівських повноважень у Франції відбувається, як прави-
ло, у зв’язку із звільненням особи у відставку (обов’язкову по закону; по волевиявленню однієї з 
сторін трудового договору) чи звільненням за вчинення дисциплінарного проступку [16, с. 272]. 

Конституція Польщі (стаття 180) містить загальні положення припинення правового ста-
тусу судді. При цьому закріплюється спеціальна гарантія для судді у разі виходу у відставку у 
зв’язку із змінами устрою судів або зміною меж судових округів – за ним зберігається повний 
оклад [17]. Дострокове звільнення у відставку можливе через хворобу або інші причини непра-
цездатності, підтверджені лікарським висновком про тривалу неможливість виконання обов’язків 
судді. З ініціативою звільнення через проблеми із здоров’ям може виступати сам суддя, Міністр 
юстиції (стосовно голів місцевих та апеляційних судів) та рада відповідного суду. В останньому 
випадку звільнення можливе лише тоді, коли через хворобу або оплачувану відпустку, пов’язану 
з лікуванням, суддя більше року не здійснює правосуддя. Також за поданням Міністра юстиції 
Польщі суддя може бути звільнений у відставку через зміну судового устрою, меж судових окру-
гів, якщо не був переведений до іншого суду [18].

Ю. М. Оборотов акцентує увагу на тому, що у нашій правосвідомості право завжди було 
синонімом правоти, правди і навіть справедливості, на відміну від західної правосвідомості, 
де право більше зближувалось із законністю, формальною визначеністю, впорядкованістю. 
Ідея просування України до Європейського Союзу найчастіше підкріплюється судженнями про 
належність України до сім’ї романо-германського права. На думку автора, будь-які запозичення з 
інших правових культур можуть бути виправдані лише тоді, коли вони не руйнуватимуть вітчиз-
няну правову спадщину [19, с. 35]. 
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Висновки. Враховуючи досвід зарубіжних країн, не слід його повністю копіювати. Більш 
доцільним та ефективним буде запозичення позитивних норм права інших країн до вітчизняного 
законодавства. Слід акцентувати увагу на застосуванні позитивного досвіду правового регулю-
вання публічної служби в органах судової влади зарубіжних країн у сфері професійної підготов-
ки суддів та добору кандидатів на їх посади. Вивчення зарубіжного досвіду публічної служби в 
органах судової влади має відбуватися в порівнянні з Україною, в першу чергу, є відображенням 
державницьких, правових традицій, специфіки суспільно-політичного устрою країни. 
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УДК 342

МОІСЄЄВ М.С. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ З ПРОТИДІЇ  
ТА БОРОТЬБИ З ВИСОКОПОСАДОВОЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

У статті досліджено зарубіжний досвід організації та діяльності органів з про-
тидії та боротьби з високопосадовою та організованою злочинністю. Визначено, 
що в США, Німеччині, Австрії та Франції злочини скоєні посадовими особами 
організована злочинність віднесені до компетенції органів поліції, в структурі яких 
функціонують спеціальні органи (підрозділи). Порівняно діяльність Федерального 
бюро розслідувань США та Державного бюро розслідувань України. Встановлено, 
що корупційні злочини та злочини пов’язані з корупцією суб’єктами яких є поса-
дові особи держави підслідні спеціальним антикорупційним органам. Розглянуто 
особливості останніх в Литві, Австрії, Латвії, Польщі. 

Ключові слова: посадові особи, організована злочинність, Федеральне бюро 
розслідувань США, органи поліції, антикорупційні органи.

В статье исследован зарубежный опыт организации и деятельности органов по 
противодействию и борьбе с высокопоставленными и организованной преступ-
ностью. Определено, что в США, Германии, Австрии и Франции преступления 
совершенные должностными лицами организованная преступность отнесены к 
компетенции органов полиции, в структуре которых функционируют специаль-
ные органы (подразделения). По сравнению деятельность Федерального бюро 
расследований США и Государственного бюро расследований Украины. Установ-
лено, что коррупционные преступления и преступления связанные с коррупцией 
субъектами которых являются должностные лица государства подследственные 
специальным антикоррупционным органам. Рассмотрены особенности последних 
в Литве, Австрии, Латвии, Польши.

Ключевые слова: должностные лица, организованная преступность, Феде-
ральное бюро расследований США, органы полиции, антикоррупционные органы.

The article examines the foreign experience of the organization and activities of the 
bodies responsible for counteraction and control of high-ranking and organized crime. 
It has been determined that in the United States, Germany, Austria and France crimes 
committed by officials of organized crime are the responsibility of the police, in which 
structures special units (units) operate. Compared to the activities of the Federal Bureau 
of Investigation of the United States and the State Investigation Bureau of Ukraine. It has 
been established that corrupt crimes and crimes are related to corruption, whose subjects 
are officials of the state, who are subjected to special anti-corruption bodies. Features of 
the latter in Lithuania, Austria, Latvia, Poland are considered.

Key words: officials, organized crime, Federal Bureau of Investigation, police, anti-
corruption authorities.

Постановка проблеми. Організація та діяльність Державного бюро розслідувань Украї-
ни (далі – ДБР) як суб’єкта адміністративних та інших правовідносин, на сьогодні ставить перед 
вищими державними органами багато питань, обумовлених в першу чергу специфічними стату-
сом зазначеного органу. Слід зауважити, що статус ДБР визначається його багатофункціональні-
стю, оскільки відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 
2015 року та чинного Кримінального процесуального кодексу України, він уповноважений прово-
дити досудове розслідування за широким переліком кримінальних правопорушень, але лише у разі 
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скоєння їх суб’єктами наведеними у ст. 216 КПК України.  При цьому зазначений перелік передба-
чає корупційні злочини, за винятком тих, що підслідні НАБУ, а також військові злочини, крім того 
пропонується віднести до його підслідності організовану злочинність. Така багатофункціональ-
ність ДБР обумовлює необхідність пошуку зарубіжного досвіду організації і діяльності державних 
органів на які покладено протидію та боротьбу як зі злочинами скоєними вищими посадовими 
особами держави, організованою злочинністю, так і іншими не менш небезпечними діяннями. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Загалом питання організації та діяльності 
державних органів, які протидіють високопосадовій, організованій злочинності, іншим тяжким 
та особливо тяжким злочинам розглядалося такими науковцями як Амонс М., Биков А., Коню-
шенко П., Кравцова Т., Кравцов О., Краснова А., Пархоменко С., Підюков П., Раєвський П., праці 
яких стали основою для написання даної роботи та формулювання відповідних висновків.

Відповідно метою статті є розкрити зарубіжний досвід організації та діяльності держав-
них органів до повноважень яких належить протидія і боротьба зі злочинами скоєними вищими 
посадовими особами держави, у тому числі корупційними, організованою злочинністю, іншими 
тяжкими та особливо тяжкими злочинами.

Виклад основного матеріалу. Попередній аналіз спеціалізованих правоохоронних інсти-
туцій зарубіжних держав, які мають повноваження щодо розслідування злочинів, у тому числі 
корупційних, суб’єктами яких є вищі посадові особи держави, а також організованої злочинно-
сті дозволила зробити наступний висновок – в більшості держав світу вищезазначені питання 
належать до компетенції органів поліції, в межах яких функціонують відповідні підрозділи, та 
спеціалізованих антикорупційних органів. Пропонуємо розпочати з органів поліції. А оскільки 
науковці та політики найчастіше звертають увагу на подібність ДБР і ФБР США, вважаємо необ-
хідним розкрити основні завдання та організаційні аспекти діяльності ФБР США.

П. П. Підюков, Я. Ю. Конюшенко та М. О. Амонс зазначають, що переважна більшість 
злочинів у США виявляються органами поліції та атторнейською службою, які уповноважені 
на порушення кримінального переслідування.  Атторнейська служба  має досить розгалужену 
структуру. Федеральна атторнейська служба включає Генерального атторнея (як правило ним 
є Міністр юстиції США), його помічників та окружних атторнеїв. При цьому повноваження 
аторнеїв відмінні від повноважень прокурорів, хоча перші і мають право самостійно приймати 
рішення про порушення кримінального провадження, його закриття, навіть коли справа перебу-
ває на стадії судового розгляду, а до повноважень Генерального атторнея належить контррозвідка 
і політичний розшук. Водночас порушення кримінального  переслідування і здійснення кримі-
нального провадження займають найважливіше місце у діяльності атторнейської служби США.

Органи поліції у США складаються з федеральної поліції, поліції штатів та місцевої полі-
ції. До органів федеральної поліції належить ФБР США формально підпорядковане Міністерству 
юстиції держави, а фактично незалежне від останнього і йому не підзвітне. ФБР має свої пред-
ставництва в кожному штаті , а також у великих містах і населених пунктах США [1, с. 120–121].

Особливі завдання ФБР США пов’язані із тим, що зазначений орган є органом внутріш-
ньої розвідки, і одночасно, федеральною правоохоронною структурою США. При цьому говоря-
чи про особливі завдання ми мали на увазі, що на ФБР США покладено здійснення: 

1) захисту США від терористичних атак, іноземних розвідувальних операцій і шпіонажу, 
кібернападів і злочинів у сфері високих технологій; 

2) захисту громадянських прав; 
3) боротьби з корупцією на всіх рівнях, міжнаціональними та національними злочинними 

організаціями і підприємствами, головними «білокомірцевими» злочинами (наприклад махінації 
посадовців із державними коштами), найбільш тяжкими злочинами; 

4) підтримки федеральних, штатів, місцевих та міжнародних партнерів [2, с. 17].
Структура ФБР США передбачає 11 управлінь, серед яких: управління боротьби з теро-

ризмом, управління національної безпеки, управління розвідувальних служб, управління кримі-
нального розслідування та інші. 

Саме останнє управління займається розслідуванням кримінальних правопорушень від-
несених законодавством США до категорії федеральних. В перше чергу це особливо небезпечні 
злочини проти життя та здоров’я громадян, скоєні при обтяжуючих обставинах, пограбування 
банків, злочини на повітряному, морському, залізничному транспорті, порушення законів про 
придбання, зберігання та застосування вогнепальної та холодної зброї.

Другу групу складають виключно «білокомірцеві злочини». Слід зазначити, що така 
узагальнююча назва злочинів була запропонована в 1939 році і на сьогодні є синонімом всього 
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спектра шахрайств, скоєних бізнесменами та посадовими особами держави. Відповідно ФБР 
здійснює аналіз розвідувальних даних і розслідує такі злочини, як державна корупція, відми-
вання грошей, корпоративне шахрайство, шахрайство з цінними паперами і товарами, шах-
райство з іпотекою, шахрайство з фінансовими установами, банківське шахрайство і розтрати, 
шахрайство проти уряду, порушення закону про вибори, шахрайство у сферах маркетингу і 
охорони здоров'я тощо [3].

В структурі Управління кримінального розслідування є також відділ боротьби із організо-
ваною злочинністю, який здійснює боротьбу з рекетом, виявляє злочини в сфері азартних ігор та 
лотерей, припиняє підкуп і неправомірну вигоду у спорті. Крім того зазначений відділ організо-
вує взаємодію у сфері боротьби з організованою злочинністю всіх федеральних служб, а також 
правоохоронних органів штатів. На цей же відділ покладено здійснення контролю за заходами із 
розшуку та їх координації [4].

Слід погодитись із науковцями, які акцентують увагу на тому, що ФБР є федеральною 
поліцейською структурою, яка відповідальна за забезпечення внутрішньої безпеки у державі – 
виконує роль загальнонаціонального центра по боротьбі зі злочинністю у США. Унікальною 
особливістю ФБР є поєднання функції контррозвідки, політичної поліції та кримінального роз-
шуку. У цьому відношенні ФБР має особливий статус не тільки американських, але й світових 
спецслужб [5]. Якщо ж брати до уваги статус ДБР, то йому притаманні ряд особливостей, які 
безсумнівно свідчать про відмінність між ним та ФБР США. В першу чергу, ДБР не здійснює 
контррозвідувальну діяльність, крім того до його повноважень не віднесена координація діяль-
ності інших правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю. 

Переходячи до адміністративних відносин, які виникають у діяльності ФБР США та ДБР, 
слід звернути увагу на особливості призначення його керівництва. Так, директор ФБР США при-
значається на посаду президентом, але лише за згодою Конгресу. Тоді як в Україні Директор ДБР 
призначається на посаду Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України відповід-
но до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР. Разом з тим 
строк повноважень Директора ФБР США становить 10 років, а Директора ДБР лише 5 років, 
проте можливим є обіймання цієї посади не більше ніж 2 роки поспіль (10 років загалом). 

В Німеччині особливе місце в системі правоохоронних органів займає Федеральне відом-
ство кримінальної поліції (Bundeskriminalamt), яке є центральним органом, що відповідає за 
координацію дій федеральних і земельних структур у всіх питаннях, пов'язаних з поліцейської 
діяльністю, крім того виступає в ролі основного розвідувального відомства і сховища інфор-
мації про діяльність поліції Німеччини та є засновником Національного центрального бюро 
Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) Федеративної Республіки Німеччина 
[6, с. 6]. Більше того слід зазначити, що Федеральне відомство кримінальної поліції ще нази-
вають «німецьким ФБР», адже воно повністю копіює функції ФБР США, у тому числі у сфері 
протидії високопосадовій злочинності.

Аналогом ФБР США, а також Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини 
є Федеральне управління кримінальної поліції Австрії, яке є центральним органом по бороть-
бі зі злочинністю, а також по міжнародному співробітництву з органами поліції інших держав. 
Зазначений орган було утворено у 2003 році відповідно до Федерального закону про утворення й 
організацію Федерального управління кримінальної поліції. На сьогодні в його структурі працює 
близько 700 співробітників, а загальна організаційна структура включає сім департаментів: 

1) департамент кримінальної стратегії і центрального управління;
2) департамент міжнародного поліцейського співробітництва;
3) департамент розслідувань організованої та загальної злочинності;
4) департамент кримінального аналізу;
5) департамент допомоги кримінальній поліції;
6) департамент боротьби з економічною злочинністю;
7) криміналістичний департамент.
Якщо говорити про перелік підслідних Федеральному управлінню кримінальної поліції 

злочинів, то слід звернути увагу, що до їх підслідності належать виготовлення, збут наркотичних 
та інших заборонених речовин, торгівля людьми, дитяча порнографія, контрабанда, кіберзлочин-
ність, підробка грошей, відмивання коштів, відмивання коштів одержаних злочинним шляхом, 
шахрайство з фінансовими ресурсами. При цьому Федеральне управління кримінальної поліції 
розслідує економічні злочини суб’єктами яких є як посадові особи держави так і просто грома-
дяни Австрії [7]. 
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Разом з тим не можна не звернути увагу на те, що зазначений правоохоронний орган об’єднує 
в межах своєї компетенції ті суспільно-небезпечні діяння, які посягають на засади правової дер-
жави та створюють перешкоди для її соціально-економічного, політичного та навіть культурного 
розвитку, що, на нашу думку, є досить позитивним. Для порівняння можна зазначити, що в Україні 
боротьба з організованою злочинністю належить до повноважень багатьох правоохоронних органів, 
однак її рівень у державі залишається високим. Хоча до повноважень ДБР боротьба з організованою 
злочинністю не віднесена, навіть не зважаючи на його законодавчо визначений спеціальний статус.

Серед органів, що одночасно розслідують не лише злочини щодо службових осіб, а тяжкі 
й особливо тяжкі злочини, здійснені організованими злочинними угрупованнями, крім вищеза-
значених органів США, Німеччини та Австрії слід виділити органи Національної поліції Фран-
ції, яка є однією з двух поліцейських організацій, разом із Національною жандармерією Франції. 
Національна поліція Франції функціонує у складі Міністерства внутрішніх справ, тоді як її керів-
ництво здійснюється Генеральним директором.

Загалом підсумовуючи, можемо стверджувати, що в таких державах як США, Німеччина, 
Франція, Австрія організаційна структура органів поліції передбачає функціонування спеціаль-
ного підрозділу або ж органу (зокрема, США), який займається розслідуванням злочинів скоєних 
посадовими особами, а також організованої злочинності. Разом з тим в зарубіжних державах 
діють правоохоронні органи, до виключної компетенції яких належить протидія та боротьба з 
корупційними правопорушеннями суб’єктами яких є вищі посадові особи держави. 

Так, у 2010 році в Австрії було утворено Федеральне антикорупційне бюро, а в 2011 році 
Спеціалізовану прокуратуру по боротьбі з економічними злочинами та корупцією до компетенції 
яких належить розслідування таких злочинів як: зловживання адміністративною владою, при-
йняття подарунків посадовими особами, третейськими суддями, експертами, активний і пасив-
ний підкуп в публічному та приватному секторах, підкуп депутатів, протиправне втручання, 
порушення службової таємниці, відмивання злочинних доходів, угоди, які обмежують змагаль-
ний характер при проведенні конкурсів на отримання держзамовлень та інші [8].

Подібні органи функціонують також в Литві та Латвії. Зокрема, Спеціальна служба роз-
слідувань Литви відповідно до ст. 2 Закону «Про Спеціальну службу розслідувань» є державним 
правоохоронним органом, який діє на підставі закону, підзвітний Президентові Республіки і Сей-
му, здійснює виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із корупцією, розробляє і впрова-
джує заходи, спрямовані на запобігання корупції. 

Зважаючи на призначення зазначеного правоохоронного органу, до його функцій нале-
жить також здійснення досудового розслідування  фактів зловживання службовим становищем, 
фальсифікації офіційних даних, розтрати, незаконного привласнення майна та інших злочинів. 
Слід також відмітити, що Закон «Про Спеціальну службу розслідувань» передбачає таку функцію 
Спеціальної служби розслідувань Литви як подання Президенту Литовської Республіки і Голові 
Сейму не менше двох разів на рік письмового звіту про результати своєї діяльності і подання 
пропозицій щодо підвищення ефективності своєї роботи [9, c. 50]. 

У свою чергу в Латвії функціонує Бюро з попередження і боротьби з корупцією утворено-
го у 2002 році. На зазначений орган покладено здійснення функцій за наступними напрямками: 

1) попередження корупції (наприклад, проводить збір та аналіз інформації про перевірки 
декларацій посадових осіб); 

2) боротьба з корупцією (зокрема, здійснювати досудове розслідування злочинів, якщо 
вони пов’язані з корупційними діями чиновників органів державної влади, судів та правоохо-
ронних органів, притягнення до адміністративної відповідальності та застосування санкцій до 
державних посадових осіб за адміністративні правопорушення); 

3) контроль за фінансування політичних організацій (партій) та їх об’єднань [10]. 
На офіційному сайті Бюро з попередження та боротьби з корупцією вказано, що зазна-

чений орган здійснює досудове розслідування за такими фактами як: перевищення службових 
повноважень, зловживання службовими повноваженнями, бездіяльності державних посадових 
осіб, отримання і привласнення хабара, посередництва в хабарництві, надання хабара, участі в 
недозволених майнових угодах, службової підстави, розголошення відомостей, які не підлягають 
розголошенню [11].

Спеціальна служба для боротьби з корупцією в публічному та приватному секторах, осо-
бливо в державних та місцевих органах влади, а також для боротьби з діями, які завдають шкоди 
економічним інтересам держави була створена у 2006 році в Польщі. Зокрема, мова йде про Цен-
тральне антикорупційне бюро Польщі.
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З організаційних моментів діяльності Центрального антикорупційного бюро Польщі слід 
виділити те, що його керівник не пізніше ніж за 2 місяці до кінця календарного року представляє 
прем’єр-міністру на затвердження річний план Центрального антикорупційного бюро на наступ-
ний рік. Крім того кожного року до 31 березня керівник подає прем’єр-міністру і Комітету спец-
служб Сейму звіт про діяльність за попередній календарний рік, кожного року надається також 
інформація про результати діяльності, за винятком інформації, яка має обмежений режим доступу.

Переходячи безпосередньо до завдань Центрального антикорупційного бюро Польщі слід 
зазначити, що основними з них є наступні:

1) протидія та розкриття фактів недотримання положень щодо обмеження певних видів 
діяльності особами, які виконують публічні функції;

2) виявлення та ініціювання повернення неправомірно отриманих коштів за допомогою 
Державного казначейства Польщі або інших державних юридичних осіб;

3) розкриття фактів недотримання правових норм щодо прийняття та реалізації рішень з: 
приватизації і комерціалізації, фінансової підтримки, державних закупівель, державного фінан-
сування, надання концесій, пільг, банківських гарантій; 

4) перевірка правильності і достовірності майнових декларацій, декларацій про підприєм-
ницьку діяльність осіб, які виконують публічні функції [12].

Висновки. Таким чином, досвід зарубіжних держав у питання боротьби із злочинністю серед 
посадових осіб є неоднозначним, однак спробуємо все ж таки зробити відповідні висновки. Досвід 
США, Німеччини, Австрії та Франції свідчить про віднесення злочинів скоєних посадовими особа-
ми та організованої злочинності до компетенції органів поліції, організаційна структура яких перед-
бачає функціонування спеціальних органів і підрозділів, зокрема, ФБР США, Федеральне відомство 
кримінальної поліції Німеччини, Федеральне управління кримінальної поліції Австрії, органи Наці-
ональної поліції Франції, разом з тим корупційні злочини та злочини пов’язані з корупцією підслід-
ні іншим державним органам (Спеціальна слідча служба Литви, Федеральне антикорупційне бюро 
Австрії, Бюро з попередження та боротьби з корупцією Латвії, Національне антикорупційне бюро 
Польщі).  При цьому очевидно, що ДБР не належить до жодної із вказаних груп органів, оскільки 
поєднує в собі повноваження щодо протидії та боротьби з злочинами скоєними посадовими особа-
ми держави, у тому числі суддями та співробітниками правоохоронних органів, а також корупційні 
злочини суб’єктами яких є зазначені особи, за винятком тих, що належать до підслідності НАБУ.
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ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В статті аналізуються етапи становлення і розвитку екологічної політики та 
права ЄС в сфері охорони навколишнього середовища. Досліджуються основні 
положення програмних документів ЄС в сфері охорони навколишнього середови-
ща. Крім того, в статті приділяється окрема увага аналізу установчих договорів ЄС 
в сфері охорони навколишнього середовища.

Ключові слова: екологічна політика ЄС, право навколишнього середовища ЄС, 
Програми дій ЄС в сфері охорони навколишнього середовища, тощо.

В статье анализируются этапы становления и развития экологической полити-
ки и права ЕС в сфере охраны окружающей среды. Исследуются основные положе-
ния программных документов ЕС в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, 
в статье уделяется особое внимание анализу учредительных договоров ЕС в сфере 
охраны окружающей среды.

Ключевые слова: экологическая политика ЕС, право окружающей среды ЕС, 
Программы действий ЕС в сфере охраны окружающей среды и тому подобное.

In the article analyzed the stages of formation and development of environmental 
policy and EU law in the field of environmental protection. The main provisions of 
the EU program documents in the field of environmental protection are researched.  
In addition, the article devotes particular attention to the analysis of EU founding treaties 
in the field of environmental protection.

Key words: EU ecological policy, EU environmental law, EU action program in the 
field of environmental protection, etc.

Постановка проблеми. Серед глобальних проблем сучасності одними з найактуальні-
ших, безумовно, є екологічні проблеми, від невідкладного розв’язання яких залежить подальше 
життя та здоров’я людини. Наразі міжнародне співтовариство вже чітко усвідомило необхідність 
дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Незадовільний стан навколишнього при-
родного середовища давно набув ознак транснаціонального характеру, тому виникає гостра необ-
хідність в об’єднанні зусиль всього міжнародного співтовариства у здійсненні всіх можливих та 
результативних заходів по відновленню сприятливої екологічної ситуації. 

Позитивне вирішення екологічних проблем, насамперед, залежить від впровадження дієвих 
механізмів правового регулювання екологічних правовідносин, які виникають і функціонують в 
різних сферах життєдіяльності людини. Особливої уваги розробленню та реалізації заходів забез-
печення екологічної безпеки, зокрема, через правове регулювання, приділяється в межах такого 
інтеграційного об’єднання, як Європейський Союз (далі – ЄС). І хоча європейське право навколиш-
нього середовища (далі – ЄПНС) порівняно молода галузь права ЄС, проте вона динамічно роз-
вивається останніми рокам, переважно під впливом міжнародно-правових екологічних процесів. 

Інтенсивний розвиток екологічного права і законодавства, починаючи з 70-х рр. минулого 
століття, засвідчує, наскільки важливими стали завдання збереження навколишнього середовища. 
Якщо в XX столітті вчені, практики і міжнародне співтовариство були стурбовані вирішенням 
питань охорони водних і лісових ресурсів, захисту тварин, зниження рівня забруднення атмосфер-
ного повітря та інших, то наразі спектр загроз змінюється. Це, звичайно, не означає, що всі згадані 
вище завдання вирішені. На жаль, до цього ще далеко. Але, принаймні, щодо шляхів їх вирішення 
вже вироблені способи, узгоджені заходи, в тому числі, правового характеру. Сьогодні пріори-

© ОРЄХОВ С.М. – кандидат юридичних наук, докторант (Інститут законодавства Верховної 
Ради України)
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тетними визнаються проблеми охорони клімату, поводження з відходами та небезпечними речо-
винами, боротьби з екологічною злочинністю, насамперед, з її організованими і корупційними 
формами, а також формування екологічної політики, що відповідає умовам глобалізованого світу. 

Відомі зарубіжні вчені Л. Кремер та Г. Вінтер справедливо зауважують, що  ЄС сьогодні 
є єдиним регіоном у світі, в якому мета захисту навколишнього середовища є рівнозначною і 
визнаною на одному рівні з метою економічного зростання (стаття 2 та 6 Договору про створен-
ня ЄС). Будь-яка держава, яка розвивається, так само як й розвинена держава, яка шукає зразки 
рівноваги між економічними та екологічними інтересами – знайде в ЄС модель політичного і 
правового балансу інтересів в такій формі, яку жодна інша держава або інший регіон наразі не 
запропонують. При всіх недоліках і деталях європейський зразок створення і застосування еколо-
гічного права являє собою в глобальному масштабі найбільш просунуту і конструктивну модель, 
яка до того ж долає ідеї суверенітету в сфері екології, оскільки навколишнє середовище не знає 
національних кордонів [6, с. 125].

З огляду на вищезазначене, не може не викликати інтерес діяльність та політика ЄС щодо 
охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів в ціло-
му, а також  механізми її реалізації. Необхідність і доцільність проведення такого дослідження 
пояснюється насамперед тим, що саме в рамках цієї правової системи ЄС наразі можна вести 
мову про «екологічне законодавство» як про цілісну систему, що склалась структурно і зміс-
товно, та інструменти якого здійснюють найбільший вплив як на внутрішній правопорядок всіх 
держав-членів ЄС, так й на тенденції правового розвитку  інших європейських держав [7, с. 7]. 

В установчих актах ЄС система правових норм та принципів щодо природокористуван-
ня та охорони навколишнього середовища, позначається терміном «екологічне законодавство» 
(environmental legislation) або «екологічне право» (environmental Law). Дана галузь права ЄС 
являє собою унікальну динамічну та розвинену систему правових норм, і є надзвичайно цікавим 
явищем з низки причин. 

По-перше, вона інтенсивно розвивається і її історія є значно коротшою, ніж у міжнародно-
го права навколишнього середовища та національних еколого-правових систем. 

По-друге, в рамках цієї системи представлені найрізноманітніші засоби регулювання еко-
логічно значущої поведінки держав-членів ЄС, юридичних і фізичних осіб, що втілені в різних 
правових формах (директиви, регламенти, рамкові рішення, програми дій тощо). 

Насамкінець, по-третє, у вітчизняній юридичній науці недостатньо уваги приділяється 
дослідженню  екологічного права і політики ЄС, а також організаційно-економічних та інших 
інструментів реалізації екологічної політики ЄС. Уявляється, що такого роду дані являють собою 
не лише науковий, але й практичний інтерес, враховуючи перспективи розширення економічного 
та іншого співробітництва ЄС з Україною.

Отже, висвітлення актуальних питань екологічного права ЄС, на нашу думку, є однією із 
невідкладних задач, що стоять перед вітчизняною наукою міжнародного права. Крім того, слід мати 
на увазі, що ЄС сьогодні є найважливішим стратегічним партнером України в Європі, що визначає 
додатковий інтерес до діяльності цього унікального об’єднання  по вирішенню «спільних» еколо-
гічних проблем не лише для європейського континенту, але й у глобальному контексті в цілому. 
Міжнародно-правовий аспект екологічної діяльності ЄС є найбільш істотним, оскільки сьогодні 
ЄС не лише посідає лідируюче положення у екологічному співробітництві держав-членів, але й 
відіграє помітну роль у міжнародно-правовому регулюванні охорони навколишнього середовища.

У цьому контексті співробітництво України з ЄС у сфері охорони довкілля, є завданням, 
що безпосередньо випливає з Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) 2014 року, після підписання якої інтеграційні процеси 
лише посилилися та  перейшли на новий якісний рівень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання екологічної політики та права ЄС є 
предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних юристів, зокрема: В. І. Андрейцева, 
М. М. Бринчука, О. К. Вишнякова, О. Л. Дубовик, Л. М. Ентіна, С. Ю. Кашкіна, С. М. Кравченка, 
А. І. Кравчука, М. В. Краснової, Л. Кремера, Н. О. Максіменцевої, Н Р. Малишевої, М. М. Микі-
євича, В. І. Муравйова, В. І. Лозо, Р. А. Петрова, П. Д. Пилипенка, У. Пуетера, О. В. Тарасо-
ва, В. М. Топорніна, Я. Ханекварта, А. Л. Чернявського, Ю. С. Шемшученка, О. М. Шпакович, 
М. В. Федунь, Ю. Г. Фесіної, В. О. Юрескула та інших. 

Метою цієї статті є дослідження етапів становлення і розвитку екологічної політики  та 
права Європейського союзу.
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Виклад основного матеріалу. Характер та специфіку сучасного екологічного законодав-
ства ЄС складно уявити без усвідомлення того, як чином відбувалось становлення екологічної 
політики і компетенції Співтовариства в цій сфері. Динаміку формування політики і компетенції 
ЄС в галузі охорони довкілля, правового регулювання в цій сфері можна простежити, виділивши 
у розвитку екологічної політики і компетенції Співтовариства декілька етапів. 

Так, на думку, деяких юристів-міжнародників, екологічна політика ЄС у своєму історич-
ному розвиткові пройшла чотири етапи: 1957–1972 рр. (перший етап), 1972–1986 рр. (другий 
етап), 1986–1992 рр. (третій етап), 1992 р. – по наш час (четвертий етап) [2, с. 2]. Ці етапи, як пра-
вило, юристи-міжнародники пов’язують із прийняттям Програм дій ЄС в галузі охорони навко-
лишнього середовища. 

Перша програма дій з довкілля (1973–1977 рр.) містила формулювання основних прин-
ципів екологічної політики ЄС: попередження забруднення або іншого негативного впливу дже-
рела забруднення замість нейтралізації наслідків; необхідність врахування екологічних вимог 
при плануванні та прийнятті рішень; заборона природокористування, що призводить до значного 
порушення екологічного балансу; обов’язок забруднювача ліквідувати шкідливі наслідки. Перша 
програма дій ЄС була доволі амбіційною. Вона містила багато елементів сучасного розуміння 
поняття «сталий розвиток». Положення першої програми дій були конкретизовані у Другій Про-
грамі дій з довкілля (1977–1982 рр.), зокрема, було розширено коло проблем, що поставали у 
сфері охорони довкілля, а також особливу увагу було приділено захисту природи.

Положення Третьої Програми дій з довкілля (1982–1986 рр.) відображали суттєві зміни у 
підходах до формування політики. Більше того, у ході її розробки враховувалися процеси, пов’я-
зані із завершенням формування внутрішнього ринку. Третя програма дій з довкілля: 

– по-перше, змістила акценти з контролю за забрудненням довкілля промисловими під-
приємствами на його попередження;

– по-друге, розширила масштаб природоохоронних заходів в промисловості аж до їх пла-
нування;

– по-третє, інтегрувала природоохоронну політику в загальну політику ЄС.
У 1987 році засади екологічної політики були закріплені у окремому розділі Установ-

чого договору, що стало свідченням посилення уваги до проблем навколишнього середови-
ща. Того ж року було ухвалено Четверту Програму дій з довкілля (1987–1992 рр.), яка дещо 
змінила акценти в екологічній політиці держав Європейських Співтовариств. Ця Програма 
передбачала запровадження більш інтегрованого підходу до формування екологічної полі-
тики. Вперше захист навколишнього середовища почали розглядати як невід’ємну частину 
виробничого процесу. Для забезпечення високих стандартів захисту навколишнього сере-
довища у сфері промислового виробництва передбачалося вживати заходів, націлених на: 
довгострокове управління природокористуванням; боротьбу із забрудненням та утворенням 
шкідливих викидів; зменшення обсягів використання енергії з не відновлювальних джерел; 
удосконалення схем розміщення промисловості. Для покращення координації наукових роз-
робок держав – членів ЄС у сфері охорони довкілля вживалися заходи зі створення єдиного 
наукового простору1. Четверта програма дій заклала основу для подальшого удосконалення 
політики ЄС у сфері захисту довкілля. 

П’ята програма дій з довкілля (1992–1999 рр.) відобразила стратегічне переосмислення еко-
логічної політики ЄС. Найбільш цікавими та інноваційними елементами П’ятої програми дій були: 

– визначення основної цілі «сталого розвитку»;
– застосування секторального підходу, відповідно до якого вимір охорони довкілля було 

включено до секторів економіки, що спричиняють до найбільшого забруднення (транспорт, енер-
гетика, сільське господарство, тощо). Замість старих підходів Програма дій пропонувала струк-
турні зміни на користь розвитку громадського транспорту, ефективного використання енергії і 
попередження утворення відходів;

– запровадження ринково-орієнтованих інструментів, таких як податкові пільги або 
добровільні інструменти, покликані посилювати зацікавленість як виробників, так і споживачів 
враховувати екологічні міркування у своїй діяльності;

– запровадження консесуально-орієнтованого підходу, за якого визначальну роль відігра-
ють у процесі прийняття рішень активісти неурядових організацій та представники місцевих 

1 Hey C. EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies / Christian Hey [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.eeb.org/publication/chapter-3.pdf
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органів влади. Це мало сприяти запровадженню інноваційних підходів, підвищенню обізнаності 
громадськості та впровадженню директив ЄС;

– встановлення середньо- та довгострокових цілей зменшення викидів деяких забрудню-
ючих речовин, а також запропоновано заходи, спрямовані на досягнення цих цілей. 

Певні зімни відбулись також в інституційному механізмі ЄС. Так, зокрема у травні 
1990 року були створені Європейське агентство з питань охорони навколишнього середовища 
[10] та Європейська мережа інформації та спостереження за довкіллям. Завданням Агентства є 
надання державам-членам об'єктивної інформації з метою розробки та реалізації дієвої та ефек-
тивної політики у сфері довкілля. Внесення положень, що регулюють політику в сфері навко-
лишнього середовища до установчих договорів ЄС сприяло виникненню значної кількості актів 
вторинного права (регламенти, директиви), а також розширенню повноважень деяких інститутів 
ЄС, зокрема, Європейського парламенту. 

Таким чином, з прийняттям Договору про ЄС перед державами-членами постала нова 
мета – досягнення збалансованого та стійкого розвитку, яка, і стала основним «гаслом» П’я-
тої програми дій ЄС в галузі охорони навколишнього середовища, що була прийнята Радою ЄС 
1 лютого 1993 р. під назвою «У напрямку стійкого розвитку». Специфіка цієї Програми полягає 
в тому, що в її основу було покладено концепцію стійкого розвитку, яка стала офіційною стра-
тегією ООН щодо виходу людськості з екологічної кризи після проведення Конференції ООН з 
навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.). 

Слід зазначити, що науковою підставою для розробки даного політико-правового доку-
менту послугувала «Доповідь Комісії ЄС про стан навколишнього середовища», яка була опублі-
кована разом із Програмою. 

Особливістю П’ятої програми дій є  впровадження в екологічну політику економічних 
та податкових інструментів, які, зокрема, включають механізми фінансової підтримки, горизон-
тальні інструменти, що включають статистичні дані, наукові дослідження, технологічний розви-
ток та ін. В контексті П’ятої програми отримують свій подальший розвиток превентивні заходи 
в галузі охорони навколишнього середовища, а також принцип «розподілу відповідальності», 
офіційно закріплений в Маастрихтському договорі 1992 р. 

Важливе значення для подальшого розвитку сучасної компетенції та політики ЄС в галу-
зі охорони довкілля має також Амстердамський договір про зміну Договору про Європейський 
Союз, договорів, що засновують Європейські співтовариства і ряду пов’язаних з ними актів 
1997 р., який підтвердив схильність ЄС ідеям стійкого розвитку і намірам в подальшому прово-
дити відповідні заходи щодо охорони довкілля. Даний Договір закріпив принцип охорони навко-
лишнього середовища в якості загального принципу діяльності організації (ст. 6). Цей Договір 
змінив нумерацію статей, і навколишньому середовищу присвячено Розділ 19 частини третьої 
Договору про ЄС, ст. 174–176.

Ніццький договір про розширення ЄС не вніс суттєвих змін в положення про екологічну 
політику ЄС. «Косметичному» коректуванню була піддана лише ст. 175, яка має уповноважую-
чий характер для Союзу в сфері охорони довкілля.

Таким чином, П’ята програма дій з довкілля мала всі необхідні елементи політики, орієн-
товані на «екологічні структурні зміни».

Шоста Програма дій з охорони довкілля (2001–2010 рр.) «Довкілля 2010: наше майбутнє, 
наш вибір» передбачала, що екологічне законодавство залишатиметься важливим інструментом 
у вирішенні проблем пов’язаних з охороною довкілля в державах – членах ЄС, а його суворе 
дотримання та вдосконалення є одним із пріоритетів екологічної політики Європейського Сою-
зу. Європейська Комісія уповноважена вживати санкції стосовно тих держав, що не виконують 
свої зобов’язання. Іншими пріоритетами екологічної політики є, зокрема: протидія зміні кліма-
ту; збереження природного біорізноманіття; захист довкілля та здоров’я населення; управління 
природними ресурсами та відходами; розвиток ринку екологічно чистих товарів тощо. Зазначені 
пріоритети вбачаються такими, що можуть бути реалізовані і в законодавчій діяльності [16]. 

Шоста програма дій завершилася у липні 2012року, з огляду на це Європейська комісія 
підготувала проект нової Загальної програми дій для ЄС до 2020 року «Жити добре, в межах 
нашої планети» [17].

С. Ю. Кашкін доходить  висновку, що Шоста програма вдосконалила заходи щодо підви-
щення поваги до екологічних правил та була спрямована на припинення порушень екологічного 
законодавства [4, с. 19–20]. Так, було запроваджено систематичний огляд застосування екологіч-
ного законодавства в державах-членах ЄС.
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Важливим моментом цього етапу та відправною точкою формування широкого кола суспіль-
них відносин, зокрема, й екологічних, стало узгодження на Міжурядовій конференції в Лісабоні у 
2007 році Договору про внесення змін до Договору про Європейський Союз та Договору про засну-
вання Європейського Співтовариства, або Договору про реформу ЄС, створеного з метою покра-
щення функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС) у складі 27 держав-членів (з липня 
2013 р. – 28) та зміцнення ролі і позицій ЄС на світовій арені в умовах глобальних змін. Цей інно-
ваційний договір покликаний закласти основи функціонування Європейського Союзу на найближчі 
15-20 років. Договір про реформу закріпив баланс між цілями та інтересами держав-членів ЄС. 

Ю. Мовчан, проаналізувавши правову природу цього договору, припускає, що за своїм 
статусом та ознаками він є документом, який одночасно поєднує в собі ознаки Конституції та 
міжнародного договору [9, с. 11–12]. 

Такий складний характер його зумовлений насамперед природою права ЄС. Документ 
характеризується такими особливостями: має установчий характер (закріплює підвалини май-
бутнього функціонування Союзу); регулює достатньо широке коло суспільних відносин (полі-
тичних, соціальних, економічних, екологічних та ін.), а його норми є первинним законодавством 
ЄС та мають пряму дію для всіх держав-членів; носить гуманістичний характер (утілює світо-
ві стандарти прав людини, прописані у Хартії основоположних прав Європейського Союзу, що 
містить реальний перелік прав, які мають його громадяни); відтворює нинішню діючу систему 
суспільних відносин у Європейському Союзі. Важливим моментом ДФЄС є те, що він укладений 
державами-членами як суб’єктами міжнародного права та є основоположним актом, що регулює 
важливі сфери міжнародних відносин [3]. 

Лісабонський договір розділив рівні компетенції у різних сферах політики між держава-
ми-членами та Союзом за трьома категоріями: виключна, спільна та допоміжна. Так, до спільної 
компетенції відноситься сфера довкілля, за якої держави не можуть реалізовувати компетенцію, 
де це вже зробив Союз. У рамках допоміжної компетенції, яку виокремлює ДФЄС, Євросоюз 
може здійснювати діяльність, спрямовану на підтримку, координацію та доповнення дій дер-
жав-членів. Вона, зокрема, охоплює такі сфери, як; охорона та поліпшення здоров’я, промисло-
вість, культура, туризм, освіта, молодь, спорт та професійне навчання, цивільний захист (запобі-
гання лихам) та адміністративна співпраця. 

На думку деяких вчених (Качурінер В. Л., Лозо В. І. та ін.) сучасний етап ознаменувався 
прийняттям в 2013 році Європейським Парламентом та Європейською Радою Сьомої Загальної про-
грами дій з навколишнього середовища. Так, зазначена Програма дій встановлює, що деякі існуючі 
політичні документи, які стосуються виробництва і споживання потребують подальшого вдоскона-
лення. Існує необхідність сприяння ефективності використання ресурсів і циркулярної економіки. 

Аналізуючи Сьому програму зазначимо, що в її межах будуть вжиті заходи щодо подаль-
шого поліпшення екологічних характеристик товарів і послуг, які допускаються на ринок ЄС 
протягом усього їхнього життєвого циклу, включаючи заходи щодо збільшення поставок еколо-
гічно безпечних товарів і стимулювання суттєвого зрушення споживчого попиту на таку продук-
цію. Сьома програма дій запроваджує збалансоване поєднання стимулів для споживачів і під-
приємств (включаючи малі та середні підприємства), ринкові інструменти і правила зниження 
екологічного впливу виробництва та її продукції. 

Зазначені вище Програми дій з довкілля слугували орієнтирами для розробки законодав-
ства ЄС у сфері захисту довкілля. 

Висновки. Отже, підсумовуючи вищевикладене, слід констатувати, що в державах-чле-
нах ЄС наразі досягнуті значні успіхи в зниженні рівня забруднення навколишнього середовища 
і підвищення якості життя населення. Цьому сприяли ефективні заходи щодо створення раціо-
нальних методів раціонального природокористування. Становлення і розвиток екологічної політ-
ки і права ЄС відбувався в декілька етапів, які були пов’язані із прийняттям політико-правових 
документів – Програм дій ЄС в галузі  охорони навколишнього середовища. 

Крім того, важливу роль в захисті здоров'я людини в ЄС у сфері охорони навколишньо-
го середовища відіграють Європейське Агентство з навколишнього середовища і національні 
Агентства з охорони навколишнього середовища держав-членів. На сучасному етапі в рамках 
правової системи ЄС проводиться удосконалення правового регулювання охорони навколишньо-
го середовища. Реаліями сьогоднішнього дня є спроби підвищення ефективності екологічного 
законодавства і політики Союзу, в тому числі через їх оновлення і кодифікацію. Значно біль-
ше уваги наразі приділяється захисту екологічних прав громадян, а також інтеграції екологічної 
політики в  інші сфери діяльності ЄС (економічну, торгівельну тощо).
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РІВІС М.М.

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ЄС

У статті проаналізовано нормативне регулювання публічного адміністрування 
транскордонного співробітництва України та країн-учасниць ЄС. Доведено, що 
джерела адміністративного права у сфері транскордонного співробітництва – це 
засіб зовнішнього оформлення адміністративно-правових норм, що визначають 
засади та адміністративний інструментарій транскордонного співробітництва. 
Вони засвідчують державну загальнообов’язковість, є засобами, формами вира-
ження й закріплення публічної волі українського народу щодо дотримання в цій 
сфері публічного інтересу забезпечення права громадян України вільно переміща-
тися й займатися зовнішньоекономічною діяльністю, реалізовувати свої культурні, 
спортивні, туристичні потреби по обидва боки кордонів.

Ключові слова: адміністративно-правові норми, воля українського народу, 
джерела адміністративного права, кордон, нормативне регулювання, публічне 
адміністрування, публічний інтерес, транскордонне співробітництво.

В статье осуществлено раскрытие нормативного регулирования публичного админи-
стрирования трансграничного сотрудничества Украины и стран-участниц ЕС. Доказано, 
что источники административного права в сфере трансграничного сотрудничества – это 
средство внешнего оформления административно-правовых норм, которые определяют 
принципы и административный инструментарий трансграничного сотрудничества. Они 
удостоверяют государственную общеобязательность и являются средствами, формами 
выражения и закрепления публичной воли украинского народа по соблюдению в этой 
сфере публичного интереса, обеспечения права граждан Украины свободно перемещать-
ся, заниматься внешнеэкономической деятельностью, реализовывать свои культурные, 
спортивные, туристические потребности по обе стороны границ.

Ключевые слова: административно-правовые норы, воля украинского наро-
да, границу, источники административного права, нормативное регулирование, 
публичное администрирование, публичный интерес, трансграничное сотрудни-
чество.

The article discloses the normative regulation of public administration of cross-
border cooperation between Ukraine and EU member states. It is proved that sources 
of administrative law in the field of cross-border cooperation - a means of external 
registration of administrative-legal norms; you define the principles and administrative 
tools of cross-border cooperation.  They, which certify their state obligation, are means, 
forms of expression and consolidation of the public will of the Ukrainian People's Party. 
Regulatory regulation ensures compliance with the public interest, the right of Ukrainian 
citizens to move freely, engage in foreign economic activity, and realize their cultural 
sporting and tourist needs on both sides of the border.

Key words: administrative law holes, border, cross-border cooperation, normative 
regulation, public administration, public interest, sources of administrative law, the will 
of the Ukrainian people.

Актуальність. Транскордонне співробітництво є вагомим чинником європейської інте-
грації України. Таке співробітництво здійснюється на основі норм права – конституційного, адмі-
ністративного, міжнародного, екологічного та ін., провідне місце серед яких належить нормам 
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адміністративного. Саме завдяки ним визначається правовий статус суб’єктів публічної адміні-
страції, засади та адміністративний інструментарій забезпечення прав і законних інтересів гро-
мадян по два боки кордону, публічний інтерес суспільства.

Зовнішнім виразом норм адміністративного права є джерела адміністративного справа, які 
у сукупності формують нормативне регулювання публічного адміністрування транскордонного 
співробітництва України та країн-учасниць ЄС. Нормативне регулювання в аналізованій сфе-
рі характеризується багатогранністю, низьким рівнем систематизованості та наявністю значних 
прогалин. Це в сукупності призводить до порушення як прав громадян, які проживають у прикор-
донних районах, так і загального публічного інтересу суспільства.

Таким чином, незадоволеність громадян України рівнем публічного адміністрування 
транскордонного співробітництва України та країн-учасниць ЄС, наявність системних проблем, 
недосконалість норм адміністративного права в цій сфері обґрунтовують актуальність нашого 
дослідження.

Огляд останніх досліджень. До окремих аспектів публічного адміністрування транскор-
донного співробітництва України та країн-учасниць ЄС звертали свої наукові пошуки І. Бабець, 
І. Бабинець, А. Балян, В. Галунько, П. Діхтієвський, В. Комірна, Л. Корольчук, О. Кривцова, 
О. Кузьменко, С. Кулина, А. Куліков, О. Кушніренко, М. Лізанець, О. Лукаш, Г. Повх, Н. Ротар, 
Є. Рябінін, М. Савюк, С. Стеценко, Р. Федан, Д. Філеп, Г. Чубай-Федоренко, Ю. Шолох та ін. 
Проте безпосередньо предметом їх аналізу ця тема не була – вони свої наукові пошуки зосере-
джували на більш загальних, спеціальних чи суміжних проблемах. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі теорії адміністративного права, теорії міжна-
родного права, чинного міжнародного та національного законодавства країн-учасниць ЄС – сусі-
дів України – сформулювати й розкрити зміст нормативного регулювання публічного адміністру-
вання транскордонного співробітництва України та країн-учасниць ЄС.

Виклад основних положень. Термін «джерело права» існує вже не одне століття, і науці 
відоме подвійне розуміння цієї категорії – у матеріальному сенсі й у формально-юридичному. 
Адміністративне право як галузь права складається зі значної кількості правових норм, різно-
манітних за своїм змістом, цільовим призначенням і способом правового впливу на регульовані 
суспільні відносини. При цьому потрібно передусім звернути увагу на зовнішню форму норм 
адміністративного права – джерела адміністративного права. 

Джерела адміністративного права – це засіб зовнішнього оформлення адміністратив-
но-правових норм, який засвідчує їх державну загально-обов’язковість (засоби, форми вира-
ження й закріплення публічної волі). До джерел адміністративного права відносять: національні 
джерела адміністративного права (Конституцію, інші закони України) та підзаконні норматив-
но-природного права (загальні принципи права); звичаї та традиції; норми моралі; судові рішен-
ня (судові прецеденти) – рішення Конституційного суду України та Верховного Суду України, 
Європейського Суду з прав людини, інших міжнародних судових установ. 

Для більш точного визначення змісту, функціонального призначення й ролі кожного з 
джерел адміністративного права здійснюється їх поділ на певні групи та види. У межах право-
вої системи джерела адміністративного права, розташовані за принципом їх ієрархічної підпо-
рядкованості, утворюють цілісну систему. Її вертикальна структура будується таким чином, що 
розпорядження одних джерел права видаються на основі вищих джерел. Чітка підпорядкованість 
джерел адміністративного права законодавчо закріплена, забезпечена за допомогою юридичних 
механізмів і має важливе соціально-політичне значення. Єдність системи цих джерел означає 
єдність вираженої в законі верховної волі Українського народу. У континентальних країнах Євро-
пи, зокрема в Україні, основним видом джерел адміністративного права є нормативно-правові 
акти – закони, укази, постанови, накази та ін. [1, c. 51–52].

В умовах сьогодення провідним нормативним актом у сфері транскордонного та міжре-
гіонального співробітництва є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, в якій ця категорія вживається тридцять п’ять раз. Зокрема, сторони взяли на себе 
зобов’язання підтримувати транскордонне й міжрегіональне співробітництво, а також визначи-
ли, що сторони мають забезпечувати співробітництво та координацію між усіма відповідними 
органами та агентствами на їхніх територіях з метою сприяння транзитним перевезенням та тран-
скордонному співробітництву; створюють пiдкомітет з питань митного співробітництва, однією з 
функцій якого є транскордонне митне співробітництва та управління, а також взаємна адміністра-
тивна допомога в митних справах; визначено, що «транскордонне надання послуг» означає надан-
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ня послуг, вагомим елементом транскордонного співробітництва є забезпечення транскордонного 
телебачення; не застосовувати та не підтримувати будь-яких заходів, які обмежують транскор-
донне надання електронних комунікаційних послуг; підтримувати діалог з питань регулювання 
електронної торгівлі, що включає inter alia питання визнання сертифікатів електронних підписів, 
виданих населенню, та сприяння розвитку послуг транскордонної сертифікації [2]. Ця угода має за 
своєю юридичною природою змішану природу: по-перше, вона відноситься до джерел міжнарод-
ного права; по-друге – до джерел адміністративного права, адже ратифікована 16 вересня 2014 р. 
Верховною Радою України та Європейським Парламентом синхронно [3].

Хоча треба зазначити, що десятиліття до цього втупив у дію Закон України від 24 червня 
2004 № 1861-IV «Про транскордонне співробітництво», який є унікальним у тому сенсі, що такого 
спеціалізованого закону у сфері транскордонне співробітництва не має жодна із країн-учасниць 
ЄС. Згідно з цим законом зокрема визначено, що: транскордонне співробітництво – це спільні 
дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, еко-
логічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими 
органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відпо-
відними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законо-
давством; єврорегіон – це організаційна форма співробітництва адміністративно-територіальних 
одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод 
про транскордонне співробітництво; суб'єкти транскордонного співробітництва – територіальні 
громади, їх представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють з 
територіальними громадами та відповідними органами влади інших держав у межах своєї ком-
петенції, встановленої чинним законодавством та угодами про транскордонне співробітництво; 
учасники транскордонного співробітництва – юридичні та фізичні особи, громадські організації, 
що беруть участь у транскордонному співробітництві [4].

Аналізовані вище закони отримали свій подальший розвиток у підзаконних норматив-
но-правових актах. Наприклад, згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 
2016 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони» було затверджено план заходів з виконання Угоди, згідно з якою центральним 
і місцевим органам виконавчої влади були поставленні конкретні завдання: створення правових 
передумов для початку реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади; 
ухвалення базових законів щодо реформування системи державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування; впровадження реформи державного управління; законодавче забез-
печення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади; забезпечення 
ефективної координації у сфері міжнародного технічного співробітництва з донорами; подальше 
законодавче забезпечення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації вла-
ди; удосконалення системи державного експортного контролю; удосконалення законодавства про 
захист персональних даних з метою приведення його у відповідність з Регламентом (ЄС) 2016/679; 
приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення Групи зі співро-
бітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом; розвиток інфра-
структури та матеріально-технічної бази для інтегрованого управління кордонами (обладнання 
пунктів пропуску через державний кордон автоматизованими робочими місцями для здійснення 
прикордонного контролю осіб з біометричними документами; забезпечення належної реалізації 
Концепції інтегрованого управління кордонами та взаємодії зі стороною ЄС щодо отримання від-
повідної фінансової допомоги на її реалізацію; розвиток інфраструктури для прийому та утриман-
ня іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні та ін.) [5].

Ще одним вагомим нормативним актом у цій сфері є Державна програма розвитку тран-
скордонного співробітництва на 2016–2020 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 серпня 2016 р. № 554. Згідно з нею пріоритетами транскордонного співробітництва 
із сусідніми державами, зокрема в рамках єврорегіонів, є: зі Словацькою Республікою – співпра-
ця у сфері реформування органів місцевого самоврядування; забезпечення розвитку туристич-
но-рекреаційного потенціалу прикордонних регіонів; виконання культурно-мистецьких програм; 
введення спрощеного механізму малого прикордонного руху та розширення території його дії; 
удосконалення та спрощення механізму малого прикордонного руху, модернізація та реконструк-
ція пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні; мінімізація негативних наслідків впливу 
виробничої діяльності на соляних копальнях у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської 
області; з Румунією – оновлення існуючої та створення нової інфраструктури для покращення 
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доступності до регіонів, забезпечення розвитку транспорту, зв’язку і туризму; посилення співпра-
ці у сфері освіти, досліджень, технологічних розробок та інновації; забезпечення розвитку мере-
жі автомобільних доріг та прикордонної інфраструктури; охорона навколишнього природного 
середовища, в тому числі проведення оцінки ризиків та мінімізації негативних наслідків впливу 
виробничої діяльності на соляних копальнях у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської 
області на навколишнє природне середовище, розв’язання загальних проблем щодо створення 
спільної системи поводження з відходами та управління водними ресурсами; економічне викори-
стання гирла р. Дунай та будівництво транспортної інфраструктури, зокрема мостів та поромів; 
з Угорщиною – забезпечення розвитку протипаводкового захисту та створення інтегрованої сис-
теми прогнозування паводків; забезпечення розвитку туристичних шляхів, зокрема велосипедних 
та пішохідних; поліпшення якості води; стале використання природних ресурсів, зокрема управ-
ління водними ресурсами та ведення лісового господарства; охорона навколишнього природного 
середовища, в тому числі проведення оцінки ризиків та мінімізації негативних наслідків впливу 
виробничої діяльності на соляних копальнях у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської 
області; забезпечення розвитку підприємництва; обмін досвідом з Угорською Стороною щодо 
енергоефективності та енергозбереження; співпраця між навчальними закладами; завершення 
реалізації проекту «Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною»; з Республі-
кою Польща – покращення доступності до регіонів, модернізація і забезпечення розвитку існую-
чої транскордонної інфраструктури для підвищення її пропускної спроможності; створення функ-
ціонального модуля «фільтр пункту пропуску» в міжнародному пункті пропуску через державний 
кордон для автомобільного сполучення Рава-Руська, реконструкція пункту пропуску через дер-
жавний кордон Устилуг та забезпечення розвитку ІТ-інфраструктури вітчизняної митної та при-
кордонної служб; забезпечення розвитку меліоративних мереж для сприяння розвитку сільських 
територій, електро- та водопостачання; забезпечення розвитку співпраці з урахуванням досвіду 
Республіки Польща у реформуванні та провадженні діяльності органів місцевого самоврядування, 
розвитку малого, середнього та соціального підприємництва; обмін досвідом у сфері енергоефек-
тивності; забезпечення безпеки та боротьба з організованою злочинністю, уведення спрощеного 
режиму малого прикордонного руху, підтримка транскордонного співробітництва [9].

Крім того, вагомими адміністративними актами Кабінету міністрів України в аналізова-
ній сфері є Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2011–2015 роки, 
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088 [6], Держав-
на стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, а також численні угоди про транскордонне співро-
бітництво, підписані між Україною та державами-сусідами [7].

Окремим рядком в аналізованій сфері слід виділити спеціальні закони, які встановлюють 
базові та інструментарні норми адміністративного права щодо адміністративної діяльності орга-
нів і посадових осіб виконавчої влади. Це в першу чергу закони України від 27.02.2014 № 794-VI 
«Про Кабінет Міністрів України», від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміні-
страції», від 21.05.1997 № 280 «Про місцеве самоврядування в Україні», від 7 червня 2001 р. 
№ 2493-III  «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Провідне місце в нормативному регулювання транскордонного співробітництва належить 
підзаконним нормативним актам обласних рад. Так, згідно з Програмою розвитку транскордон-
ного співробітництва Закарпатської області на 2016–2020 роки, що затверджена Рішенням Закар-
патської обласної ради Другої сесії VIІ скликання від 22 грудня 2015 р. № 96, визначено, що 
транскордонне співробітництво є одним з інструментів прискорення процесів наближення рівня 
життя населення прикордонних територій до середньоєвропейського та забезпечення вільного 
переміщення людей, товарів і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє об’єднанню 
зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних проблем прикордон-
них регіонів, здійсненню євроінтеграційних заходів на регіональному рівні. Програмою перед-
бачається створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, з ура-
хуванням якої здійснюватиметься реалізація проектів транскордонної співпраці та відбудеться 
поглиблення відносин області з прикордонними регіонами сусідніх держав-членів Європейсько-
го Союзу в економічній, екологічній та гуманітарній сферах. Основними напрямками виконання 
Програми є: розширення інтеграційних процесів у результаті транскордонного співробітництва 
з метою підвищення конкурентоспроможності Закарпаття, забезпечення його сталого розвитку 
на сучасній технологічній основі та високого рівня продуктивності праці і зайнятості населен-
ня; посилення взаємодії між учасниками транскордонного співробітництва у підприємницькій 
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діяльності, туристичній галузі; модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної 
мережі для збільшення її пропускної спроможності; сприяння розвитку прикордонної інфра-
структури з метою оптимізації режиму перетинання державного кордону особами, переміщення 
транспортних засобів і вантажів (товарів) та зменшення часу для здійснення прикордонних про-
цедур; створення спільної системи захисту навколишнього природного середовища; заохочення 
транскордонного співробітництва у сфері освіти, науки і культури; розроблення містобудівної 
документації прикордонних територій; активізація обміну інформацією; забезпечення розвитку 
взаємодії між територіальними громадами [8].

Крім того, серед нормативних актів обласних рад у сфері транскордонного співробітни-
цтва слід виділити Регіональну програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, 
європейської інтеграції на 2018–2020 роки Львівської обласної ради, що затверджена Рішен-
ням від 5.12.2016 р. № 561 Львівської обласної ради XIII сесії VII скликання [10], та Програму 
фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування 
Закарпатської області на 2018 рік, яка затверджена Рішенням Закарпатської обласної ради від 
21 листопада 2016 р [11]. 

Також вагоме регіональне значення у сфері транскордонного співробітництва мають 
нормативні акти обласних державних адміністрацій. Зокрема, Планом заходів на 2018 рік 
для реалізації Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської облас-
ті на 2016–2020 роки, яке затверджене Розпорядженням Голови Закарпатської обласної дер-
жавної адміністрації від 17.01.2018 № 20, передбачено такі заходи: організація та проведен-
ня міжнародних семінарів, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, спрямованих 
на поглиблення співпраці з іноземними регіонами і міжнародними організаціями; проведен-
ня Європейських днів добросусідства, відзначення Дня Європи в Україні; Проведення Днів 
добросусідства на українсько-угорському, українсько-словацькому, українсько-румунському 
та українсько-польському кордонах; організація та проведення робочих зустрічей керівництва 
області з іноземними делегаціями та представниками інших країн; проведення міжнародних 
публічних заходів із залученням громадськості, засідань міжурядових комісій; організація та 
здійснення міжнародних заходів з метою налагодження партнерства, сприяння участі делега-
цій Закарпатської області у культурно-мистецьких заходах з метою популяризації регіону в 
Україні та за кордоном; забезпечення участі делегації від області, робочих груп, представників 
облдержадміністрації та обласної ради у міжнародних конференціях, семінарах, засіданнях за 
круглим столом, тренінгах, навчаннях з питань транскордонного співробітництва, участь деле-
гації від області у засіданнях міжурядових комісій, координаційних рад, робочих зустрічах, 
нарадах з питань транскордонного співробітництва; створення та забезпечення роботи веб-сто-
рінки з питань транскордонного співробітництва Закарпатської області [12].

До того часу поки кордон України з ЄС не став повністю прозорим, неможливо не зверну-
ти увагу на закони і нормативні акти адміністративної діяльності Державної митної і державної 
прикордонної служб України. У першому випадку основним законом є Митний кодекс України від 
13.03.2012 № 4495-VI [13], у другому – Закон України 03.04.2003 № 661-IV «Про Державну при-
кордонну службу України» [14]. Також наявна низка підзаконних нормативний актів у цій сфері – 
наприклад, постанови Кабінету міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 751 «Про затвердження 
Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю» [15].

Що стосується міжнародних джерел, то провідним із них в аналізованій сфері є Європей-
ська рамкова конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або 
властями (Мадрид, 21 травня 1980 р.), згідно з якою транскордонне співробітництво – це будь-які 
спільні дії, спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіаль-
ними общинами або властями, які знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних 
сторін, та на укладання з цією метою будь-яких необхідних угод або досягнення домовлено-
стей. Транскордонне співробітництво здійснюється в межах компетенції територіальних общин 
або властей, визначеної внутрішнім законодавством. Межі та характер такої компетенції цією 
Конвенцією не змінюються. При цьому визначено, що кожна Договірна Сторона прагне усунути 
будь-які юридичні, адміністративні (виділено нами. – М.Р.) або технічні труднощі, які можуть 
затримати розвиток і безперешкодне здійснення транскордонного співробітництва, та в разі необ-
хідності проводить консультації з іншою або іншими зацікавленими Договірними Сторонами 
(ст. 4 Конвенції) [11].

Окрема глава (27) аналізованої Конвенції присвячена транскордонному та регіональному 
співробітництву, згідно з нею сторони сприяють взаєморозумінню та двосторонньому співро-
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бітництву у сфері регіональної політики щодо методів формування та реалізації регіональних 
політик, зокрема багаторівневого управління та партнерства, з особливим наголосом на розвитку 
відсталих територій та на територіальному співробітництву, при цьому створюючи канали зв’яз-
ку та активізуючи обмін інформацією між національними, регіональними та місцевими органа-
ми влади, соціально-економічними утвореннями та представниками громадянського суспільства. 
Сторони підтримують та посилюють залучення місцевих і регіональних органів влади до тран-
скордонного й регіонального співробітництва та відповідних управлінських структур з метою 
посилення співробітництва шляхом створення сприятливої законодавчої бази, підтримки та наро-
щування потенціалу розвитку, а також забезпечення зміцнення транскордонних та регіональних 
економічних зв’язків та ділового партнерства. Сторони зміцнюють та заохочують розвиток таких 
складових транскордонного та регіонального співробітництва, як транспорт, енергетика, комуні-
каційні мережі, культура, освіта, туризм, охорона здоров’я та інші сфери, охоплені цією Угодою, 
які містять елементи транскордонного та регіонального співробітництва. Так, сторони сприя-
ють розвитку транскордонного співробітництва щодо модернізації, забезпечення обладнанням та 
координації роботи служб надання допомоги за умов надзвичайних ситуацій [16].

Висновки. Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо норма-
тивного регулювання у сфері транскордонного співробітництва: 

– основоположним нормативним актом у сфері транскордонного та міжрегіонального 
співробітництва є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 
яка за своєю юридичною природою має змішану природу: по-перше, вона відноситься до джерел 
міжнародного права, по-друге, є джерелом адміністративного права, бо ратифікована 16 вересня 
2014 р. Верховною Радою України та Європейським Парламентом синхронно;

– вагомими в аналізованій сфері є підзаконні нормативні акти Кабінету Міністрів Украї-
ни, зокрема Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2016 р. № 1106 «Про виконання 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554 «Про Затвердження Державної програми 
розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки»; 

– окремим рядком в аналізованій сфері слід виділити спеціальні закони, які встановлю-
ють базові та інструментарні норми адміністративного права щодо адміністративної діяльності 
органів і посадових осіб виконавчої влади. Це насамперед закони України від 27.02.2014 № 794-VI 
«Про Кабінет Міністрів України», від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміні-
страції», від 21.05.1997 № 280 «Про місцеве самоврядування в Україні», від 7 червня 2001 р. 
№ 2493-III  «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 

– провідне місце в нормативному регулюванні транскордонного співробітництва нале-
жить підзаконним нормативним актам обласних рад – наприклад, Програмі розвитку транскор-
донного співробітництва Закарпатської області на 2016-2020 роки від 22 грудня 2015 р. № 96, 

– вагоме регіональне значення у сфері транскордонного співробітництва мають норма-
тивні акти обласних державних адміністрацій, зокрема План заходів на 2018 рік для реалізації 
Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016–2020 роки, 
затверджений Розпорядженням Голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
17.01.2018 № 20;

– поки кордон України з ЄС не став повністю прозорим, неможливо не звернути ува-
гу на закони й нормативні акти адміністративної діяльності Державної митної і державної 
прикордонної служб України. У першому разі основним законом є Митний кодекс України від 
13.03.2012 № 4495-VI [13], у другому – Закон України від 03.04.2003 № 661-IV «Про Державну 
прикордонну службу України», а також низка підзаконних нормативних актів у цій сфері – напри-
клад, Постанова Кабінету міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 751. «Про затвердження 
Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю»;

– серед міжнародних джерел провідною в аналізованій сфері є Європейська рамкова 
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями 
(Мадрид, 21 травня 1980 р.). 

Таким чином, до основних джерел щодо нормативного регулювання у сфері транскордон-
ного належать: 1) основоположні – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони; 2) спеціальні закони, які встановлюють базові та інструментарні норми 
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адміністративного права щодо адміністративної діяльності органів і посадових осіб виконавчої 
влади, – «Про Кабінет Міністрів України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 3) закони, які 
регулюють діяльність Державної митної і державної прикордонної служб України, – Митний 
кодекс України, Закон України «Про Державну прикордонну службу України»; 4) підзаконні нор-
мативні акти Кабінету Міністрів України та центральних органі виконавчої влади – Постанова 
Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2016 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціа-
цію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 5) підзаконні нормативні акти 
органів місцевого самоврядування – Програма розвитку транскордонного співробітництва Закар-
патської області на 2016-2020 роки; 6) Міжнародні джерела права – Європейська рамкова конвен-
ція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (Мадрид, 
21 травня 1980 р.). 

Отже, джерела адміністративного права у сфері транскордонного співробітництва – це 
засіб зовнішнього оформлення адміністративно-правових норм, що визначають засади та адмі-
ністративний інструментарій транскордонного співробітництва, засвідчують їх державну загаль-
нообов’язковість та є засобами, формами вираження й закріплення публічної волі українського 
народу щодо дотримання в цій сфері публічного інтересу забезпечення права громадян України 
вільно переміщатися, займатися зовнішньоекономічною діяльністю, реалізовувати свої культур-
ні, спортивні, туристичні потреби по обидва боки кордонів. 
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ФРАНКЕВИЧ ПАВЕЛ 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ У ПРОЦЕСІ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних вче-
них, визначено можливості використання досвіду Польщі у процесі вдосконалення 
функціонування фінансової системи України. Констатована необхідність викори-
стання унікального політичного курсу «шокової терапії» в нашій державі, сутність 
якого полягає у проведенні комплексу реформ, направлених на стабілізацію фінан-
сової системи країни. Обґрунтовано необхідність створення незалежного органу 
фінансового контролю із широким колом функцій. 

Ключові слова: досвід, Польща, вдосконалення, функціонування, фінансова 
система, законодавство.

В статье, на основе анализа научных взглядов отечественных и зарубежных 
ученых, определены возможности использования опыта Польши в процессе совер-
шенствования функционирования финансовой системы Украины. Констатирована 
необходимость использования уникального политического курса «шоковой тера-
пии» в нашем государстве, сущность которого заключается в проведении комплек-
са реформ, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. Обос-
нована необходимость создания независимого органа финансового контроля с 
широким кругом функций.

Ключевые слова: опыт, Польша, совершенствование, функционирование, 
финансовая система, законодательство.

In the article, based on the analysis of scientific views of domestic and foreign scien-
tists, the possibilities of using the experience of Poland in the process of improving the 
functioning of the financial system of Ukraine are determined. The necessity of using the 
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unique political course of "shock therapy" in our state is stated, the essence of which is 
to carry out a complex of reforms aimed at stabilizing the financial system of the country. 
The necessity of creating an independent financial control body with a wide range of 
functions is substantiated.

Key words: experience, Poland, improvement, functioning, financial system, legis-
lation.

Постановка проблеми. Відомо, що держава –це багатогранне соціальне, політичне та 
юридичне явище, що відображає структурно-інституціональну сторону організації верховної 
державної влади [1, с.378]. Завдяки такій багатоманітності, кожна держава є унікальною, так як 
володіє власним набором соціальних, юридичних, політичних та інших аспектів. Тож, на сучас-
ному етапі розвитку людства ідентичних за своєю сутністю країн не існує, рівно як і не існує 
однакових форм правлінь, адміністративних апаратів та фінансових систем. Актуальності цей 
аспект набуває в рамках даного наукового дослідження. Так, нами було проаналізовано основні 
аспекти управління, розвитку та контролю за роботою фінансових систем України та Польщі. 
Логічним завершенням наукового аналізу, на наш погляд, повинен стати розгляд найбільш пози-
тивного польського досвіду регулювання діяльності фінансової системи та визначення можли-
востей його запозичення та використання в рамках національних реалій з метою вдосконалення 
функціонування фінансової системи нашої держави. 

Досвід Польщі у налагодженні тих чи інших фінансових механізмів та процесів – це, 
насамперед, досвід зарубіжної країни, який на погляд багатьох вчених є необхідним для вивчен-
ня. Можливість запозичення та впровадження досвіду Польщі у процесі вдосконалення фінан-
сової системи України в більшій мірі пояснюється історичними аспектами розвитку обох дер-
жав. З цього приводу наголошував Лахижа М.І. який вказував, що трансформація суспільства та 
модернізація публічної адміністрації в посткомуністичних країнах тісно пов’язані з глобалізаці-
єю та європейською інтеграцією, спрямованістю на демократію та ринок. Зміни в цих державах 
відбуваються з урахуванням принципів європейського адміністративного простору, під впливом 
та з допомогою зовнішніх сил, зацікавлених у демократизації посткомуністичних країн та їх інте-
грації в Європейський Союз [2, с.2]. 

Фінансова система України на сьогоднішній день є своєрідним джерелом різних проблем, 
які суттєво зменшують ефективність її ланок, що прямо позначається на добробуті українського 
суспільства та економічній складовій держави. За даних умов використання польського досві-
ду регулювання фінансових відносин у державі має в деякій частині подолати окремі негативні 
аспекти. Однак, який саме досвід є необхідним до запозичення? 

Стан дослідження. Проблема вдосконалення функціонування фінансової системи Укра-
їни неодноразово була у полі зору різних науковців. Зокрема їй приділяли увагу: Л.М. Алексіє-
вець, О.Д. Гордей, В.Л. Грохольський, А.Г. Зюнькін, О.С. Масленко, П.В. Мельник, Н.Р. Нижник, 
Н.І. Обушна, Л.Я. Самойленко, О.Г. Тонких, Ю.В. Топчій, І.М. Тохтарова, Ю.О. Фрицький та 
багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість наукових розробок, в юридичній літерату-
рі відсутнє комплексне дослідження, присвячене визначенню можливостей використання досві-
ду Польщі у процесі вдосконалення функціонування фінансової системи України.

Саме тому метою статті є: визначити можливості використання досвіду Польщі у процесі 
вдосконалення функціонування фінансової системи України.

Виклад основного матеріалу. Починаючи розгляд основного питання відзначимо, що на 
сьогоднішній день, Україна із запізненням майже у три десятки років знаходиться в ситуації, яка 
склалась у Польщі на кінець ХХ століття. Так як інтеграція останньої до Європейського Союзу 
супроводжувалась численними реформами у сфері фінансів та кризовими явищами в економіці. 
Виходом з цієї ситуації стала грамотна політика польського уряду, на яку слід звернути увагу. 
Так звана «шокова терапія» або план Бальцеровича, сутність якого полягала у майже одночасно-
му проведенні великої кількості реформ метою яких було: зміна структури власності; демоно-
полізація економіки; повне введення ринкових механізмів; перебудова фінансової і банківської 
системи тощо [3].

Як зазначає Наконечна Н.В. Реформи були «шоковими» не лише за швидкістю проведен-
ня, але й за негативними соціальними наслідками для населення, 70 % якого опинилося за межею 
бідності. Рекомендації МВФ для Польщі мали ознаки монетарної моделі, яка успішно прово-
дилася у країнах Латинської Америки, що, проте, відбувалася набагато швидшими темпами. 
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У Польщі основними заходами такого політичного курсу були: майже повна відмова держави від 
цінорегулювання та перехід до неокласичної моделі збалансування попиту і пропозиції; жорстка 
бюджетна політика; відмова від більшості соціальних програм соціалістичної Польщі; прийняття 
закону про банкрутство; відмова уряду від підтримки збиткових підприємств; швидка прива-
тизація; лібералізація ринку, валютної системи та зовнішньої торгівлі; стимулювання припливу 
капіталу; стимулювання експорту та обмеження імпорту; відмова від директивного планування 
та перехід до індикативного; лібералізація цін і мінімізація втручання держави в економіку;  вста-
новлення нових митних тарифів; заохочення заощаджень підвищенням відсотків на депозити; 
упорядкування та уніфікацію податкової системи; жорстке обмеження зростання доходів насе-
лення за допомогою «заморожування» зарплати та скорочення видатків на соціальну допомогу; 
подолання дефіциту державного бюджету шляхом зменшення централізованих капіталовкладень 
і відмови від субсидування збиткових підприємств [4, с. 320]. Після декількох років реалізації 
даного політичного курсу Польщі вдалося стабілізувати економіку та державні фінанси, зокрема, 
вирішити проблему нестачі споживчих товарів. зафіксувати бюджетний надлишок тощо. Міжна-
родні кредитори погодилися на зменшення зовнішнього боргу Польщі, економіка якої, порівняно 
з іншими постсоціалістичними країнами, почала зростати найшвидшими темпами [5, с. 280; 6].

На нашу думку, політика «шокової терапії» була б ефективна в рамках національної фінан-
сової системи з метою її стабілізації та розвитку, особливо за умов глобалізації та європейської 
інтеграції. Звичайно, багато аспектів «польського варіанту» даного політичного курсу на сьогод-
нішній день не є актуальними, адже Україна вже досить довгий час розвивається під впливом 
тенденцій ринкової економіки. Проте, цікавою є сама сутність «шовковою терапії», зміст якої 
полягає у одночасному проведенні комплексу реформ націлених на зміну усталених фінансових 
відносин. Ми переконані, що ефективний «український план Бальцеровича» повинен включа-
ти в себе: стабілізацію бюджетної системи, шляхом перебудови бюджетного процесу з орієнти-
ром на максимальне забезпечення його незмінності протягом бюджетного періоду; стабілізацію 
грошової політики, підвищення довіри до національної валюти та підтримка її з боку держави; 
створення ефективного державного механізму підтримки натурального господарства та мало-
го, середнього підприємництва; посилення децентралізації держави на всіх рівнях управління, 
зокрема, у фінансовій сфері.  

Наступний досвід, який необхідно запозичити у Польщі, в рамках розвитку фінансової 
системи нашої держави, є забезпечення прозорості, дієвості та незалежності державного фінан-
сового контролю. Відмітимо, що прозорість у секторі державних фінансів та державної влади 
загалом – це та характеристика, яка значною мірою впливає на визначення сутності влади, харак-
тер та результати її діяльності. Рівень прозорості влади – це показник рівня її демократичності, 
ступеню довіри громадян до обраної ними влади, потужний загальносоціальний антикорупцій-
ний фактор [7, с. 45]. Арістова І.В. вказує на те, що прозорість – це найважливіша компонента 
демократичного процесу, без якої від концепції народовладдя залишаться лише зовнішні риту-
али, байдужі виборцю. Саме за допомогою повноцінного інформаційного середовища створю-
ється основа для ефективних рішень, які приймаються суспільством, яке таке чином самостійно 
формує право [8, с. 287].

В контексті роботи органів державного фінансового контролю Польщі прозорість, а 
також інші основні компоненти – дієвість та незалежність, реалізовано максимально якісно. Так, 
бюджетний контроль в польській державі здійснюється незалежним органом – Верховною пала-
тою контролю, що підпорядковується безпосередньо Парламенту країни та перед ним звітує. 
Крім того, в період становлення Польщі як нового члена Європейського Союзу, для забезпечен-
ня незалежності фінансового контролю та ефективного використання державних коштів було 
створено інтегровану Комісію з фінансового контролю, яка об’єднала комісії з цінних паперів, 
страхування та банківського нагляду. Сьогодні комісія здійснює нагляд за фінансовим ринком, у 
тому числі за банківськими установами, ринком капіталу, страховими компаніями, пенсійними 
інституціями, установами електронних грошей, платіжними установами, бюро платіжних послуг, 
додатковий нагляд за фінансовими конгломератами та нагляд за кооперативними заощадженнями 
і кредитними спілками [9]. Вона вживає заходи із забезпечення безперебійної роботи фінансо-
вого ринку, розвитку його конкурентоспроможності, проводить освітні та інформаційні заходи, 
пов'язані з роботою фінансового ринку, бере участь у розробленні нормативно-правових актів, 
пов'язаних із контролем фінансового ринку, бере участь у вирішенні суперечок між суб’єктами 
фінансового ринку. Велику увагу Комісія приділяє стабільності, безпеці, прозорості, довірі та 
захисту інтересів учасників фінансового ринку. Завдяки тому, що в Комісії працюють представ-
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ники міністра фінансів, міністра економічного розвитку, міністра праці і соціальної політики, 
президента Національного банку Польщі та президента Польщі дії усього уряду країни працю-
ють узгоджено. За оцінками експертів [10, с. 166], комплексний нагляд Польщі працює ефектив-
но, що підтверджується: по-перше, відсутністю банкрутства банків під час фінансової кризи і 
потреби в рекапіталізації з використанням державних коштів; по-друге, доброю капіталізацією, 
ліквідністю та повною здатністю банків задовольнити безперервний попит на кредити; по-третє, 
відсутністю деривативів позабіржового ринку в позабалансових звітах польських банків і наяв-
ністю переважно фінансових зобов’язань чи гарантій; по-четверте, відсутністю зростання про-
блемних кредитів, незважаючи на складності на ринку праці; по-п’яте, відсутністю тягаря інвес-
тицій у цінні папери або урядових облігацій іноземних держав, що постраждали від фінансової 
кризи, у звітах про фінансове становище польських банків [11, с. 40–41].

Для України представлений досвід Польщі в питанні побудови механізму фінансового 
контролю є актуальним, так як на національному рівні даний сектор державної діяльності не є 
настільки централізованим, а являє собою розгалужену структуру різних відомств, кожне з яких 
має свою компетенцію. Так, в нашій державі органами фінансового контролю є: Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України, Президент України, Рахункова палата, Міністерство фінан-
сів, Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба [12; 13]. У порівнянні з неве-
ликою польською, українська модель структури органів фінансового контролю є гігантською, що 
на практиці досить часто призводить до дублювання повноважень. Це, як ми розуміємо, вкрай 
негативно впливає на ефективність та цільову реалізованість фінансового контролю. Крім того, 
великою проблемою за наявності такої структури є прозорість фінансового контролю, адже отри-
мання об’єктивної інформації щодо роботи усієї ланки органів досить важко. 

Таким чином, на нашу думку, було б логічним консолідувати увесь масив повноважень 
даних органів в рамках єдино інтеграційного відомства, тобто – органу із широкими повнова-
женнями щодо здійснення фінансового контролю в усіх сферах діяльності країни. Крім того, 
на кшталт, Польщі доречно створити конституційні засади роботи такого органу, включивши 
норми, що регулюють його правовий статус, структуру, порядок діяльності та інші аспекти функ-
ціонування в положення Основного закону та підпорядкувати напряму Парламенту. Такий під-
хід забезпечив би: додаткові гарантії незмінюваності функцій та структури подібного органу, 
прозорість та ефективність виконуваних функцій, незалежність від тиску державного апарату в 
процесі реалізації визначених завдань.  

Одразу декілька важливих моментів польського досвіду можна виділити в аспекті управ-
ління податковою системою. Зокрема, якщо говорити безпосередньо про структуру обов’язко-
вих державних платежів та зборів, то в даному ракурсі порівняння податкових систем України 
та Польщі показує, що, на перший погляд, у них немає істотних відмінностей. В Україні вико-
ристовуються такі ж основні види прямих і непрямих податків, як у Польщі. Але при глибшому 
аналізі виявляються особливості, які істотно відрізняють системи оподаткування в обох держа-
вах. Наприклад, суттєво відрізняються податкові ставки Так, у Польщі той же самий акцизний 
податок ставки має значно вищі, аніж в Україні [14, с. 66; 15; 16]. До того ж, у Польщі відсутня 
спрощена система оподаткування в порівнянні з Україною. В Україні така система сприймаєть-
ся виключно як «полегшені» режими оподаткування, хоча в європейських країнах вони мають 
набагато ширший зміст. На прикладі Польщі можна стверджувати, що до кожного виду податку 
існують пільгові ставки [14].

Разом з тим, у Польщі постійно розвивається структура державних фондів коштів. 
У порівнянні із національними реаліями: частка непрямих податків поступово збільшується, у 
порівнянні із прямим оподаткуванням; надходження з польського податку на товари та послуги 
перевищують акцизи у декілька разів, у той час як в Україні акцизи дають у чотири рази менше 
доходу, ніж податок на додану вартість; у Польщі зростають надходження від майнових податків 
до місцевих бюджетів, а в Україні вони в чотири рази менші й мають тенденцію до зниження; 
надходження податку з доходів фізичних осіб у Польщі майже вдвічі перевищує надходження з 
юридичних, у той час як в Україні вони майже збігаються [17, с. 523; 18, с. 50]. 

В цілому, ефективність податкової системи Польщі ґрунтується на стратегічно орієнто-
ваній податковій політиці, ключовими положеннями якої є: збільшення надходжень від непря-
мих податків і зменшення від прямих, особливо від податку з доходів юридичних осіб; уніфі-
кація польського законодавства до права ЄС; лібералізація податкової системи через надання 
податкових пільг для досягнення соціальних та економічних цілей з поступовим їх скасуванням 
[19, с. 2–4; 17].
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Варто погодитись, що у контексті глобалізаційних трансформацій національної фінансо-
вої системи, запозичення вказаних орієнтирів позитивно вплине на податкову сферу держави. 
Крім того, варто також звернути увагу на адміністративні аспекти управління нею. Так, за при-
кладом Польщі, фіскальний апарат має бути представлено одним органом, а саме Міністерством 
фінансів та належним до його структури відомством, що забезпечить централізацію контролю 
в податковій галузі. Зазначимо, що централізація – це зосередження управління чи керівництва 
в одному місці, в якомусь єдиному центрі. Вона передбачає ієрархічну систему (вертикаль) від-
повідних органів, що закінчується центром, від якого, у свою чергу, виходять всі обов’язкові 
нормативи щодо здійснення влади на місцевому рівні [20, с. 93; 21, с. 152].

Централізація апарату фіскального контролю в межах єдиного органу виконавчої влади – 
Міністерства фінансів, дасть змогу: по-перше, забезпечити єдність діяльності органів фіскаль-
ного контролю із ключовими аспектам фінансової політики держави; по-друге, підвищити опе-
ративність процесу адміністрування податків, мит та інших обов’язкових державних платежів і 
зборів; по-третє, забезпечити «гнучкість» системи фіскального контролю відповідно до потреб 
та тенденціям фінансового середовища країни. 

Висновок. Таким чином, запозичення та використання польського досвіду у процесі вдо-
сконалення функціонування фінансової системи України не тільки можливо, але й необхідно 
з огляду на схожі історичні аспекти розвитку обох держав. На основі виділення проблемних 
моментів національної фінансової системи визначено, що найбільш ефективним стане перейнят-
тя досвіду Польщі в аспекті:

1) унікального політичного курсу «шокової терапії», сутність якого полягає у проведенні 
комплексу реформ, направлених на стабілізацію фінансової системи країни;

2) створення незалежного органу фінансового контролю із широким колом функцій та 
конституційними засадами діяльності, підпорядкованого парламенту;

3) зміною структури податкової системи, її лібералізації та уніфікації національного 
законодавства у цій сфері до норм ЄС, централізації фіскального апарату в межах Міністерства 
фінансів. 
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